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Basia to pięcioletnia bohaterka, która jest 

bliska każdemu przedszkolakowi. Jej  

przygody znane są wielbicielom serii 

książek, a od zeszłego roku także  

kinomanom.

Basia ma charakterek, pluszowego przyjaciela 

Miśka Zdziśka, uwielbia żelki i ubrania  

w paski. Codziennie wymyśla coś nowego - dziś 

chce zostać baletnicą, a jutro treserką dzikich 

zwierząt. Basia nie jest idealnie grzeczna, ale 

nie sposób jej nie lubić.

W  K I N A C H
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Basia jest dobrze znana wielbicielom serii 

książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, 

obecnej na rynku wydawniczym od ponad 

10 lat, a od zeszłego roku także kinomanom. 

W kwietniu 2018 na ekranach kin pojawiły 

się animowane przygody Basi, które podbiły 

serca młodych widzów. Twórcy serialu 

zachowali styl rysunków i poczucie humoru 

charakterystyczne dla książek o Basi.

W świecie Basi wszystko jest  

przygodą‒- nauka piruetów, wspólne  

gotowanie czy zakupy w supermarkecie. ‒ 

Z Basią nie można się nudzić!
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ROK PRODUKCJI: 2019

DYSTRYBUCJA: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

Czas: 45 minut (4 odcinki)
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REŻYSERIA: Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, 

Robert JaszczurowskiSCENARIUSZ: Szymon Jachimek, Zofia Stanecka,  
Marcin WasilewskiDIALOGI: Zofia Stanecka, Szymon Jachimek

KONCEPCJA TEŁ, REKWIZYTÓW I POSTACI:  
Marianna Oklejak MUZYKA: Michał JacaszekMONTAŻ: Tomasz Halski

OBSADA AKTORSKA (głosy postaci animowanych): 

Basia – Julia GawrysiakJanek – Barbara KubiakMama Basi – Beata WyrąbkiewiczTata Basi – Maciej KowalikBabcia – Krystyna WachelkoDziadek – Włodzimierz PressNauczycielka tańca ‒- Lidia Sadowa
PRODUCENT: 

Robert Jaszczurowski, Łukasz KacprowiczPRODUKCJA: Grupa Smacznego, Filmoteka Narodowa - ‒

Instytut Audiowizualny, Studio Dźwiękowe SPOT, Studio 

Miniatur Filmowych, Evergreen Entertainment
WSPÓŁFINANSOWANIE: Polski Instytut Sztuki FilmowejNa podstawie serii książek „Basia” Zofii Staneckiej  

i Marianny Oklejak, wydawnictwo Egmont Polska
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Seria książek „Basia” autorstwa Zofii Staneckiej  
z ilustracjami Marianny Oklejak pojawiła się na rynku  
w listopadzie 2008 i spotkała się z ogromnym 
entuzjazmem ze strony dzieci, rodziców, krytyków  
i pedagogów. 

Od tego czasu główna seria doczekała się już ponad  
30 tomów oraz wielu wydawnictw pobocznych. 
Podstawą sukcesu „Basi” jest wyrazista postać głównej 
bohaterki, z którą mogą identyfikować się dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Basia to pięcioletnia 
dziewczynka, która wie, jak postawić na swoim. Jest 
inteligentna, sympatyczna i pełna dziecięcej ciekawości 
świata. 
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Filmy o Basi to świetna rozrywka dla dzieci i ich rodziców. W krótkiej 
formie poruszają jeden temat (jak np. gotowanie, taniec, telewizja, 
pieniądze, czy też wizyta w zoo albo przyjście na świat młodszego 
rodzeństwa) i pokazują przygody głównej bohaterki i jej najbliższych, 
zachęcając dzieci do poznawania otaczającego świata i wskazując 
rozwiązania ważnych dla pięciolatków problemów, dając przy okazji 
cenne wskazówki rodzicom. 

Serial „Basia” jest skoncentrowany na różnych aspektach rozwoju 
dziecka, przede wszystkim emocjonalnym i społecznym. Spokojne, 
rytmiczne prowadzenie narracji ułatwia przedszkolakom zrozumienie 
treści. Dydaktyczne przesłanie opowieści jest umiejętnie ukryte  
w fabule, pod jej dowcipną, lekką formą. 

„Jeśli miałabym zgadywać, to sądząc po reakcjach lubią humor, brak 
lukru i prawdę opowieści. Identyfikują się z Basią, bo jest realna  
i prawdziwa”.
Zofia Stanecka

4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci, fot. Alicja Szulc
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Do czego inspiruje Basia? Odpowiadają rodzice:

„Więcej podróżować (...) okazało się, że to, jak wyglądają nasze wspólne 
podróże, to normalka i nikt nie ma lekko”. Ewa

„A jak myślicie, jak ma na imię moja młodsza córka? Dodam, że imię 
wybierała starsza wierna czytelniczka”. Agata

„Mnie zawsze inspirowała mama Basi. Bardzo często, mówiąc do dzieci, 
korzystam z jej tekstów. Ale do dziś najbardziej bawi mnie, jak moje zdanie o 
Basi ewoluowało przez lata. Pierwszy raz czytałam jej przygody, gdy córka 
miała 2 lata. Pamiętam, że wtedy sobie myślałam, że ta Basia to jest dosyć 
niegrzeczna, moje dziecko na pewno takie nie będzie. I co? Po kilku latach, 
czytając te same historie, podziwiałam jaka ta Basia jest posłuszna, mając 
nadzieję, że moje dzieci też w końcu zaczną mnie bardziej słuchać”. Agata

„Po przeczytaniu Basi „Bajek na dobranoc” codziennie wymyślamy dzieciom 
bajki przed snem. To nasz cudowny, rodzinny rytuał i... niezły trening 
kreatywności naszych szarych komórek”. Joanna

„Jej! Do tylu rzeczy! Ale najbardziej chyba do rozmawiania, rozmawiania, 
jeszcze raz rozmawiania i tłumaczenia”. Kasia

„Ten dzień jest dla mnie i dla moich dzieci jak święto”. 
Ładne Bebe o premierze „Basi” 

„Basia jest lubiana, ma charakterek, jest bohaterką polskiej książeczki, jest 
przedszkolakiem (...). Została bardzo ładnie narysowana. To dziewczynka 
z krwi i kości, jej przygody mogłyby spotkać każde dziecko. Nie lubi 
sprzątać, lubi zabawę, ma mnóstwo pomysłów, trochę się złości, trochę 
jest zazdrosna o nowego braciszka. Poznajemy ją w codziennych 
sytuacjach. To normalna dziewczynka, dzieciaki bardzo ją lubią i lubią się 
od niej czegoś nauczyć”.
Joanna Żak, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z Basią?

Basię poznałem przez Marcina Wasilewskiego, mojego 
wspólnika i przyjaciela, z którym reżyserujemy 
serial. Pewnego dnia Marcin przyszedł z pomysłem, 
by zrealizować animację, na podstawie książki, która 
przyciągnęła jego uwagę w księgarni swoją szatą 
graficzną. Wspólnie zaczęliśmy wgłębiać się w treść 
„Basi” i okazało się, że temat jest ciekawy, oryginalny  
i przede wszystkim bardzo wpisujący się estetyką  
w działalność naszego studia. Skontaktowaliśmy się  
z autorkami książek i od tego czasu zaczęła się moja 
przygoda z Basią.

Jakie wyzwania wiążą się z przeniesieniem 
książkowej Basi na ekran?

Przeniesienie literatury na ekran jest zawsze 
wyzwaniem. W przypadku „Basi” nasi scenarzyści 
wspólnie z autorką panią Zofią Stanecką przerabiali 
historie z książek na scenariusze, tak by miały 
odpowiednią długość (każdy odcinek ma 11 minut). 
Praktycznie każda historia wymagała rozwinięcia 
podejmowanego tematu, rozszerzenia dialogów, 
dodania tzw „gagów”. Musieliśmy też ujednolicić 
projekt graficzny postaci tak, by Basia, jej rodzina  
i koledzy wyglądali w każdej scenie i odcinku tak 
samo (książka pod tym względem rządzi się innymi 
prawami). Najtrudniejsze było chyba to by oddać  
w filmie to co dzieci i rodzice pokochali w serii książek. 
Patrząc na reakcje widzów filmowej Basi wydaje się,  
że nam się to udało.

Jakie cechy charakteru dodaliście filmowej Basi,  
a w książkach był one mniej widoczne?

Staraliśmy się oddać wiernie charakter nakreślony 
przez autorki książek. Pozostawiam ocenę odbiorcom.

Jaką wartość do pracy nad taką 
produkcją wnosi to, że jesteście 
ojcami?

Doświadczenie w byciu ojcem bardzo przydaje się przy 
tworzeniu filmów dla dzieci. Bezpośredni, najbliższy 
kontakt z odbiorcą, jakim jest własne dziecko, 
obserwacja jego reakcji na film jest najlepszym testem, 
jaką pracę się wykonało i podsuwa pomysły co można 
poprawić. Myślę, że bycie rodzicem dodaje osobistego 
podejścia do filmów dla dzieci – tak jakby opowiadało 
się bajkę na dobranoc własnemu synowi czy córce.

Jakich technik należy użyć, żeby wyprodukować 
animację, która na dłużej skupi uwagę 
najmłodszych, czteroletnich widzów? Macie na to 
sposoby?

Specjalnych – tajemnych sposobów nie używamy, 
trzeba po prostu robić ciekawe filmy.

Czym praca nad „Basią” różni się od pracy nad 
innymi produkcjami?

Na pewno tym, że brand „Basia” jest już 
rozpoznawalny w Polsce i każde pojawienie się 
nowych odcinków jest oczekiwane przez wierną 
widownię.

W y w i a d  z  Ł u k a s z e m 
K a c p r o w i c z e m

r e ż y s e r e m  „ B a s i ”
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W y w i a d  z  M a r c i n e m 
W a s i l e w s k i m
r e ż y s e r e m ,  s c e n a r z y s t ą  „ B a s i ”

Jak zaczęła się Twoja przygoda z Basią?

„Basia” wpadła mi w oko przy przeglądaniu katalogu 
jednej z popularnych księgarń, to było jakieś 10 lat 
temu. Szukałem wtedy materiału na serię animowaną 
– książki lub komiksu, który moglibyśmy w GS filmowo 
zaadaptować. Mieliśmy wtedy w produkcji naszą własną 
serię – „Mami Fatale”, ale szukanie nowych, ciekawych  
projektów trwa w studiu nieustannie. Były to czasy, 
kiedy na rynku były tylko trzy, cztery książki o Basi, ale 
mimo tego widać było że projekt ma potencjał, by stać się 
dużą i popularną serią. Wyrazista bohaterka i problemy, 
z którymi może identyfikować się duża rzesza widzów. 
Wszystko z humorem i, co ważniejsze, z przekazem. 
Przekonaliśmy do siebie autorki – Zofię Stanecką  
i Mariannę Oklejak i redaktora serii Marynię Deskur. 
Zaczął się żmudny proces finansowania serii i szukania 
dystrybutorów. Długa i wyboista droga. 

Jakie wyzwania wiążą się z przeniesieniem 
książkowej Basi na ekran?

Dla mnie osobiście największym wyzwaniem było 
sformatowanie treści książek do 10-minutowego 
scenariusza filmowego tak, aby nie ucierpiała na tym 
warstwa narracyjna. Na drugim miejscu szukanie 
finansowania i domykanie budżetu. Sama praca nad 
serią – reżyseria, tworzenie stylistyki Basi filmowej, to 
zdecydowanie przyjemniejsza część. Mam przyjemność 
pracować z bardzo kreatywnym zespołem w studio GS,  
z tą ekipą wszystkie produkcyjne problemy niestraszne.

Jakie cechy charakteru dodaliście filmowej Basi,  
a w książkach był one mniej widoczne?

Basia jest barwną postacią złożoną z wielu cech 
typowych dla dziewczynki w tym wieku. Mamy tam całe 
spektrum zachowań i emocji, często przeciwstawnych. 
To mieszanka złości, radości, smutku, ciekawości 
itd. Czym gramy w serii najbardziej? Wszystkim, 
nieprzewidywalność Basi czyni  
z niej ciekawą bohaterkę. 
 
Jakim kluczem wybieraliście odcinki, które chcecie 
przenieść na ekran?

Nie było tego dylematu, 
bo tytułów książkowych 
aż tak dużo nie było. 
Musieliśmy wytypować 13 
odcinków, to takie minimum, 
jeżeli chodzi o dystrybucję serii w telewizji.  
I o ile dobrze pamiętam, mieliśmy do dyspozycji mniej 
więcej tyle tytułów wydanych jako książka. Jednak 
przy kolejnej „trzynastce” wyprzedziliśmy książki, bo 
część streszczeń odcinków powstała zanim powstawały 
książki. Działania te były prowadzone oczywiście 
wspólnie z autorką. Ups, zdradziłem niechcący, że  
w kolejce do sfilmowania czeka 13 kolejnych scenariuszy?

Jakich technik należy użyć, żeby wyprodukować 
animację, która na dłużej skupi uwagę najmłodszych, 
czteroletnich widzów? Macie na to sposoby?

W przypadku „Basi” głównym motorem jest dialog, 
ale również tematyka odcinków. Codzienne sprawy i 
problemy, gdzie rodzą się trudne pytania, które dzieci 
zadają rodzicom. To nie są fantazje z krainy baśni. Co do 
technik, to spokojna narracja, muzyka, która podkreśla 
przedszkolny klimat, barwne lokacje i „dziecięcy” styl 
rysunku.  

Ile czasu zajmuje praca nad jednym odcinkiem „Basi”?

Razem z pre-produkcją, czyli od pisania scenariusza do 
udźwiękowienia filmu, około 4-5 miesięcy. 

Czym praca nad „Basią” różni się od pracy nad innymi 
produkcjami?

Seria ma sporą grupę fanów.  To sprawia, że jesteśmy 
non stop pytani „kiedy kolejne odcinki?”, „Kiedy Basia 
pojawi się na DVD?”. Jest presja, ale jesteśmy spokojni. 
Wkładamy przecież dużo pracy w to, żeby Basia filmowa 
przypadła wszystkim do gustu. 
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Grupa Smacznego to gdańskie studio animacji założone 
w 2004 roku przez Roberta Jaszczurowskiego, Łukasza 
Kacprowicza i Marcina Wasilewskiego, realizujące 
filmy animowane w technice 2D/3D oraz multimedia 
edukacyjne dla dzieci.
                    
Największe dotychczasowe produkcje Grupy 
Smacznego to seria animowana „Harry and Toto”  
na zlecenie telewizji BBC Worldwide oraz seria „Mami 
Fatale”, emitowana w wielu stacjach zagranicznych, 
między innymi na argentyńskim kanale PakaPaka.
 
Grupa Smacznego zrealizowała pierwszy polski 
animowany serial internetowy „Bear me”  
w reżyserii Kasi Wilk, który był rozwinięciem filmu 
krótkometrażowego pod tym samym tytułem – 
zdobywcy 18 nagród na światowych festiwalach. 
W studio powstał krótkometrażowy film Marcina 
Wasilewskiego „Lost Senses”, zrealizowany na 
podstawie scenariusza Roberta Jaszczurowskiego  
i Łukasza Kacprowicza – nagrodzony m.in. na festiwalu 
SIGGRAPH w USA i na portugalskim festiwalu Avanca.

P
r

o
d

u
k

c
ja



13

MARCIN WASILEWSKI  – REŻYSER, SCENARZYSTA
Reżyser, scenarzysta, animator i storyboardzista. 
Współzałożyciel studia animacji Grupa Smacznego. 
Reżyser niezależnych filmów krótkometrażowych 

„Amphora” (2007), „Argonaut” (2009) oraz „Lost Senses” 
(2013), wielokrotnie nagrodzonego m.in. na festiwalu 
SIGGRAPH 2013 w USA oraz portugalskim festiwalu 
Avanca.

SZYMON JACHIMEK  – SCENARZYSTA
Dramatopisarz, scenarzysta, artysta 
kabaretowy. Do 2014 roku członek 
nieistniejącego już Kabaretu Limo. 
Współpracował m.in. z Teatrem im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie, Teatrem Wybrzeże  
w Gdańsku oraz Centrum Kultury w Gdyni. 
Autor tekstów i piosenek wykonywanych 
przez zespół Enej, Dorotę Miśkiewicz oraz 
różne formacje kabaretowe. 

ŁUKASZ KACPROWICZ  – REŻYSER
Współtwórca i współwłaściciel gdańskiego 
studia animacji Grupa Smacznego. Działa jako 
reżyser, producent i scenarzysta. W roku 2010 
stworzył pomysł na serię animowaną „Mami 
Fatale”, którą też reżyseruje i jest współautorem 
scenariuszy. Reżyseruje odcinki serii „Basia”, 

„Wilq” i innych. Jako scenarzysta i współautor 
brał udział w filmach krótkometrażowych – 

„Zmysły prysły” reż. M. Wasilewski i „Bernard” 
reż. A. Oparkowska. Aktualnie pracuje nad nową 
serią „Johann, Sebastian i Bach” oraz filmami 
pełnometrażowymi.
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ZOFIA STANECKA – SCENARIUSZ, DIALOGI
Jako dziecko chciała być wilkiem. Została pisarką i stworzyła postać 
rezolutnej pięcioletniej dziewczynki Basi, która na przestrzeni 
ostatnich 10 lat stała się literacką postacią kultową. Dotychczas 
ukazało się ponad 30 tytułów z serii „Basia”. Zofia Stanecka 
oprócz „Basi” pisze książki do serii „Czytam sobie”, „Poczytaj ze 
mną” i „Czytam i główkuję”, a także opowiadania, baśnie i powieści 
(„Tajemnica Namokniętej Gąbki”, „Księga Ludensona”). Napisała 
trylogię fantasy dla najmłodszych „Gdy pada deszcz” i poradniki 

„Damą być” oraz „Rycerzem być”. „Świat według dziadka” i „Domino 
i Muki. Po drugiej stronie czasu” zostały wpisane na Listę Skarbów 
Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. „Świat według dziadka” 
był nominowany do tytułu Książki Roku w konkursie Polskiej Sekcji 
IBBY w 2013 roku. „Basia i wyprawa do lasu” otrzymała Nagrodę Jury 
konkursu w 2015 roku. 
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MARIANNA OKLEJAK – KONCEPCJA TEŁ, REKWIZYTÓW I POSTACI
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowniach projektowania książki i ilustracji. Rysuje, 
projektuje książki, plakaty i okładki płyt. Jej ilustracje do takich książek 
jak „Cuda wianki”, „Cuda niewidy”, zdobywały przyznawane przez 
IBBY nagrody i wyróżnienia w konkursie „Książka Roku”, a także 
trafiły na międzynarodową Honorową Listę IBBY, Listę Białych Kruków 
Internationale Jugendbibliothek i Listę Skarbów Muzeum Książki 
Dziecięcej. Gościły na wielu wystawach w Polsce i zagranicą. Marianna 
Oklejak jest ilustratorką serii „Basia”.

MICHAŁ JACASZEK  –  MUZYKA
Kompozytor, multiinstrumentalista, aranżer muzyki elektronicznej  
i elektroakustycznej. Współpracował m.in. z poetką i wokalistką Miłką 
Malzahn, Mikołajem Trzaską i Tomaszem Budzyńskim. W 2009 roku 
otrzymał Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry za muzykę skomponowaną 
do spektaklu Teatru Telewizji „Golgota Wrocławska” w reżyserii Jana 
Komasy. Jest autorem muzyki m.in. do filmu animowanego „Tydzień  
z Mami Fatale” Łukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego  
oraz serialu animowanego „Basia” Marcina Wasilewskiego.
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Rezolutna pięciolatka. Przyjaciółka 

każdego przedszkolaka. Cechy 

charakterystyczne: nieposłuszna fryzura 

i ubrania w paski.  
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Codziennie uczy się czegoś nowego – gotowania, 

piruetów na lekcjach tańca, a podczas zakupów, 

że pieniędzy nie wyjmuje się ze ściany. Dzisiaj 

chce zostać baletnicą, a jutro treserką dzikich 

zwierząt - w świecie Basi nie ma nudy. 

Ma pluszowego przyjaciela Miśka Zdziśka 

i przyjaciółkę z przedszkola, Anielkę. 

Czasem się obrazi, czasem znudzi, ale entuzjazm  

i dobry humor wracają tak szybko, jak pomysł na nową 

przygodę.

Wszędzie jej pełno i wszystko mocno przeżywa. 

Nawet, jeśli broi i bałagani, ma dobre intencje.

B
a

s
i a

Uwielbia żelki!
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a Mama Antonina, dla taty - Tosiek. 

Ma 32 lata. Pracuje z domu, pisząc 
dorywczo różne testy, ale wcześniej 
była nauczycielką. 

Kiedyś była harcerką, poznała Tatę 
jeszcze w podstawówce. 
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Kocha dzieci i jest bardzo 
oddana swojej pracy,  
ale w kwestii obowiązków 
domowych czasem potrafi 
powiedzieć „dosyć”. 

Uczy się tańczyć flamenco.
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Tata Jacek. Ma 33 lata, 
jest lekarzem i pracuje 
w szpitalu.

Lubi zasnąć przed telewizorem, 

gotować i jest pierwszy  

do przejmowania domowych 

obowiązków. Kocha dzieci  

i żonę, ale czasem wykazuje 

umiarkowany entuzjazm wobec 

nowych pomysłów zarówno dzieci, 

jak i żony np. nauki tańca.

Lubi uprawiać sporty, dużo 

pomaga w domu, ale też lubi 

być rozpieszczanym. Gra  

na gitarze i pianinie. 

T
a

t a
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Brat Basi. Zapalony piłkarz. 

Czasem złośliwy, ale da się 

lubić. 

Chciałby zostać zawodowym 

piłkarzem, rycerzem  

albo kucharzem -‒ 

do wszystkich tych 

aktywności podchodzi  

z takim samym 
entuzjazmem. 

J
a

n
e

k
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Lubi swoją siostrę Basię,  
ale czasem traktuje ją trochę 
z góry, chociaż jest od niej 
starszy tylko o rok i ma 
niewiele ponad 6 lat. 
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Mały brat Basi, nazywany 
pieszczotliwie Frankiem 
Kolankiem. Zawsze 
zadowolony i uśmiechnięty. 
Gulgocze, a jego pierwsze 
słowa (poza „am, am”) to „Bła, 
bła”, co oznacza Basię 
i – jednocześnie – zadowolenie.  
Czasem obsypie się mąką, ku 
uciesze wszystkich,  
ale na ogół jest bardzo 
grzecznym dzieckiem.
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Pluszak, którego Basia kocha 
najmocniej ze wszystkich 
zabawek. Towarzyszy 
jej w każdej codziennej 
przygodzie. Misiek Zdzisiek 
jest trochę ubrudzony, trochę 
podniszczony, ale dla Basi 
jest najlepszym miśkiem na 
świecie.

B
o

h
a

t
e

r
o

w
i

e 
 

M
i s

i e
k

 Z
d

z
i s

i e
k



27



28

B a s i a
i pieniądze 
reż. Robert Jaszczurowski

W szafce pustki, a Tata wyjechał na 
konferencję‒– Mama, Basia i Janek 
wybierają się na zakupy do dużego 
sklepu. Trzeba kupić mleko i papier 
toaletowy. Basia i Janek już planują 
swoje listy – czekolada, batoniki, lalka, 
plastelina, papier do rysowania... Kto 
za to wszystko zapłaci? Rodzeństwo nie 
dowierza, że pieniądze nie wychodzą  
ze ściany, tylko trzeba na nie zapracować. 
Uczą się, że gratis nie oznacza za darmo 
oraz, że na trudnej drodze kompromisu 
można dostać… czekoladę. 
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B a s i a
i taniec  
reż. Łukasz Kacprowicz

Pewnego dnia, za namową cioci Marty, 
Mama postanawia zapisać się na lekcje tańca‒ 

- będzie uczyć się gorącego flamenco! Basia też 
pragnie tego spróbować. Na szczęście zajęcia 
dla dzieci odbywają się równolegle i będzie 
mogła chodzić na balet razem z kuzynką. 
Przed pierwszą lekcją Basię z nerwów 
boli brzuch - a co, jeśli coś pójdzie nie tak? 
Przychodzi dzień, kiedy obydwie zaczynają 
lekcje, przy akompaniamencie chichotu 
Taty. Taniec okaże się dużym wyzwaniem,  
ale przede wszystkim ‒pouczającą przygodą!
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B a s i a
i gotowanie 
reż. Łukasz Kacprowicz

Zmęczona gotowaniem Mama zarządza 
bunt‒– kolacji nie będzie. Ona pójdzie 
poczytać, a Basia, Tata i Janek 
sprzed telewizora ruszą do kuchni.  
Od poszukiwania sosu pomidorowego 
do precyzyjnego tarcia sera –‒ powstanie 
wyjątkowe danie w paski, ale zanim uda 
się (w końcu!) zjeść kolację, to wydarzy 
się parę wypadków, które pokażą Basi, 
że gotowanie to sztuka… nie tylko 
kulinarna!

B a s i a
i telewizor
reż. Marcin Wasilewski

Basia jest chora i wszystko wydaje się 
nudne – leżenie w łóżku, oglądanie 
deszczu za oknem, rysowanie 
zaproponowane przez Mamę. Kusi za to 
telewizor – najlepszy przyjaciel na słotne 
dni. Ale czy na pewno? Basia zalega 
przed ekranem i coraz bardziej wciąga 
się w serialowe dzieje Marii Celebes. 
Mama jest zła‒– telewizja jest wrogiem 
wyobraźni! Zbiegiem okoliczności 
następnego dnia urządzenie przestaje 
działać. Basia organizuje własny 
program telewizyjny i wciąga całą 
rodzinę w tworzenie nowych odcinków 
o przygodach Basi Celebes!
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•	 Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Młodego Widza Ale Kino! Poznań 2016, 
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich dla Najlepszej Polskiej Animacji za 
odcinek „Basia i upał w zoo”
•	 O!PLA 2017: Drugie miejsce (Srebrny 
tobołek Koziołka Matołka) w kategorii 
przedszkolnej konkursu Teraz Dzieci Mają 
Głos („Basia i upał w zoo”)
•	 3. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Animowanych w Gdańsku 2017, Główna 
nagroda w kategorii dziecięcej („Basia  
i Anielka”)
•	 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Animowanych ANIMATOR, Złoty Animusz 
za Film lub Serial dla Dzieci („Basia i nowy 
braciszek”)

SELEKCJE FESTIWALOWE:

•	 Annecy 2016 – kategoria Seria 
Telewizyjna
•	 TrickFilm Stuttgart 2017
•	 Tarnowska Nagroda Filmowa 2017
•	 KAFF, 10th Festival of European 
Animated Future Films and TV-Films 
(Węgry) – pokaz pozakonkursowy
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Kontakt

Ewa Muszkiet
ewa.muszkiet@nowehoryzonty.pl
tel. 608 430 487

www.kinodzieci.pl/basia
facebook.com/kinodzieci
facebook.com/BasiaSerial

W KINACH OD 5 KWIETNIA

patroni medialni:

producent: koproducenci: partner: dystrybucja:współfinansowanie:


