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CFESTIWAL FILMOWY PLANETE+ DOC 

TO JEDEN Z!NAJWA"NIEJSZYCH FESTIWALI 
KINA DOKUMENTALNEGO W!EUROPIE, 

NAGRODZONY PRZEZ POLSKI INSTYTUT 
SZTUKI FILMOWEJ JAKO NAJWA"NIEJSZE 

MI#DZYNARODOWE WYDARZENIE 
FILMOWE W!POLSCE. JU" PO RAZ KOLEJNY 

FESTIWAL ODBYWA SI# W!NIEMAL CA$YM 
KRAJU. PODCZAS WEEKENDU ZOSTAN% 

POKAZANE PREMIEROWO NAJLEPSZE 
FILMY DOKUMENTALNE MINIONEGO ROKU, 

A!WIDZOWIE WYBIOR% FILM,  
KTÓRY OTRZYMA NAGROD# SIECI KIN 

STUDYJNYCH I!LOKALNYCH.

ZAPRASZAMY DO KIN W!CA$EJ POLSCE!

FILMY
  #CHICAGOGIRL. 
FACEBOOKOWA REWOLUCJA . . . . . . . . .12 
(#chicagoGirl – The Social Network 
Takes on a Dictator)  
USA, SYR IA  2013, 74 MIN 
RE!YSER IA : JOE P ISCATELLA

  ALFABET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13  
(Alphabet) 
AUSTRIA , N IEMCY 2013, 107 MIN 
RE!YSER IA : ERWIN WAGENHOFER

  BRAKUJ%CE ZDJ#CIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
(The Missing Picture) 
KAMBOD!A, FRANCJA 2013, 90 MIN 
RE!YSER IA : R ITHY PANH

  BY$ SOBIE LAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
(Once Upon a Forest)  
FRANCJA 2013, 78 MIN 
RE!YSER IA : LUC JACQUET

  PODEJRZANY: AI WEIWEI . . . . . . . . . . . . . . . .16 
(Ai Weiwei: The Fake Case)  
DANIA 2013, 79 MIN  
RE!YSER IA : ANDREAS JOHNSEN





My!l", #e mi$o!nikom filmowego dokumentu nie trzeba reko-
mendowa% kolejnej edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. 
To impreza, która ma ju# w&Polsce bogat' histori", ugrunto-
wan' setkami znakomitych filmów zaprezentowanych t$umnie 
wype$niaj'cej festiwalowe sale projekcyjnej publiczno!ci. 
Mam niema$' satysfakcj", #e znacz'cy udzia$ w&budowaniu 
tej dobrej tradycji Festiwalu ma Sie% Kin Studyjnych i&Lokal-
nych. W$a!nie za po!rednictwem kin nale#'cych do naszej 
Sieci, z&dorobkiem najlepszych !wiatowych dokumentalistów 
co roku mo#e zapozna% si" widownia w&kilkunastu miastach 
w&Polsce. Pokazy te, tak#e dla nas – organizatorów pracy 
kin – maja du#' warto!%. Np. od paru lat przy okazji pokazów 
festiwalowych testowali!my nowe technologie przekazu 
obrazu filmowego, czym wpisywali!my si" w&najwa#niejsze 

przes$anie festiwalu, tj. ukazywanie bie#'cych problemów 
i&zagro#e( wspó$czesnego !wiata. Tegoroczna edycja WEEK-
ENDU Z&FESTIWALEM PLANETE+ DOC ma równie# wa#ny 
dla naszej sieci wyró#nik – jest nim szeroko poj"ta edukacja. 
Dla wielu kin nale#'cych do Sieci Kin Studyjnych i&Lokalnych 
edukacja poprzez film to priorytet dzia$alno!ci programowej. 
Filmoteka Narodowa – operator Sieci, wspiera bardzo wiele 
form edukacji filmowej i&przyczynia si" do ich coraz wi"kszego 
zró#nicowania i&– dzi"ki temu – rosn'cej atrakcyjno!ci. Wi-
dzom Festiwalu zainteresowanym t' problematyk', polecam 
stron" internetow' edukacjafilmowa.pl, na której – jestem 
przekonany – ka#dy fan kina znajdzie co! interesuj'cego dla 
siebie. Wszystkich natomiast zapraszam na projekcje festiwa-
lowe i&#ycz" satysfakcji po ich zako(czeniu. 
 ANDRZEJ GOLENIEWSKI 
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ANDRZEJ GOLENIEWSKI :"  
 

Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Karier# zawodow$ rozpocz$% 

od stanowiska muzyka orkiestrowego. 
W"1991 roku w"&yciu zawodowym porzuci% 

muzyk# na rzecz filmu. W"latach 1991-1999 
zorganizowa% i"prowadzi% Agencj# Dystrybucji 
Filmowej, a"nast#pnie do roku 2005 kierowa% 

Filmem Polskim – Agencj$ Promocji. Tam 
w%a'nie odtworzy% w"obecnej formule Sie( 

Kin Studyjnych. Po zmianach organizacyjnych 
w"polskiej kinematografii w"2006 roku 

prowadzi i"rozwija ten program w"Filmotece 
Narodowej, w"której od 2007 roku pe%ni funkcj# 

zast#pcy dyrektora.





Mam przyjemno!% zaprosi% Pa(stwa na 8. edycj" WEEKEN-
DU Z&PLANETE+DOC FILM FESTIVAL. Jako pierwszy i&– jak 
do tej pory – jedyny polski festiwal filmowy organizujemy 
imprez", która nie odbywa si" tylko w&jednym miejscu.

Od o!miu lat przy wsparciu Sieci Kin Studyjnych i&Lokal-
nych wybrany program festiwalu pokazujemy w&ponad 20 
lokalizacjach w&tym samym czasie.

Od trzech lat g$ówn' lokalizacj' festiwalu nie jest tylko 
Warszawa, lecz równie# Wroc$aw. Jeste!my festiwalem no-
madycznym – docieramy tam, gdzie jest nasza publiczno!%, 
bo to w$a!nie dla niej od lat organizujemy PLANETE+ DOC 
FILM FESTIVAL. Tegoroczny program WEEKENDU obejmuje 
filmy, które zdoby$y uznanie na !wiecie i&pokazywane b"d' 
premierowo w&Polsce.

Najbardziej utytu$owanym filmem w&programie jest nomi-
nowany do Oscara® film Rithy’ego Pahna Brakuj!ce zdj"cie. 
Wydarzeniem b"d' pokazy nowego filmu Erwina Wagenhofe-
ra Alfabet. Obraz wie(czy filmow' trylogi" re#ysera. Poprzed-
nie wchodz'ce w&ni' filmy dotyczy$y globalnej gospodarki 
#ywno!ci' oraz systemu finansowego. Teraz przyszed$ czas 
na edukacj".

Z&kolei By# sobie las, to nowy fascynuj'cy film re#yse-
ra Marszu pingwinów. Tym razem jeste!my w&tropikalnej 
puszczy. O&jej tajemnicach i&pi"knie opowiada nam cz$owiek, 
który wi"kszo!% swojego #ycia sp"dzi$ w&lesie równikowym. 
Przepi"kne zdj"cia w&technologii 4K zabieraj' nas w&!rodek 
puszczy.

We wspó$pracy z&Krytyk' Polityczn' po pokazach organi-
zujemy debaty na temat globalnych wyzwa(, jakie stoj' przed 
systemem edukacji w&XXI wieku. Film Podejrzany: Ai Weiwei 
to sylwetka jednego z&najwybitniejszych artystów naszych 
czasów, który wybi$ si" na niepodleg$o!% od re#imu. #chica-
goGirl. Facebookowa rewolucja to film o&bohaterce naszych 
czasów – dziewi"tnastolatce, która z&przedmie!% Chicago 
kieruje demonstracjami w&Syrii.

Zapraszam Pa(stwa do g$osowania na najlepszy film 
Weekendu z&PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Ka#dy g$os 
jest wa#ny i&cenny dla organizatorów najwi"kszej imprezy 
popularyzuj'cej film dokumentalny w&Polsce. 

)ycz" ciekawych wra#e( i&refleksji. 
 ARTUR LIEBHART

Dyrektor festiwalu
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Ksi!"ki dost#pne w ksi#garni  Krytyki Politycznej (ul. Foksal 16),  
w $wietlicach KP,  w ksi#garni internetowej KP oraz w dobrych  
ksi#garniach na terenie ca%ej Polski.

FE 
LIE 

TON 
Y

Andrzej
Ch!opecki

wydawnictwo krytyki politycznej 
polskie wydawnictwo muzyczne
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Wy!cig szczurów zaczyna si" w&przedszkolu, a&cz"sto nawet 
wcze!niej. Od pocz'tku edukacja jest nierozerwalnie zwi'zana 
z&rywalizacj'. W&filmie Alfabet Erwina Wagenhofera obserwujemy 
dzieci ze szkó$ w&Chinach, które siadaj' do rozwi'zywania 
kolejnego egzaminu – wyci'gaj' d$ugopis albo o$ówek z&piórnika 
w&kszta$cie misia, s' zestresowane, zaciskaj' wargi, nerwowo 
rozgl'daj' si" wokó$ siebie. Bardzo m$odzi uczniowie, którzy 
najch"tniej bawiliby si" jeszcze pluszakami, a&nie nosili zamiast 
nich przybory szkolne, staj' do wy!cigu. Celem s' lepsze 
stopnie, dyplomy, które w&filmie dumnie prezentuje mama 
jednego z&uczniów: „Ten jest za bycie !wietnym uczniem, ten 
za zostanie gwiazd' nauki, a&tu medal za olimpiad" szkoln'”. 
Przytoczony w&filmie przyk$ad Chin pokazuje, co sta$o si" 
z&systemem edukacyjnym, który oparto na ci'g$ym testowaniu 
dzieci. Egzaminy sta$y si" biznesem. Korepetycje to codzienno!%. 
W&porównaniu z&innymi uczniami, ci z&Chin najkrócej !pi', 
najd$u#ej siedz' w&szkole, maj' najlepsze wyniki w&testach PISA 
i&s' najmniej szcz"!liwi.

Temu ponuremu obrazowi przeciwstawiony jest przyk$ad 
André Sterna, który nigdy nie chodzi$ do szko$y, a&mimo to nic 
z$ego mu si" nie sta$o. Zna j"zyki, jest muzykiem, robi gitary. 
Zapewne jako dziecko spa$ wi"cej ni# jego rówie!nicy z&Chin. 
Nigdy nie przechodzi$ stresu testów. Edukacja szkolna nie zabi$a 
w&nim kreatywno!ci – dowodzi film Alfabet. Niestety, jest to 
zbyt proste t$umaczenie. André Stern jest synem Arno Sterna, 
którego tak#e poznajemy w&filmie. Widzimy, jak pracuje z&dzie%mi, 
od lat zajmuj'c si" edukacj' nieformaln'. Zapewne w$a!nie 
dlatego André móg$ nie chodzi% do szko$y, a&mimo to nie*le sobie 
poradzi%. Z&faktu, #e ksi'#" Wiliam nie pracuje na etacie i&mimo to 
nie*le sobie radzi, nie wynika, #e praca na etacie jest z$a i&nale#y 
j' zlikwidowa%.

Alfabet zwraca uwag" na ogromny problem wspó$czesnej 
edukacji – umi$owanie do testowania i&porównywania ocen, które 
uczy dzieci rywalizacji. Jak inaczej mog$aby wygl'da% szko$a? 
Mog$aby uczy% wspó$pracy. Socjolog, dr Przemys$aw Sadura 

w&ksi'#ce Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej pisze, 
#e marzy mu si" szko$a „w$'czaj'ca rodziców i&m$odzie# (…) 
w&proces wychowawczy, (…) oferuj'ca co! wi"cej ni# us$ug" 
edukacyjn'.” Erwin Wagenhofer zdaje si" mówi% w&swoim filmie, 
#e marzy mu si" likwidacja szkó$.

W&filmie przytaczane s' wyniki kilku bada( pokazuj'cych, 
jak edukacja zabija nieszablonowe my!lenie. Pokazuje te# na 
przyk$adzie bada( male(kich dzieci, jak wychowanie uczy je 
rywalizacji. Maluchom pokazuje si" scenk", w&której kó$ko próbuje 
wdrapa% si" na górk". W&pierwszej historyjce pomaga mu trójk't, 
w&drugiej kó$ko jest spychane z&górki przez kwadrat. Dzieci po 
obejrzeniu scenki wybieraj', czym wol' si" bawi%: trójk'tem 
czy kwadratem. Maluszki wybieraj' trójk't. Badane po kilku 
miesi'cach wybieraj' kwadrat. Ju# wiedz', #e pomaganie jest 
„be”, a&podstawianie komu! nogi „cacy”. Ale czy nauczy$y si" 
tego w&szkole? Chyba nie. S' zbyt ma$e na szko$". Mo#e wi"c to 
nie szko$a jest czarnym charakterem tej opowie!ci?

Alfabet Erwina Wagenhofera to zbiór jednostkowych historii, 
wyników bada(, przyk$adów dzia$ania systemów. Kalifornia, na 
przyk$ad, przeznacza 3 miliardy dolarów w&roku na uniwersytety 
stanowe i&9 bilionów na wi"zienia – dowiadujemy si" z&filmu. Co! 
jest nie tak z&tymi proporcjami. Co! jest nie tak z&t' edukacj'. 
Co? Testy, które niszcz' kreatywno!% i&ucz' rywalizacji. Jak 
to zmieni%? To jest najciekawsze pytanie, które stawia ten 
film. Zlikwidowa% testy? B"dziemy wtedy bardziej kreatywni 
i&innowacyjni. Ale czy to poprawi sytuacj" jednego z&bohaterów 
filmu, ochroniarza pracuj'cego w&nocy, zarabiaj'cego grosze 
i&ci'gle zastanawiaj'cego si", za co jutro kupi obiad? 
 AGNIESZKA WI!NIEWSKA

ALFABET
NIC NIE ZAST%PI SZKO$Y
Agnieszka Wi!niewska

AGNIESZKA WI!NIEWSKA:"  
 

dzia%aczka spo%eczna, socjolo&ka, krytyczka 
filmowa. Autorka biografii Henryki Krzywonos 

Du!a"Solidarno#$, ma%a"solidarno'( 
i"wywiadu-rzeki z"Ma%gorzat$ Szumowsk$ Kino 

to szko%a przetrwania. Redaktorka ksi$&ek 
filmowych w"Wydawnictwie Krytyki Polityc-

znej."m.in. Kino polskie 1989-2009. Historia 
krytyczna, Polskie kino dokumentalne 

1989-2009. Historia polityczna. Koordyna-
torka Klubów Krytyki Politycznej.



Akademia PLANETE+ DOC to pierwszy i&jedyny w&Polsce pro-
gram edukacji filmowej bazuj'cy wy$'cznie na filmach dokumen-
talnych. G$ównym celem dzia$a( Akademii jest zainteresowanie 
filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Obcowanie z&tym 
rodzajem filmu kszta$tuje umiej"tno!% interpretowania !wiata, 
pobudza aktywno!% i&twórcz' wra#liwo!%, rozwija !wiadomo!% 
obywatelsk' i&zdolno!ci do oceny zjawisk spo$ecznych w&ka#dym 
wieku. Zale#y nam, aby za pomoc' filmu dokumentalnego&kszta$-
towa% !wiadomych i&zaanga#owanych widzów&z&du#'&wie-
dz'&o&!wiecie&i&filmie.

Od 2011 roku program Akademia&PLANETE+&DOC jest 
uzupe$nieniem i&wzbogaceniem podstawy programowej wielu 
przedmiotów szkolnych na poziomie gimnazjalnym i&ponadgim-
nazjalnym. Program realizowany jest w&Warszawie oraz w&innych 
miastach w&Polsce. Podczas tegorocznej edycji festiwalu po raz 
pierwszy zostan' pokazane filmy dokumentalne dla uczniów 
szkó$ podstawowych. Uwielbiane przez dzieci w&wielu krajach, 
m.in. w&Skandynawii czy Holandii, s' oknem na !wiat i&cennym 
narz"dziem edukacyjnym. Od dwóch lat organizowane s' tak#e 
dwa fakultety dla studentów: Akademia Filmu Dokumentalnego 
PLANETE+ DOC i&Oblicza globalizmu w&filmie. Zaj"cia powsta$y we 
wspó$pracy z&kierunkiem Dokumentalistyki Wydzia$u Dziennikar-
stwa i&Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i&ciesz' si" 
ogromn' popularno!ci'. Na zaj"cia mog' ucz"szcza% te# studenci 
Uniwersytetów w&Bia$ymstoku, Gda(sku, Wroc$awiu i&w&Szkole 
Wy#szej Psychologii Spo$ecznej w&Warszawie oraz filii tej uczelni 
w&Poznaniu. W&ramach Akademii organizowane s' równie# spe-
cjalne pokazy filmów dokumentalnych dla nauczycieli. Najcz"!ciej 
towarzysz' im wyk$ady i&warsztaty, które pomagaj' wypracowa% 
metody pracy z&filmem dokumentalnym i&wzbogacaj' wiedz" 
nauczycieli na tematy poruszanie w&konkretnych filmach.

Akademia&PLANETE+&DOC jest cz$onkiem&Koalicji&dla&Edu-
kacji&Filmowej&Polskiego&Instytutu Sztuki&Filmowej.&Program zosta$ 
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i&Dziedzictwa Narodo-
wego. Szczegó$y: WWW.AKADEMIA.PLANETEDOCFF.PL

  AKADEMIA PLANETE+ DOC 
DLA UCZNIÓW SZKÓ$ 
GIMNAZJALNYCH 
I!PONADGIMNAZJALNYCH.

POKAZ F ILMU #chicagoGirl. Facebookowa rewolucja
RE! . JOE P ISCATELLA.

NAUCZYCIELE OTRZYMAJ"  SCENARIUSZE DO LEKCJI  O #ROLI  MEDIÓW 
SPO$ECZNO!CIOWYCH I # ICH WYKORZYSTANIU.

CENA BILETU:  10 Z$

Alaa Basatneh to charyzmatyczna dziewi"tnastolatka mieszkaj'ca 
w&Chicago, która od 2011 roku za pomoc' w$asnego laptopa 
pomaga w&koordynacji rewolucji w&Syrii. Film jest ciekaw' analiz" 
konfliktu w&Syrii i&roli, jak' odgrywa w&nim internet, a&w&szczegól-
no!ci media spo$eczno!ciowe.

AKADEMIA 
PLANETE+ DOC
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  AKADEMIA PLANETE+ DOC 
DLA NAUCZYCIELI.

POKAZ F ILMU Alfabet 
RE! . ERWIN WAGENHOFER

PO FILMIE ODB%DZIE SI%  DYSKUSJA KRYTYKI  POLITYCZNEJ

DLA NAUCZYCIELI  WST%P WOLNY.

Alfabet pokazuje, jak wspó$czesny !wiat w&sposób systematycz-
ny niszczy potencja$ wyobra*ni zarówno u&dzieci, jak i&doros$ych. 
Obserwujemy, jak wygl'da ten proces we Francji i&Chinach. 
Z&jednej strony krytykuje si" coraz powszechniejsze traktowanie 
edukacji w&kategoriach rynkowych, co w&efekcie wci'ga dzieci 
w&niebezpieczn' spiral" wspó$zawodnictwa. Z&drugiej za! do-
strzega si" zalety wprowadzenia mi"dzynarodowych standardów 
w&zakresie sprawdzania poziomu wiedzy w!ród uczniów.

  AKADEMIA PLANETE+ DOC 
DLA SENIORÓW

POKAZ F ILMU Wi"cej ni$ miód 
RE! . MARKUS IMHOOF

CENA BILETU:  10Z$

Wykorzystuj'c najnowsz' technologi" umo#liwiaj'c' obserwacj" 
niewidocznych go$ym okiem zjawisk, Imhoof z&w$asnej perspek-
tywy pokazuje rol" i&pi"kno pszczó$, a&tak#e fatalizm ich losu. 
Wi"cej ni$ miód to dokumentalny blockbuster i&jeden z&najdro#-
szych w&historii filmów dokumentalnych.
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#CHICAGOGIRL. 
FACEBOOKOWA REWOLUCJA
#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator

USA, SYR IA  2013,  
74 MIN

RE&YSERIA:  Joe Piscatella
ZDJ%CIA:  Bassel Shahade, Rob Hauer

PRODUCENCI :  Joe Piscatella, Mark Rinehart,  
Aaron Wahle, David Gorodyansky, Bert Roberts

PRODUKCJA:  Revolution, LLC

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY: 
2013 –  IDFA Amsterdam;  

MFF Berlin: Nagroda Cinema For Peace Justice Award 

Alaa Basatneh to charyzmatyczna dziewi"tnastolatka, która od 
2011 roku za pomoc' w$asnego laptopa pomaga w&koordynacji 
rewolucji w&Syrii. Urodzi$a si" w&Damaszku, ale jako dziewczyn-
ka wyjecha$a z&rodzicami do Stanów Zjednoczonych i&mieszka 
obecnie na przedmie!ciach Chicago. Dzia$a za pomoc' mediów 
spo$eczno!ciowych, które okazuj' si" by% wa#nym czynnikiem 
wspieraj'cym syryjsk' rewolucj". Na Facebooku ma 1200 
znajomych, a&na Twitterze jej profil !ledzi 2000 osób. W&ten 
sposób promuje na !wiecie dzia$ania syryjskich rewolucjonistów. 
Wrzuca demonstracje jako wydarzenia na Facebooku, u#ywa 
Google Maps do informowania o&trasie ich przebiegu i&publikuje 
na swych stronach materia$ nakr"cony przez demonstrantów. 
Zapewnia im te# odpowiedni sprz"t do filmowania, wysy$aj'c 
minikamery w&przygotowanych przez siebie paczkach. Nie ma 
czasu na znajomych i&w$asne hobby, bo ka#d' woln' chwil" 
sp"dza na wspieraniu dzia$a( opozycyjnych wobec dyktatury 
Baszszara al-Assada. Oprócz niej poznajemy w&filmie tak#e kilku 
jej syryjskich przyjació$-rewolucjonistów, w&tym m$odego dzien-
nikarza Mazhara Omara Tayara oraz m$odego filmowca Basela 
Szahade, którzy zgin"li podczas zamieszek, a&tak#e Aousa al 
Mubaraka, który jak dot'd jeszcze #yje. Poznajemy te# opini" 
ekspertów na temat konfliktu w&Syrii, w&tym: dziennikarzy Kurta 
Andersena i&Claya Shirky’ego, a&tak#e wyk$adowczyni Zeynep 
Tufekci i&programisty Davida Gorodyansky’ego. Dzi"ki temu 
mamy szans" obejrze% nie tylko poruszaj'cy obraz heroizmu 
i&odwagi m$odej dziewczyny, która z&po!wi"ceniem próbuje 
wspiera% z&odleg$ego kraju opozycj" we w$asnej ojczy*nie, lecz 
równie# ciekaw' analiz" konfliktu w&Syrii i&roli, jak' odgrywa 
w&nim internet, a&w&szczególno!ci media spo$eczno!ciowe. 
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98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po uko(czeniu 
szko$y zaledwie 2% z&nich osi'ga takie same wyniki. Wszystkie-
mu winna jest przesadnie ustandaryzowana edukacja, oparta na 
wspó$zawodnictwie i&wymiernych ocenach, która zabija dzieci"c' 
kreatywno!% i&wyobra*ni", ucz'c szablonowego sposobu 
my!lenia. Film pokazuje, w&jaki sposób wspó$czesny system 
edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na !wiat i&kszta$tuje 
nasz' osobowo!%. Dolina +mierci jest w&filmie metafor'. W&tym 
najbardziej gor'cym miejscu na !wiecie nie ro!nie nic, bo deszcz 
praktycznie tu nie pada. Gdy jednak w&2005 roku spad$o go kilka 
centymetrów, w&Dolinie pojawi$y si" kwiaty. Podobnie jest z&ludz-
kim umys$em, który w&sprzyjaj'cych warunkach równie# mo#e 
rozkwitn'%. Jednak Sir Ken Robinson, ekspert od spraw edukacji, 
otwarcie przyznaje, #e wspó$czesny !wiat w&sposób systema-
tyczny niszczy potencja$ wyobra*ni zarówno w&dzieciach, jak 
i&w&doros$ych. Obserwujemy, jak wygl'da ten proces na !wiecie. 
Yang Dongping, profesor z&peki(skiego Institute of Technology, 
narzeka na coraz silniejsze traktowanie edukacji w&Chinach w&ka-
tegoriach rynkowych, co wci'ga dzieci w&niebezpieczn' spiral" 
wspó$zawodnictwa. Z&drugiej strony niemiecki specjalista w&tej 
dziedzinie – Andreas Schleicher – dostrzega zalety wprowadze-
nia mi"dzynarodowych standardów w&zakresie testów, bo daj' 
one równe szanse dzieciom. Tego typu rozwi'zanie krytykuje 
jednak niemiecki badacz mózgu Gerald Hüther, a&tak#e francuski 
kreatywny edukator dzieci Arno Stern, którego syn André nigdy 
nie chodzi$ do szko$y, a&!wietnie daje sobie dzi! rad", jak równie# 
Pablo Pineda Ferrer, znany z&filmu Ja te#! pierwszy student z&syn-
dromem Downa, któremu uda$o si" uko(czy% uniwersytet. 

AUSTRIA , N IEMCY 2013,  
107 MIN

RE&YSERIA:  Erwin Wagenhofer 
ZDJ%CIA:  Erwin Wagenhofer
PRODUCENCI :  Mathias Forberg, Viktoria Salcher, 
Peter Rommel
PRODUKCJA:  Prisma Film, Rommel Film,  
Home Run Pictures

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY: 
2013 –  IDFA Amsterdam

ALFABET
Alphabet

Alfabet_PlakatB1.indd   1 06.04.2014   01:38
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BRAKUJ%CE ZDJ#CIE
The Missing Picture

KAMBOD!A, FRANCJA 2013,  
90 MIN

RE&YSERIA:  Rithy Panh
ZDJ%CIA:  Prum Mésa

PRODUCENT:  Catherine Dussart
PRODUKCJA:  Catherine Dussart Productions (CDP), 

Arte France, Bophana Production

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY: 
2014 –  Nominacja do Oscara® w kategorii  

Najlepszy Film Nieangloj#zyczny; MFF Cannes: 
Nagroda G%ówna; IDFA Amsterdam; FF Londyn; MFF 

Toronto; MFF Vancouver; MFF Nowy Jork,  
MFF Chicago; MFF Brisbane

W&drugiej po$owie lat 70. ubieg$ego wieku w&Kambod#y panowa$a 
dyktatura Pol Pota i&Czerwonych Khmerów, podczas której 
zgin"$o ponad 2 miliony ludzi, czyli , mieszka(ców Kambod#y. 
Stosowano praktyki ludobójcze, ograniczono kultur", wpro-
wadzono kompleksowy system przydzia$ów #ywno!ci i&ubra(. 
Zamkni"to szko$y, uniwersytety i&!wi'tynie, zlikwidowano telewizj", 
ograniczono audycje radiowe. Zniszczono miasta, traktuj'c je jak 
„wyl"garnie paso#ytów”, a&ludno!% przesiedlono na wie! i&pozba-
wiono praw, w$'cznie z&prawem wyboru ma$#onka.

Re#yser filmu Rithy Panh od lat !ledzi i&dokumentuje okru-
cie(stwa pope$nione przez Czerwonych Khmerów. Za ich czasów 
prze#y$ dzieci(stwo, przebywa$ w&obozie koncentracyjnym i&straci$ 
niemal ca$' rodzin". Tym razem postanowi$ odnale*% dokumentu-
j'ce traumatyczne dla siebie zdarzenia zdj"cia, które Khmerowie 
pozostawili po sobie w&latach 1975-1979. Szuka$ ich w&starych ar-
chiwach, dokumentach, a&nawet na kambod#a(skich wsiach. Nie-
stety, nie zachowa$y si" #adne z&nich. Zamiast zaginionych zdj"%, 
Panh postanowi$ wykorzysta% w&filmie w$asne rekonstrukcje miejsc, 
w&których kiedy! przebywa$ i&osób, które zna$. Wykonane przez nie-
go gliniane figurki ustawione na tle krajobrazu o#ywaj' na ekranie 
niczym prawdziwi ludzie i&oddzia$uj' na wyobra*ni" znacznie silniej 
ni# rzeczywiste postaci. Ci niemi !wiadkowe traumatycznych dla 
re#ysera zdarze( tworz' ciche obrazy !mierci, b"d'ce symbo-
lem dyktatury Pol Pota. Pomagaj' zrekonstruowa% indywidualn' 
i&zbiorow' pami"% o&zbrodniach pope$nionych w&tamtych czasach 
i&w&niezwykle wstrz'saj'cy sposób dopowiadaj' tragiczn' histori" 
Kambod#y. Panh wykorzysta$ równie# fragmenty propagandowych 
filmów z&okresu dyktatury Pol Pota, które silnie kontrastuj' z&wyko-
nanymi przez niego rekonstrukcjami zdarze(. Dzi"ki temu powsta$ 
nie tylko wstrz'saj'cy film dokumentalny o&kambod#a(skiej historii, 
lecz równie# monumentalny jej pomnik, $'cz'cy w&sobie lament 
i&ból po traumatycznych dla re#ysera prze#yciach. 
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Jak naprawd" wygl'da g$"bia tropikalnych lasów i&jakie tajemnice 
skrywa? Jakie ro!liny tam rosn' i&w&jakim tempie? Po nagrodzonym 
Oscara® s$ynnym Marszu pingwinów Luc Jacquet zabiera nas 
w&kolejn' fascynuj'c' podró# do !wiata natury – tym razem w&g$'b 
tajemniczych i&ma$o znanych do tej pory lasów deszczowych ro-
sn'cych w&Peru i&Gabonie, uznanych za „zielone p$uca” naszej pla-
nety. Zapieraj'cy dech w&piersiach film pokazuje, jak wygl'da cud 
tamtejszej przyrody. Obserwujemy cykl #ycia lasów pierwotnych 
i&wtórnych, dowiadujemy si", jak wygl'da ich ekosystem, poznaj'c 
nieznany i&niepokazywany dot'd !wiat natury, który rz'dzi si" 
w$asnymi prawami i&zasadami, a&w&dodatku jest w&stanie ci'g$ego 
wzrostu i&odnowy. Widzimy lasy tropikalne, które wyrastaj' niemal 
na naszych oczach, dowiadujemy si" o&ich prehistorii i&warunkach 
rozwoju na przestrzeni wieków. Obserwujemy, jak pojawia$y si" 
i&ewoluowa$y pierwsze ro!liny, jak tworzy$a si" unikalna wi"* mi"dzy 
nimi i&zwierz"tami. Poznajemy spektakularne historie o&!wiecie tej 
nieokie$znanej przyrody, w&którym ka#dy organizm – od najmniej-
szego do najwi"kszego – odgrywa istotn' rol". Okazuje si", #e 
drzewa zachowuj' si" zaskakuj'co podobnie do ludzi i&zwierz't. 
Maj' nie tylko zdolno!% komunikowania si" z&innymi gatunkami, ale 
potrafi' równie# same broni% si" przed drapie#nikami. Pozwalaj' 
na przyk$ad mrówkom tworzy% kolonie w&pniach, wykorzystuj'c je 
potem do walki z&g'sienicami.

Doskonale sfilmowany w&technice 4K film oparty zosta$ na 
oryginalnym pomy!le cenionego francuskiego przyrodnika Francisa 
Hallé, pioniera botaniki i&ekologii, autora wielu ksi'#ek przyrodniczych, 
którego cenne komentarze stanowi' istotny walor tego obrazu. Film 
zachwyca poziomem technicznym zdj"%, kr"conych od czerwca do 
listopada 2012 roku kamer' z&olbrzymim teleobiektywem, z&wykorzy-
staniem kamer-dronów, dzi"ki którym uda$o si" uchwyci% dziewicz' 
panoram" przyrody. Ogromn' rol" odgrywaj' tu równie# efekty 
wizualne i&d*wi"kowe, w&tym o#ywione na ekranie rysunki i&animacje, 
pokazuj'ce, jak funkcjonuje i&jakie odg$osy wydaje fauna i&flora 
lasów deszczowych. Po raz pierwszy kino tak silnie i&na tak' skal" 
zaanga#owa$o si" w&ruch na rzecz ochrony i&zachowania dziewiczej 
przyrody najbardziej pierwotnych lasów na Ziemi. 

FRANCJA 2013,  
78 MIN

RE&YSERIA:  Luc Jacquet
ZDJ%CIA:  Antoine Marteau
PRODUCENCI :  Yves Darondeau,  
Christophe Lioud, Emmanuel Priou
PRODUKCJA:  Bonne Pioche, France 3 Cinéma,  
Rhône-Alpes Cinéma

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY: 
2013 –  MFF Vancouver 

BY$ SOBIE LAS
Once Upon a Forest

BylSobieLAS_PlakatB1.indd   1 14.04.2014   21:36
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Ai Weiwei: The Fake Case

DANIA 2013,  
79 MIN 

RE&YSERIA:  Andreas Johnsen
ZDJ%CIA:  Andreas Johnsen

PRODUCENT:  Katrine A Sahlstrøm
PRODUKCJA:  Rosforth Films,  

Danish Documentary Production

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY: 
2013 –  IDFA Amsterdam; CPH:DOX Kopenhaga

Chi(ski artysta, architekt i&kurator Ai Weiwei to znacz'cy g$os 
chi(skiej opozycji, od lat aktywnie krytykuj'cy w$adze w&Chinach 
i&walcz'cy o&prawa cz$owieka. Wspó$twórca wielu konceptualnych 
instalacji, w&tym s$ynnej ekspozycji Sunflower Seeds w&Tate Mo-
dern, a&tak#e Stadionu Narodowego w&Pekinie, zaanga#owany by$ 
w&ujawnienie szeregu nadu#y% przy budowie szkó$, które zawali$y 
si" podczas trz"sienia ziemi w&prowincji Syczuan w&2008 roku. 
W&kwietniu 2011 roku zosta$ aresztowany przez w$adze chi(skie, 
a&nast"pnie przez 81 dni przetrzymywany w&nieznanym miejscu 
i&przes$uchiwany w&sprawie rzekomego przest"pstwa gospo-
darczego, unikania p$acenia podatków, niszczenia dokumentów 
ksi"gowych, a&tak#e bigamii i&rozpowszechniania pornografii 
w&internecie. O&uwolnienie artysty, który narazi$ si" komunistycznym 
przywódcom, nazywaj'c ich gangsterami, wyst'pi$y rz'dy Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i&Wielkiej Brytanii. Po rzekomym przyzna-
niu si" do winy, zosta$ w&czerwcu 2011 roku zwolniony z&wi"zienia 
za kaucj', pod warunkiem, #e nie b"dzie wypowiada$ si" publicznie 
i&nie opu!ci Pekinu.

Film pokazuje, jak Ai Weiwei #yje po wyj!ciu z&wi"zienia i&jak 
nerwow' gr" nadal prowadzi z&chi(skimi w$adzami, które obser-
wuj' ka#dy jego krok tylko po to, aby wytoczy% mu kolejne zarzuty. 
Widzimy zarówno jego #ycie prywatne w&domowym areszcie 
z&#on' i&synem, o&których losy obawia si" coraz bardziej, jak 
równie# usiln' prób" ponownego wej!cia w&rol" zaanga#owanego 
aktywisty. Nie jest to $atwe zadanie, bo po wyj!ciu z&wi"zienia Ai 
Weiwei nie tylko cierpi na bezsenno!% i&zaniki pami"ci, a&policja !le-
dzi ka#dy jego ruch, lecz musi równie# odnale*% si" pomi"dzy #y-
ciem rodzinnym a&nieustannym zainteresowaniem mediów i&!wiata 
sztuki. Zachowuje jednak stoicki spokój, a&jedynym sposobem na 
roz$adowanie emocji i&frustracji okaza% si" mo#e kolejna instalacja, 
któr' Ai Weiwei planuje pokaza% zagranic'. 



Patron tytularny 
festiwalu



DEBATY KRYTYKI POLITYCZNEJ 
W WYBRANYCH KINACH

 BIA$YSTOK  $ÓD&  KRAKÓW  TORU'  CZ#STOCHOWA

WI)CEJ INFORMACJ I : 
WWW.KRYTYKAPOLITYCZNA.PL/KLUBY

Kluby i +wietlice Krytyki Politycznej podczas kolejnej edycji 
Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC zapraszaj' na cykl debat 
po!wi"conych polskiemu systemowi o!wiaty, a&szczególnie lokal-
nym problemom zwi'zanym z&edukacj' na ró#nych poziomach. 
Spróbujemy zastanowi% si" zarówno nad tym, jaka jest aktualnie 
funkcja uniwersytetów, jakie miejsce dla nauk humanistycznych wy-
znacza wolny rynek, a&tak#e nad tym, czy przyj"ty kierunek polityki 
o!wiatowej sprzyja niwelowaniu ró#nic spo$ecznych i&ogranicze( 
w&dost"pie do edukacji.

Debaty po!wi"cone edukacji to kolejny przejaw wspó$-
pracy z&organizatorami festiwalu. Wielokrotnie Kluby i&+wietlice 
organizowa$y na przestrzeni lat swojej dzia$alno!ci pokazy filmów 
dokumentalnych, które prezentowane by$y zawsze publiczno!ci 
podczas kolejnych edycji festiwalu. Cenimy wysok' jako!% wybiera-
nych do programu obrazów. Zawsze staramy si" wspiera% swoimi 
dzia$aniami to, by poruszane przez nie istotne tematy dociera$y do 
jak najszerszej grupy odbiorców. Wa#ne dla nas jest, by wiedza 
o&wspó$czesnej ekologii, ekonomii i&innych tematach sta$a si" 
udzia$em spo$ecze(stwa. To istotny przejaw edukacyjnej misji sieci 
aktywistek i&aktywistów Krytyki Politycznej. 

 

  BIA$YSTOK 

Tadeusz Gadacz w&eseju Uniwersytet: pasa$ czy %wi!tynia zada$ 
pytanie o&to, jak' rol" maj' uniwersytety we wspó$czesnym !wiecie. 
Czy maj' by% tylko czym! na wzór galerii handlowych, w&których 
studenci b"d' wybiera% kierunki, które z&punktu widzenia rynkowe-
go zapewni' im miejsca pracy?

W&Bia$ymstoku wida% bardzo wyra*nie zmiany, jakie zasz$y 
w&ostatnich latach w&dyskursie na temat uczelni wy#szych. 
Dominuj'cy pogl'd, #e uczelnie musz' by% rentowne i&przynosi% 
zyski prowadzi do tego, #e wiele wydzia$ów szuka oszcz"dno!ci 
zamykaj'c kierunki. Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym 
podj"to decyzj" o&zawieszeniu w&przysz$ym roku naboru na studia 
licencjackie na filozofi". Zawiesza si" nabór na filologi" bia$orusk', 
co mo#e w&przysz$o!ci zaowocowa% tym, #e j"zyk ten zniknie 
i&nikt nie b"dzie si" nim pos$ugiwa$ (wg UNESCO j"zyk bia$oruski 
jest zagro#ony wymarciem). T$umaczenie zawsze jest podobne: 
zad$u#enie, ma$a liczba studentów, nieop$acalno!% prowadzenia 
danego kierunku. Z&drugiej strony otwiera si" kryminologi", czy 
studia wschodnie, które – jak mo#na mniema% – maj' przynie!% 
wi"cej wp$ywów do kasy uczelni ni# zawieszane kierunki.

Czy nie ma od tego odwrotu? Czy na filozofi", pozornie nie 
przydatn', nie ma miejsca na uniwersytecie? Czy przysz$o!ci' s' 
kierunki, które maj' wed$ug jej twórców zapewni% prac" przysz$ym 
absolwentom? 
 

  $ÓD& 

Przewrót kopernika(ski w&edukacji. Czy polska edukacja odpo-
wiada na problemy wspó$czesnego !wiata? Jakie s' nowe trendy 
w&edukacji? Czym jest nauka obywatelska? 
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  KRAKÓW 

Krakowski Klub Krytyki Politycznej zaprasza na dyskusj", podczas 
której wspólnie zastanowimy si" nad tym, czy polska edukacja 
odpowiada na problemy wspó$czesnego !wiata. Co mo#na 
zrobi%, #eby dzia$a$a lepiej? Czy ci'g$e „dostosowywanie systemu 
edukacji do rynku pracy” ma sens?

Dyskusja w&towarzystwie praktyków i&praktyczek, którzy opo-
wiedz', w&czym pomaga, a&w&czym przeszkadza obecny system 
edukacji, jakie idee le#' u&jego podstaw oraz jakie s' potencjalne 
kierunki jego rozwoju. 

 

  TORU' 

Polityka o!wiatowa w&Toruniu. Jak ci"cia w&edukacji wp$yn' na 
polityk" wyrównywania szans w&edukacji? 

 

  CZ#STOCHOWA 

Po projekcji rozmowa o&tym, jaki zorganizowany system eduka-
cyjny dzia$a$by najlepiej. 

FILMY PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL W SUPER CENACH!

www.planetedocff.pl www.againstgrafity.pl facebook.com/PlaneteDoc

DAVID CHCE ODLECIE! KUCHARZE HISTORII

OBLICZA EKOLOGII 2

KOLEKCJA PLANETE+ DOC 
FILM FESTIVAL VOL. 3

FUCK FOR FOREST OBLICZA FOTOGRAFII

"WIAT WED#UG  
JORGENA LETHA

SZTUKA ZNIKANIA OBLICZA POLSKIEGO  
FILMU DOKUMENTALNEGO

"WIAT WED#UG  
WERNERA HERZOGA

SOUL POWER SZALONA MI#O"!  
$  YVES SAINT LAURENT



FILMY DOKUMENTALNE
ODKRYWAJ!

NOWE OBLICZE EDUKACJI.

PROGRAM DLA SZKÓ! PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH.

Szczegó!y:
www.akademia.planetedocff.pl
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Pszczo$y to nie tylko istotne ogniwo ziemskiego ekosystemu, lecz 
równie# wa#ny czynnik plonotwórczy. Zamieszkuj' Ziemi" równie 
d$ugo jak cz$owiek, ale gdy one wygin' – jak twierdzi$ Einstein – 
ludziom pozostan' nie wi"cej ni# cztery lata #ycia. Nominowany do 
Oscara® re#yser Markus Imhoof, który w #yciu prywatnym jest wnu-
kiem szwajcarskiego pszczelarza, opowiada o powa#nym kryzysie, 
jaki dotyka obecnie populacj" pszczó$. W ci'gu ostatniej dekady 
wygin"$y ich miliony. Czy to oznacza, #e czeka nas totalny kryzys? 

Wykorzystuj'c najnowsz' technologi" umo#liwiaj'c' ob-
serwacj" niewidocznych go$ym okiem zjawisk, Imhoof z w$asnej 
perspektywy pokazuje rol" i pi"kno pszczó$, a tak#e fatalizm ich 
losu. Podró#uj'c z kamer' po ca$ym !wiecie: od Europy po USA, 
Australi" i Chiny, filmuje tereny, na których zamieszkuj' pszczo$y, a 
za pomoc' mikroskopowych zdj"% pokazuje, jak #yj' i zachowuj' 
si" w gniazdach i ulach. W filmie poznajemy pszczelarzy, naukow-
ców i rolników, ow$adni"tych pasj' do pszczó$ i pragn'cych pozna% 
tajemnic" ich masowej !mierci. Pomimo wieloletnich bada(, 
dok$adny powód tego zjawiska nie jest znany i stanowi przedmiot 
spekulacji. By% mo#e jest to skutek zanieczyszczenia !rodowiska, 
stosowania pestycydów, antybiotyków, niedo#ywienia, chorób bak-
teryjnych i paso#ytniczych, przepracowania pszczó$ lub wszystkie-
go naraz. Imhoof stara si" pokaza% mi"dzynarodowy zasi"g tego 
zjawiska, dokumentuj'c przebieg, jaki ma ono w ró#nych cz"!ciach 
!wiata. W Chinach dosz$o ju# nawet do tego, #e rolnicy zatrudniaj' 
ludzi, którzy zamiast pszczó$ zapylaj' ro!liny. 

Bez pszczó$ !wiat ca$kowicie si" zmieni, o ile w ogóle uda 
mu si" przetrwa%. Imhoof stara si" zapobiec temu zjawisku. 
„Chc" u!wiadomi% ludziom dramat sytuacji pokazuj'c jej szerszy 
kontekst, jakim jest p"d, wywo$ywany przez stale rosn'c' piramid" 
globalnej ekonomii. Dlatego odda$em w tym filmie g$os pszczo$om. 
Pozwoli$em, aby !wiat pozna$ je lepiej. Dzi! dosz$o do tego, #e 
pszczo$y musz' walczy% z neoliberalnymi rynkami ekonomicznymi, 
bo traktowane s' jak maszyny do pracy uruchamiane przez guzik. 
Ten film przypomina Dzisiejsze czasy (Modern Times) Charlesa 
Chaplina, ale opowiedziany jest z perspektywy pszczó$.” 

POKAZY DLA SENIORÓW 
W WYBRANYCH KINACH
INFORMACJA W REPERTUARZE  
POSZCZEGÓLNYCH KIN

SZWAJCARIA , N IEMCY, AUSTR IA  2012 
90 MIN 

RE&YSERIA:  Markus Imhoof
ZDJ%CIA:  Attila Boa, Jörg Jeshel
PRODUCENCI :  Helmut Grasser, Markus Imhoof, 
Thomas Kufus, Pierre-Alain Meier
PRODUKCJA:  Zero One Film, Allegro Film, Thelma 
Film AG

WYBRANE FESTIWALE I  NAGRODY:
2013 –  Nagroda German Film dla Najlepszego 
Filmu Dokumentalnego; Nagroda Swiss Film dla 
Najlepszego Filmu Dokumentalnego i za Najlepszy 
Scenariusz; Nagroda Romy dla Najlepszego Filmu 
Dokumentalnego i za Najlepsz$ Re&yseri#; Nagroda 
Bavarian Film dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego; 
MFF Santa Barbara: Nagroda dla Najlepszego Filmu 
Dokumentalnego; FF Solothurn: Nagroda Publiczno'ci
2012 –  Nagroda Zurich Film dla Najlepszego Filmu 
Dokumentalnego; MFF Amsterdam; MFF Vancouver; 
CPH:DOX Kopenhaga

WI#CEJ NI" MIÓD
More than Honey
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KONKURS 
DLA PUBLICZNO(CI:

  Podczas Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC widzowie 
kin bior'cych udzia$ w pokazach zdecyduj', który z pi"ciu 
wy!wietlanych filmów otrzyma Nagrod" Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych festiwalu PLANETE+ DOC 2014.

  Nagroda ta b"dzie wyborem wielkiej wspólnoty mi$o!ników 
filmów dokumentalnych i ludzi ciekawych !wiata  
– czyli Pa(stwa!

  Na specjalnym kuponie konkursowym wystarczy zaznaczy% 
najciekawszy film i wrzuci% go do oznaczonej w kinie urny.

  Mo#na wygra% atrakcyjne nagrody. 

 REGULAMIN KONKURSU 

 UCZESTNICY KONKURSU
1.  Uczestnikami Konkursu mog$ by( osoby, które wype%ni$ kupon konkursowy wskazuj$c 

najlepszy ich zdaniem film wy'wietlany podczas Weekendu z"festiwalem PLANETE+ DOC 
oraz uzasadniaj$c swoj$ decyzj#. 

2.  Ta sama osoba mo&e wzi$( udzia% w"Konkursie tylko jeden raz, sk%adaj$c jeden 
wype%niony kupon. W"przypadku, gdy ta sama osoba z%o&y wi#cej ni& jeden kupon, 
wszystkie kupony tej osoby zostan$ odrzucone przez Organizatora.

3.  Przez przekazanie wype%nionego kuponu uczestnik Konkursu wyra&a zgod# na 
przetwarzanie danych osobowych przez Fundacj# Okonakino oraz Sie( Kin Studyjnych 
i"Lokalnych w"celach konkursowych oraz w"celach promocyjnych i"marketingowych.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodno'ci danych zamieszczonych na 
kuponie. 

 PRZEDMIOT KONKURSU.
1.  Przedmiotem Konkursu jest wy%onienie najciekawszej opinii na temat wskazanych 

w"plebiscycie filmów. 
2.  Przez najciekawsze rozumie si#: oryginalne, niepowtarzalne, interesuj$ce.
3.  Opinie na temat filmu nale&y wpisa( na specjalnie wyznaczonym miejscu kuponu 

konkursowego rozdawanego w"kasie kina. 

  NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
I #ZASADY ICH UZYSKANIA.

  Konkurs zostanie rozstrzygni#ty przez jury powo%ane przez organizatorów konkursu 
w"ka&dym z"kin bior$cych udzia% w"wy'wietlaniu filmów podczas Weekendu z"festiwalem 
PLANETE+ DOC. 

1.   Nagrodami konkursowymi s$: 
nagrody Sieci Kin Studyjnych i"Lokalnych; 
nagrody festiwalu PLANETE + DOC: filmy na DVD (dystrybutora Against Gravity),  
torby, smycze i"koszulki festiwalu

2.  Og%oszenie wyników nast$pi do 1 czerwca 2014.
3.  Uczestnicy Konkursu – zwyci#zcy konkursowych nagród – zostan$ powiadomieni 

o"przyznaniu nagród poczt$ elektroniczn$ b$d* telefonicznie.
4.  W"powiadomieniu przedstawiciel kina poinformuje zwyci#zców konkursowych nagród 

o"terminie, miejscu i"sposobie ich odbioru.
5.  W"przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym w"powiadomieniu terminie, 

zwyci#zca traci prawo do nagrody.
6.  Nie jest mo&liwe odst$pienie prawa do nagrody osobom trzecim oraz zamiana nagrody 

na ekwiwalent pieni#&ny.
7.  Wyniki konkursu b#d$ udost#pnione do wgl$du na stronie internetowej 

WWW.KINASTUDYJNE.PL  pocz$wszy od dnia 1 czerwca 2014.

KONKURS
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ZAPRASZAMY DO 25 KIN NA WEEKEND 
Z FESTIWALEM PLANETE+ DOC

MECENAS FEST IWALU:

PARTNERZY: PATRONI :

G+ÓWNI  PARTNERZY: WITH THE SUPPORT  
OF THE MEDIA  
PROGRAMME OF THE  
EUROPEAN UNION

PROJEKT 
WSPÓ+F INANSOWANY 

PRZEZ

DOF INANSOWANO  
ZE  ,RODKÓW  
MIN ISTRA KULTURY  
I  DZ IEDZ ICTWA  
NARODOWEGO

ORGANIZATOR: 

  BIA$YSTOK, Kino Forum WWW.BOK.B IALYSTOK.PL 
ul. Legionowa 5 

  BYDGOSZCZ, Kino Orze) WWW.K INO-ORZEL.PL 
ul. Marcinkowskiego 12 partner – stowarzyszenie KOLOROFFON 

  CZ#STOCHOWA, OKF – Kino Iluzja WWW.OKF.CZEST.PL 
Al. NMP 64

   D%BROWA GÓRNICZA, Kino Kadr WWW.PALAC.ART.PL 
ul. Wojska Polskiego 52

  ELBL%G, Kino (wiatowid WWW.SWIATOWID.ELBLAG.PL 
Plac Kazimierza Jagiello(czyka 1 

  GDA'SK, Kino "ak WWW.KLUBZAK.COM.PL 
ul. Grunwaldzka 195/197

  GLIWICE, Kino Amok WWW.AMOK.GL IWICE.PL 
ul. Dolnych Wa$ów 3

  KONIN,!Kino Centrum WWW.KDK.KONIN.PL/K INO 
Plac Niepodleg$o!ci 1

  KRAKÓW, Kino Pod Baranami WWW.K INOPODBARANAMI .PL 
Rynek G$ówny 27

  KRASNOBRÓD, Krasnobrodzki Dom Kultury WWW.DOMKULTURYPLUS.PL 
3 Maja 26

  KRASNYSTAW, Kino Morskie Oko WWW.K INO.KRASNYSTAW.PL 
ul. Okrzei 10

   $ÓD&, Kino Charlie WWW.CHARL IE .PL 
ul. Piotrkowska 203/205

  NOWY S%CZ, Kino Sokó) WWW.MCKSOKOL.PL 
ul. Jana D$ugosza 3

  OLSZTYN, Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SI# MOVIE 
ul. Wojska Polskiego 30A WWW.FACEBOOK.COM/TUS IEMOVIE

  OPOLE, Kino Studio, MDK WWW.MDK.OPOLE.PL/STRONY/K INO-STUDIO 
ul. Strzelców Bytomskich 1

  POZNA', Centrum Kultury Zamek WWW.ZAMEK.POZNAN.PL 
ul. +wi"ty Marcin 80/82

  RZESZÓW, Kino WDK WWW.WDK.PODKARPACKIE .PL 
ul. Stefana Okrzei 7

  RUDY$TOWY, Rydu)towskie Centrum Kultury FENIKS 
ul. Strzelców Bytomskich 9a WWW.RCK.RYDULTOWY.PL

  SANOK, Sanocki Dom Kultury WWW.SDKSANOK.PL 
ul. Mickiewicza 24

  SKIERNIEWICE, Kino Polonez WWW.MOKSKIERNIEWICE.PL 
ul. Wita Stwosza 2/4

  S$UPSK, Kino Rejs, M)odzie*owe Centrum Kultury 
Al. 3 Maja 22 WWW.K INOREJS.EMCEK.PL

  (WIECIE, Kino Wrzos WWW.OKSIR .EU 
ul. Wojska Polskiego 139

  TARNOWSKIE GÓRY, Kino Olbrzym, Tarnogórskie Centrum Kultury 
ul. Sobieskiego 7 WWW.TCK.NET.PL

  TORU', Kino Centrum, CSW Toru+ WWW.K INO-CENTRUM.PL 
ul. Wa$y gen. Sikorskiego 13

  ZAMO(,, Kino Stylowy WWW.STYLOWY.NET 
ul. Odrodzenia 9
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Michał Paluektau



