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INFORMACJE OGÓLNE
23 listopada 2018 Kino Dzieci wprowadza do kin ekranizację świątecznych perypetii bohaterów znanej serii książek, zatytułowaną

„Pettson i Findus ‒ Najlepsza Gwiazdka”. Film miał swoją przedpremierę na 5. Festiwalu Filmowym Kino Dzieci i spotkał się z ciepłym

przyjęciem najmłodszych widzów, zajmując drugie miejsce w głosowaniu publiczności. Film do obejrzenia w kilkudziesięciu kinach

w całej Polsce, w tym kinach studyjnych i lokalnych oraz sieci Multikino.

Gatunek: familijny Kraj i rok produkcji: Niemcy 2016 Kategoria wiekowa:  4+

Czas trwania: 82 min Wersja językowa: dubbing Premiera: 23 listopada 2018 

Dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2



TWÓRCY

Thomas Springer

• Pettson - Wojciech Machnicki

• Findus - Marcel Groblewski

• Ilian; Henni - Anna Apostolakis-Gluzińska

• Tjorben; Gylfe, Tomte; Frode - Damian Kulec

• Mukle - Waldemar Barwiński

• Are; Beda - Barbara Zielińska

• Gustavsson - Mirosław Wieprzewski

• Elna - Hanna Kinder-Kiss

• Dziewczynka 1, 2, 3 - Joanna Pach-Żbikowska,

Antonina Żbikowska, Sara Lewandowska

Ali Samadi Ahadi
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OPIS FILMU

Film „Pettson i Findus ‒ Najlepsza Gwiazdka” jest pełną ciepła

i uroku, świąteczną opowieścią o sile przyjaźni. To prosta, lecz

niebanalna historia o tym, co w świętach jest najważniejsze.

Tytułowy Findus to kot o duszy krnąbrnego dziecka.

Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Pettsonem przygotowuje

się do wymarzonych świąt. Lista rzeczy do zrobienia jest długa,

a oczekiwania Findusa niemałe. Niestety, w tym roku nic nie idzie

jak powinno: śnieżyca i boląca noga Pettsona uniemożliwiają

przedświąteczne zakupy i wyprawę po choinkę. Jednak żywiołowy

Findus nie zamierza poddawać się przeciwnościom losu

i za wszelką cenę chce uratować Gwiazdkę.
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STRESZCZENIE FABUŁY (1)

Nasza historia zaczyna się dwa dni przed świętami Bożego
Narodzenia – w zimnie, śniegu i w atmosferze oczekiwania.
Tegoroczne przygotowania do świąt nie są łatwe dla
mieszkańców pewnego małego, czerwonego domu na
odludziu. Dwaj przyjaciele: Pettson i kot Findus niecierpliwie
czekają na zmianę pogody, która dotąd uniemożliwiała im
świąteczne przygotowania. Czas nagli, spiżarnia jest pusta, a
oni wciąż nie mają choinki!

Findus siedzi przy oknie i wpatruje się niespokojnie w śnieżną
burzę. Gdy wreszcie próbuje wydostać się z domu – śnieg
zasypuje całe jego wnętrze. Jest to pretekst do świetnej
zabawy: bitwy na śnieżki, która choć na chwilę zdejmuje troski
z głowy małego kota. Jednak gdy zimowe harce mijają, Findus
wciąż obawia się, że tego roku Gwiazdki nie będzie. Pettson
pieszczotliwie uspokaja małego kota i oświadcza mu, że w tym
roku będą świętować najpiękniejsze Boże Narodzenie
w historii.
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STRESZCZENIE FABUŁY (2)
Następnego ranka, gdy burza ustaje, Pettson i Findus udają się
saniami do lasu, aby wybrać choinkę. W drodze mijają swojego
sąsiada Gustavssona, który wraz z psem Happo usiłuje złowić karpia
na wigilijną ucztę. Sąsiad zaprasza Pettsona na przyjęcie.
Ten jednak nie chce się narzucać i odmawia.

Wyprawa po choinkę kończy się nagle, gdy ciężkie sanie ranią nogę
Pettsona na tyle boleśnie, że trudno jest mu się poruszać. Tym
samym misja zdobycia choinki kończy się klęską. Co gorsza,
po powrocie do domu głodni i zmęczeni bohaterowie odkrywają,
że poza kilkoma pierniczkami, nie zostało im już nic do jedzenia.
A Pettson przecież nie ma sił, aby wybrać się po sprawunki!

W tej trudnej sytuacji Pettson chce podnieść kota na duchu
i proponuje mu napisanie listu do Świętego Mikołaja. Dwaj
przyjaciele wspólnie budują igloo i umieszczają w nim listę życzeń.
Tej nocy, przepełniony nadzieją Findus śni o najpiękniejszej Gwiazdce
w swoim życiu. W tym samym czasie Pettson tak bardzo boi się
zawieść swojego najlepszego przyjaciela, że całą noc dręczą go
koszmary o samotnej i rozczarowującej Wigilii – bez jedzenia
i prezentów.

6



STRESZCZENIE FABUŁY (3)

Rankiem 24 grudnia Findus odkrywa, że igloo się zawaliło
– oznacza to, że Święty Mikołaj znalazł przesyłkę! Teraz wszystko
będzie dobrze! Pettsson wstaje jednak załamany, gdyż ból nogi
jest coraz intensywniejszy. Z odsieczą przybywa sąsiadka Beda,
która proponuje Pettsonowi wspólne spędzenie Świąt.
Ku rozpaczy Findusa, dumny Pettson nie zgadza się na takie
rozwiązanie.

Rozgoryczony Findus postanawia wziąć sprawy w swoje łapki!
Zakłada narty i wyrusza na farmę Gustavssona w nadziei,
że w ten sposób pomoże Pettssonowi uratować Boże
Narodzenie. Kończy się to śnieżną gonitwą Findusa, Happo
i Gustavssona po zimowym lesie, w wyniku której kot znajduje się
w niebezpieczeństwie: trafia do przerębli. Na szczęście sąsiedzi
ratują go z opresji i przemarzniętego przynoszą
do domu Pettsona. Podczas tej wizyty Gustavsson zauważa,
że Pettsson znajduje się w trudnej sytuacji i raz jeszcze oferuje
pomoc. Pettson znowu odrzuca życzliwą propozycję. Findus nie
wierzy własnym uszom i beszta przyjaciela za upór i nieśmiałość.
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STRESZCZENIE FABUŁY (4)

Pettson próbuje pocieszyć rozczarowanego kota
i mówi, że wciąż mają siebie nawzajem. Wspólnie organizują
zaimprowizowane Boże Narodzenie; zbijają choinkę
z drewnianych listewek, ozdabiają ją przeróżnymi
przedmiotami i jedzą skromny posiłek. Przyjaciele
obdarowują się samodzielnie wykonanymi prezentami i
cieszą oczy zorzą polarną. Wieczór okazuje się być
szczęśliwy, nawet bez suto zastawionego stołu.

Nagle rozlega się dzwonek do drzwi! Okazuje się, że Beda,
Gustavsson i ich krewni postanowili spędzić Gwiazdkę
z Pettsonem i Findusem. Rozpoczyna się wspaniała zabawa,
a Findus jest szczęśliwy, bo ziściły się wszystkie jego
marzenia!
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POSTACIE

Findus to wygadany kociak w zielonych portkach.

To zawadiacki zwierzak, który ponad wszystko kocha

święta. Zachowuje się niczym dziecko, a jego energia

i dobry humor są zaraźliwe.

Jest bardzo towarzyski i umie zjednywać sobie ludzi,

nawet takiego samotnika, jakim jest Pettson.

Jest też ambitny i wymagający. Podczas świątecznych

przygotowań jego przyjaciele doświadczają tego na

własnej skórze.
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POSTACIE

Ekscentryczny, ale poczciwy staruszek o wielkim sercu.

Mieszka w chatce na uboczu i niewiele potrzeba mu do

szczęścia.

Stara się, jak może, zadowolić swojego najlepszego przyjaciela

Findusa, ale nie jest to łatwe. Zwłaszcza ze zwichniętą nogą.

Stroni od ludzi. Jest uparty i bywa nieporadny. Ma swoją dumę

i nie chce się nikomu naprzykrzać. Może dlatego nie potrafi

przyjmować pomocy?
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POSTACIE

Sąsiedzi Pettsona to troskliwa Beda, jowialny Gustavsson

i jego pies Happo.

Beda jest kobietą o wielkim sercu i apetycie. Martwi się

o Pettsona i troszczy o niego jak może.

Gustavsson jest zapalonym wędkarzem. Ten szorstki

i nieco obcesowy człowiek darzy Pettsona sympatią,

jednak nie zamierza mu się narzucać.

Przyjaciele nie ustają w trudach, aby pomóc Pettsonowi,

nie urażając przy tym jego dumy. Czy im się to uda?
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POSTACIE

Mukle to czarodziejskie stworki, które mieszkają

w domu Pettsona i tak jak Findus kochają święta.

Znacznie lepiej radzą sobie z przygotowaniami do

świąt niż ludzie, z którymi przyszło im mieszkać.

Są świetnie zorganizowane, więc z łatwością

zdobywają drzewko, pieką ciasteczka i dekorują

zaciszne gniazdko pod podłogą domku Pettsona.
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POSTACIE

Kury to charakterne i wygdakane zwierzęta, które

zawładnęły domem Pettsona. Zamiast siedzieć

w kurniku, przesiadują na kuchennych meblach

i popijają kawę z eleganckich filiżanek.

Cierpią na brak koguta i chcą go dostać w prezencie

na święta.

Buntują się, kiedy sprawy nie idą po ich myśli. Dlatego

Pettson i Findus cierpią na brak jajek w świątecznym

menu.
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WYWIAD Z FINDUSEM
Findusie, opisz, jak sobie wyobrażasz Boże Narodzenie.

To proste. Na zewnątrz powinno być dużo skrzącego śniegu. Chciałbym powrócić z mroźnego podwórza do
rozgrzanego salonu z udekorowaną choinką. Powinni tam być wszyscy nasi przyjaciele: Beda, Gustavsson
i inni. I Happo! I kurczaki! I mukle! Na stole powinno być mnóstwo przysmaków: kasze, świąteczna szynka
i ‒ najważniejsze ‒ budyń czekoladowy.

Ale tym razem twoje święta wyglądały trochę inaczej...

Tak, to prawda... śnieg padał tak długo, że nie mogliśmy wyjść na zewnątrz. A potem, kiedy w końcu
przestał i wyruszyliśmy po choinkę, Pettson głupio zranił sobie stopę. Musieliśmy wrócić do domu,
w którym nie było nic do jedzenia. Prawdopodobnie stały za tym mukle! Naszą potrawą wigilijną miały być
marchewki (odraza wykrzywia Findusowi twarz). Marchew jako obiad bożonarodzeniowy? Naprawdę?
Nie ze mną!

I co wtedy zrobiłeś?

No cóż, musiałem coś zrobić! Pettson nie mógł chodzić i ciągle jęczał z bólu. Było mi naprawdę przykro.
Postanowiłem mu pomóc, bo nie chciałem, żeby Boże Narodzenie skończyło się klapą.

Czy Boże Narodzenie wyszło aż tak kiepsko?

Nie, nie. Przecież Boże Narodzenie nie może zawieść! Tak twierdzi Pettson. Ma swoje lata i po prostu wie
pewne rzeczy. Staruszek jest też uparty i to nie ułatwiało sprawy. To było okropne. Najpierw chciała nam
pomóc Beda, potem Gustavsson... A Pettson wciąż mówił NIE, DZIĘKI. Ale w końcu powiedziałem: dosyć
tego. Święta Bożego Narodzenia to święto radości i przyjaciół, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest
wspólne świętowanie i wzajemna pomoc. To właśnie powiedziałem Pettsonowi. Kiedy w końcu to
zrozumiał, wszyscy przyszli i świętowaliśmy razem. I to było naprawdę najpiękniejsze Boże Narodzenie
w historii!
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INFORMACJE O SERII WYDAWNICZEJ

Cykl książek o Pettsonie i Findusie

autorstwa Svena Nordqvista podbił serca

milionów młodych czytelników na całym

świecie. To jedna z bardziej

rozpoznawalnych serii literatury dla

dzieci. W ciągu 10-letniej przyjaźni

polskich czytelników z Pettsonem

i Findusem, do rąk dzieci trafiło

kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy książki.

W listopadzie fani serii będą mieli okazję

na wyjątkowe spotkanie ze swoimi

ulubionymi bohaterami – tym razem na

dużym ekranie.

Partnerem filmu jest wydawca serii

książek o Pettsonie i Findusie ‒

wydawnictwo Media Rodzina.
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Bardzo lubię ten film za jego ciepło, urok i łagodność. Pettsona i jego kota Findusa niektórzy znają pewnie z książek – w filmie
bohaterowie mierzą się z… Gwiazdką. Każdy by chciał, żeby to był czas wyjątkowy. Lista zadań do wykonania podczas
przygotowań jest długa. Może czasem za długa. Znamy to, prawda?

Maciej Jakubczyk, dyrektor Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Niezwykła wyobraźnia autora historyjek, Svena Nordqvista, znalazła swoje odzwierciedlenie w bogatej
i oryginalnej scenografii zagrody Pettsona. Szczególne wrażenie zrobi na widzu mieszczący się pod podłogą pokoik
rezolutnych mukli - równoprawnych mieszkanek domu – cieszący oko bajkowym wystrojem i perfekcyjnie świąteczną
atmosferą.

Eliza Wandtke, wydawnictwo Media Rodzina 

„Najlepsza Gwiazdka" jest filmem aktorskim z istotnym udziałem animacji, a więc w dużej mierze opiera się na efektach
specjalnych, które spełniają oczekiwania i preferencje młodego widza. Podobały nam się gadające, rasowe kury
(prawdziwe!), oraz mukle, reprezentujące świat fantastyczny, płynnie przenikający do zagrody Pettsona.

Bożena Itoya, Blog cudanakiju.pl

OPINIE NA TEMAT FILMU

Wyraziści bohaterowie współczesnej literatury dziecięcej ożywają w opowieści wigilijnej. Mnóstwo tu slapstikowych gagów,
Pettsonowskich humorów i Findusowskich psikusów. To rodzinna opowieść, którą zrozumieją już przedszkolaki, pozwalająca
wejść w świąteczny nastrój. Wiecznie podskakujący kot i jego nieustająco marudny pan życzą sobie „Wesołych Świąt", ale
wiemy, że chodzi im o czas spędzony z tymi, których lubimy, a nawet kochamy.

Agata Żelazowska, Co Jest Grane 24
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PETTSON I FINDUS W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

W listopadzie i grudniu 2018 pacjenci Centrum

Zdrowia Dziecka obejrzą film Pettson i Findus ‒

Najlepsza Gwiazdka na ekranie Kina Poczekalnia.

Młodzi widzowie będą mieli okazję poznać

historię traktującą o przyjaźni mimo przeszkód

oraz o umiejętności dawania i przyjmowania

pomocy. Dowiedzą się też, że Święta nie muszą

być idealne, aby mogły być wspaniałe.
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PATRONI MEDIALNI FILMU

WSPÓŁFINANSOWANIE

PARTNER
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Anna Szyrska

specjalistka ds. promocji dystrybucji 

anna.szyrska@nowehoryzonty.pl 

t +48 532 117 086

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

ul. Zamenhofa 1 

00-153 Warszawa

FTP 
https://c.nowehoryzonty.pl
hasło i login: press
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KINO DZIECI PREZENTUJE


