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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego 

i sportu Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej powstało w 1947 r. Obecnie jest to państwowa instytucja 

kultury działająca pod nazwą Studio Filmów Rysunkowych. Przedmiotem działania Studia Filmów Rysun-

kowych jest upowszechnianie kultury filmowej przez edukację dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz 

promocji i rozwoju polskiego filmu, ze szczególnym uwzględnieniem filmów autorskich i filmów animowa-

nych dla dzieci. Z bielskim studiem współpracowali w przeszłości m.in.: Zbigniew Lengren, Jan Szancer, 

Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Pende-

recki. W wytwórni powstało ponad 1000 filmów animowanych. Najbardziej znanymi na świecie postaciami 

stworzonymi w bielskim studiu w latach 1963–1986 byli Bolek i Lolek. W Studiu Filmów Rysunkowych 

w Bielsku-Białej powstały również seriale animowane, takie jak: „Reksio”, „Pampalini łowca zwierząt”, 

„Przygody Błękitnego Rycerzyka” „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Wyprawa profesora Gąbki”, „Bajki Pana 

Bałagana” czy „Marceli Szpak dziwi się światu”. Wytwórnia wyprodukowała też filmy pełnometrażowe takie 

jak: „Wielka podróż Bolka i Lolka”, „Porwanie w Tiutiurlistanie” czy „Gwiazda Kopernika”. Studio jest 

jednym z nielicznych znanych polskich globalnych brandów. Kreskówki z Bolkiem i Lolkiem, które zostały 

wymyślone w Bielsku-Białej, pokazywane były w ponad 80 krajach świata. Gwiazdą znaną na cały świat jest 

także postać Reksia, a ponad 200 filmów stworzonych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 

zdobyło krajowe i międzynarodowe nagrody. 

Obecnie przy Studiu Filmów Rysunkowych powstaje Interaktywne Centrum Bajki i Animacji, którego 

budowa ma zostać zakończona w 2023 r. Będzie to połączenie nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki. 

Projekt budowy Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 

15 milionów zł z funduszy norweskich, a koszt całej inwestycji ma wynieść 32 milionów zł. 

W grudniu 2020 r. decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego nastąpiła zmiana na stanowisku dy-

rektora Studia Filmów Rysunkowych. Andrzej Orzechowski, który był szefem Studia Filmów Rysunkowych 

od lipca 2010 r., przeszedł na emeryturę, a na jego miejsce został powołany przez ministra kultury i dziedzic-

twa narodowego Tomasz Małodobry. 

Niestety od pewnego czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje o nieprawidłowościach mających 

miejsce w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Jako senator RP a zarazem bielszczanka, której 

dobro Studia Filmów Rysunkowych leży mocno na sercu, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwen-

cję i pilne zajecie się sytuacją w instytucji kultury, która podległa jest Panu Ministrowi. Proszę o opiekę nad 

tym niezwykłym miejscem na mapie Polski, w którym powstawały piękne bajki i wspomnienia z dzieciństwa. 
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