
AD „Lato zmienia się w zimę” 

Audiodeskrypcja do animacji pod tytułem „Lato zmienia się w zimę” przygotowanej przez 

Wojtka Dudek, Patrycję Josińską, Donatę Knop, Lenę Knop. 

Błękitne tło pojawiają się litery ułożone z muszelek: L E N A. Pojawia się żółte, papierowe 

słoneczko z uśmiechniętą buźką. Z kolorowych guzików układa się napis Wojtek. Pojawia się 

słońce i figurka kolorowego ptaszka. Zmienia się tło z granatowego na ceglane, następnie na 

jasno różowe. Z lewego, dolnego rogu wschodzi słońce, które z małego koła powiększa się i 

zostaje otoczone promieniami wykonanymi z żółtej słomki. Na twarzy słońca pojawia się 

czerwony uśmiech i czarne oczy. Promienie poruszają się. Jasnoniebieskie chmury. Po chwili 

są oprószone jakby śniegiem. Poniżej na zielonej trawie stoi czarny wiatrak, który porusza 

śmigłami. Do wiatraka prowadzi, narysowana brązowa ścieżka. Idzie nią kobieta w góralskim 

stroju, postać z obrazu Zofii Stryjeńskiej „Posiłek w góralskiej zagrodzie”). Kobieta trzyma w 

rękach misę. Ma odwróconą głowę i spogląda na idące za nią króliki, a wśród nich baranek 

(porcelanowa figurka). Po prawej stronie pojawia się dziecko z liściem kapusty, postać z 

obrazu Antoniego Kozakiewicza „Maciej król nad królami”, które karmi zwierzęta. Nadlatuje 

niebieski ptak – głuszec z obrazu Juliana Fałata. Dziecko odchodzi. Następuje zmiana tła na 

intensywnie różowe. Na nim wyrasta narysowane kredkami drzewo – zielony świerk. Obok 

dom z dachem pokrytym śniegiem. Wszystko jest oprószone śniegiem.  

Napisy końcowe: 

Film powstał w ramach zadania pod nazwą „Muzeum Jutra. Nasze Muzeum” realizowanego 

przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii 

Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2020”. 

Logotypy: Muzeum Historii Polski, Patriotyzmu Jutra, Muzeum Okręgowego w Lesznie, 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Leszna- Łukasza Borowiaka 

Logotypy Miasta Leszna 

Koncepcja i realizacja: Wojtek Dudek, Patrycja Josińska, Donata Knop, Lena Knop. 

Warsztaty animacji i montaż zdjęć: Katarzyna Jurga logo Kantor 13. Pracownia Twórcza 
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