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MÓJ BRAT ŚCIGA DINOZAURY 
Pressbook 

 
Czołówka  
Reżyseria: 

Stefano Cipani 
Scenariusz: 

Fabio Bonifacci 
Produkcja:  

Włochy 
Czas trwania: 

101 min.  
Obsada: 

Alessandro Gassmann - Davide 
Isabella Ragonese - Katia 
Rossy de Palma - Ciocia Rock 
Francesco Gheghi - Jack 
Lorenzo Sisto - Gio 
Arianna Becheroni - Arianna 
Roberto Nocchi – Vitto 

 
OPIS FILMU: 
Aby zdobyć uznanie w nowej szkole, 
nastoletni Jack ukrywa prawdę o swojej 
rodzinie i bracie z zespołem Downa. Nie 
przypuszcza, że kłamstwo ma krótkie 
nogi, a mały Gio ma niesamowite moce, 
których nikt się nie spodziewał! 
Od pierwszych dni życia małego Gio, 
Jack wierzy, że jego brat jest wyjątkowy, 
specjalny, po prostu najlepszy – niczym 
superbohater, który przybył z innej 
planety! Z czasem poznaje prawdę: Gio ma zespół Downa i dla Jacka staje się powodem do 
wstydu. Kiedy chłopak trafia do nowej szkoły, poznaje czarującą Ariannę i chce 
zaimponować kolegom z zespołu muzycznego. Postanawia więc ukrywać przed znajomymi 
istnienie swojego brata… 
Pełna dobrej energii opowieść o więzach rodzinnych, dojrzewaniu i prawdzie, która zawsze 
jest cenniejsza niż kłamstwo. 
Inspiracją dla powstania filmu była bestsellerowa książka biograficzna Giacomo Mazzariola. 
 
NAGRODY: 
2020 – Europejska Nagroda Filmowa (od 1997) - Nagroda Młodej Widowni Stefano Cipani 
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2020 – MFF Młodego Widza Ale Kino!: 

• Nagroda Specjalna - Nagroda Edukatorów Filmowych Stefano Cipani 

• Złote Koziołki - Jury Międzynarodowe - Najlepszy pełnometrażowy film dla 
dzieci Stefano Cipani 

 

REKOMENDACJA ZESPOŁU EDUKATORÓW FILMOWYCH: 
Film w lekki, mądry, czasem zabawny sposób pokazuje poważne sprawy, jak relacje 
w rodzinie i w gronie rówieśników, dojrzewanie i dorastanie, kłamstwa i ich konsekwencje, 
pierwsze zauroczenia, różne aspekty inności. Podkreśla wartość odpowiedzialności za siebie 
i innych, potrzebę akceptacji różnorodności, znaczenie otwartości i kreatywności. Historia 
jest przekonująca i wciągająca; ma uniwersalny charakter i przesłanie. Jest czytelna 
zarówno dla młodszych dzieci jak i dla starszych widzów, bo pokazuje także coraz bardziej 
decydujących o sobie nastolatków. 
 
Eksperci oceniający film:  Bolesław Drohomirecki,  Elżbieta Piotrowicz, Agnieszka 
Piotrowska – Prażuch. 
[https://zef.org.pl/moj-brat-sciga-dinozaury/] 
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