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ROZMOWA Z 
JOANNĄ BUDNIOK-FELIKS 
I JANUSZEM FELIKSEM,
właścicielami wydawnictwa 
Hipokampus

WOJCIECH KARPIESZUK: Jestem 
z pokolenia, które oglądało bajkę „By-
ło sobie życie”. Państwo na podstawie 
jej scenariusza zrobiliście wiele edu-
kacyjnych gier planszowych. Dlaczego 
uznaliście, że to trafi  do dzieci i rodzi-
ców w Polsce?
JOANNA BUDNIOK-FELIKS: – Pomysł 
sprowadzenia do polski fi lmów z serii „By-
ło sobie życie” pojawił się wiele lat temu, 
kiedy nasza najmłodsza córka była dziec-
kiem. Wtedy przypomnieliśmy sobie o fi l-
mie „Było sobie życie” i fascynujących wę-
drówkach wewnątrz organizmu. Mąż zwró-
cił się do twórcy kultowej serii Alberta Ba-
rillé, a ich późniejsze spotkanie w Paryżu 
zaowocowało przyjaźnią oraz wieloletnią 
współpracą. 
JANUSZ FELIKS: – Zaczęliśmy od wydania 
fi lmów z serii „Było sobie życie”. Do wszyst-
kich sześciu serii zrobiliśmy, we współpra-
cy ze studiem Masterfi lm, nowy dubbing 
aktorski. Nasz dubbing wykorzystywany 
był m.in. przez TVP, a obecnie przez Net-
fl ix. Żona z zawodu jest aktorką i udzieliła 
jednej z głównych postaci swojego głosu. 
Po ogromnym sukcesie tych fi lmów i zdo-
byciu tytułu bestsellera w Empiku oraz kil-
ku kolejnych nominacji do tej nagrody, po-
myślałem o stworzeniu gry planszowej o ta-
jemnicach ludzkiego organizmu, opartej na 
grafi kach i idei fi lmu.
J.B.F.: – Gra okazała się wielkim sukce-
sem. Marzyliśmy o takiej grze planszo-
wej, w trakcie której dzieci mogą świet-
nie się bawić i jednocześnie zgłębiać taj-
niki wiedzy z wielu dziedzin, m.in. o or-
ganizmie, historii, ekologii, wielkich od-
kryciach, geografii czy kosmosie. Dla uzu-
pełnienia wiedzy wydaliśmy również au-
torskie encyklopedie. Myślę, że poprzez 

nasze książki, a szczególnie gry planszo-
we nadaliśmy serii „Było sobie życie” no-
we życie w Polsce. 

Czyli gra to polski pomysł?
J.F.: – Tak, oczywiście. Gry powstają – od 
pierwszego pomysłu do pełnej realizacji i koń-
cowego efektu – w Polsce. Sukces fi lmu „By-
ło sobie życie” polega na tym, że opowia-
da w prosty i zabawny sposób o skompliko-
wanych rzeczach. Starałem się przenieść tę 
lekkość i poczucie humoru do naszych gier 
planszowych. Bo gdy w trakcie rozgrywek 
jest dużo śmiechu, dzieci z łatwością dotyka-
ją tematów trudnych i mimochodem wkrę-
cają się w wiedzę. 

Jak się wymyśla taką grę?
J.B.F.: – Potrzebna jest wyobraźnia, jak te-
maty trudne przerobić na zabawę i edukację 
w jednym. Specjalistą od tego jest mój mąż. 
Ale wspieramy go razem z córkami i każde 
z nas wnosi coś od siebie. 
J.F.: – To wymaga pracy i czasu, bo temat 
trzeba gruntownie poznać. Do każdego 
projektu zapraszamy ekspertów z danej 
dziedziny wiedzy. Np. pierwsza nasza gra 
„Było sobie życie” powstała we współpra-
cy z zaprzyjaźnionymi lekarzami i biolo-
gami. W październiku wydaliśmy grę „Po-
konaj Bakwiry swoją Supermocą”. Bakwiry 
to bakterie i wirusy, a supermoc to nasza 
odporność. Grę stworzyliśmy pod nadzo-
rem eksperta medycznego prof. dr. hab. n. 
med. Joanny Zajkowskiej z Kliniki Chorób 
Zakaźnych UM w Białymstoku. 

Jak o tak skomplikowanym temacie opo-
wiadać dzieciom i jednocześnie zrobić 
z tego zabawę? 
J.F.: – Żeby trafi ć do dzieci, trzeba najpierw 
odnaleźć w sobie dziecko i wtedy pomysły, 
jak przełożyć trudne tematy na język dziecię-
cy, przychodzą same. Ale przyznaję, że cho-
dziliśmy z tematem „Bakwirów” parę mięsię-
cy i edukowaliśmy się dzięki książkom i roz-
mowom z panią profesor. 
J.B.F.: – Gra pokazuje, że mamy w sobie 
supermoc, czyli własną odporność, i uczy 

dzieci, jak o nią zadbać. Poruszamy też de-
likatny temat szczepień, które są najwięk-
szą zdobyczą medycyny. W czasie, gdy ze-
wsząd słyszymy o zagrożeniach powraca-
jących chorób zakaźnych, odczarowanie 
tematu szczepień jest bardzo ważne. Na-
sze gry wykorzystuje się w szkołach jako 
pomoce naukowe. „Bakwiry” doczekały się 
już scenariusza lekcji! 

Ja – 38-latek – w dzieciństwie jeszcze gra-
łem w gry planszowe. Ale osoby młod-
sze ode mnie o kilka lat wychowywały się 
już na grach komputerowych. Jak w dzi-
siejszym świecie planszówka ma wygrać 
z komputerem?
J.F.: – Przy grze komputerowej jesteśmy 
sami w wirtualnym świecie. Planszów-
ka daje możliwość wspólnego spotka-
nia przy stole. Gra jest pretekstem do 
wspólnej zabawy i wzmacniania wię-
zi rodzinnych. Nasza pasja do planszó-
wek zaczęła się, gdy młodsza córka by-
ła mała. Graliśmy we wszystko, co było 
dostępne na rynku. 

J.B.F.: – Dzisiaj jest już studentką fi lozofi i 
na Oksfordzie, ale wciąż interesują ją nasze 
planszówki i podrzuca nam nowe pomysły. 
Starsza córka jest po psychologii. Pracuje 
z nami, wspiera we wszystkim, co robimy. 
Nasze gry powstają u nas w domu, w cza-
sie wspólnych rozmów. Później pracujemy 
już z innymi specjalistami, takimi jak gra-
fi k, rysownik i każdorazowo ekspert z da-
nej dziedziny wiedzy.

Rodzinną pasję udało się więc państwu 
przekuć w biznes?
J.F.: – Pierwszą grę „Było sobie życie” wy-
daliśmy w 2012 roku. To był strzał w dzie-
siątkę. Nie nadążaliśmy jej drukować. Do 
tej pory sprzedała się w ponad 140 ty-
siącach egzemplarzy. W sumie wydali-
śmy 11 gier.

Jak wygląda rynek gier planszowych w Pol-
sce?
J.F.: – Jest bardzo trudny. 10 lat temu na 
półkach w Empiku czy w Smyku było kil-
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kadziesiąt pozycji. W tym roku wyjdzie 
ok. 1000 gier. Są wydawnictwa, które wy-
dają jedną grę dziennie. W ostatnich la-
tach rynek bardzo szybko rósł. Gier jest 
mnóstwo, ale tych naprawdę edukacyj-
nych i sprawdzonych merytorycznie nie 
ma zbyt dużo. 

Jak na tym rynku plasuje się państwa fi r-
ma?
J.F.: – Mimo iż jesteśmy wydawnictwem ni-
szowym, jesteśmy na rynku bardzo docenia-
ni. Świadczą o tym liczne nagrody dla na-
szych gier. Naszym celem jest rzetelna edu-
kacja przez zabawę i tak też jesteśmy postrze-
gani przez odbiorców. Jako wydawcy jeste-
śmy specjalistami od tematów trudnych, two-
rzący gry z tak zwaną misją. Coraz częściej 
zwracają się do nas instytucje, które mówią 

nam: „Zróbmy coś razem, stwórzmy wspól-
ny projekt.” 

Ile potrzeba pieniędzy na rozpoczęcie ta-
kiego biznesu?
JF.: – Całkiem sporo. To przecież nie tyl-
ko pomysł. Grę trzeba wymyślić, zapro-
jektować, napisać, narysować, znaleźć od-
powiednią drukarnię i wreszcie umieć ją 
sprzedać. A to nie takie proste… Za wszyst-
kim stoją ludzie. Wszystko to kosztuje, i to 
dużo. Staramy się być również liderem ja-
kości. Nasze gry służą latami. Wybieramy 
najlepsze materiały oraz drukarnie. Ale 
najważniejsze jest, żeby dotrzeć do dzie-
ci, ich rodziców i opiekunów i dostarczyć 
im sporej dawki wiedzy poprzez radosną 
zabawę. l
Rozmawiał Wojciech Karpieszuk

Hipokampus – zabawa i edukacja

• Małżeństwo Joanna Bud-
niok-Feliks i Janusz Feliks to 
właściciele wydawnictwa 
Hipokampus, które specja-
lizuje się w edukacyjnych 
grach planszowych. Pierwszą 
grę pt. „Było sobie życie” 
Janusz Feliks wymyślił 
i wyprodukował w Polsce 
w 2012 roku z inspiracji 
bajką Alberta Barillé pod tym 
samym tytułem i w oparciu 
o grafiki z tej bajki. To był 
strzał w dziesiątkę, do dziś ta 
właśnie gra, ucząca wiedzy 
o ludzkim organizmie, jest 
flagowym produktem wy-
dawnictwa (ponad 140 tys. 

sprzedanych egzemplarzy 
w Polsce). Inne gry Feliksów 
też są związane z tematyką 
medyczną, to m.in. „Było 
sobie ż ycie – Jedz, biegaj, 
roś nij zdrowo”, „Pierwsza 
Pomoc” (we współpra-
cy z WOŚP, służąca jako 
wsparcie w uczeniu dzieci 
pierwszej pomocy), czy 
najnowsze: „Pokonaj Bakwiry 
swoją  SUPERMOCĄ ” oraz 
„Było sobie życie – Zostań 
Mistrzem Sportu”. Stworzyli 
też planszówki popularyzują-
ce wiedzę z innych dziedzin, 
takie jak „Był sobie Kosmos”, 
„Byli sobie wynalazcy”czy 

„Był sobie człowiek – Histo-
ria Polski”. Gry Hipokampusa 
zostały uhonorowane wielo-
ma nagrodami.

• Hipokampus wydaje rów-
nież książki encyklopedycz-
ne, np. „Było sobie ż ycie. 
Tajemnice ludzkiego ciała”, 
komiksy i edukacyjne filmy. 
Feliksowie podkreślają, że 
wszystkie ich gry powstają 
w całości w Polsce, po-
cząwszy od koncepcji do 
finalnego produktu. Każda 
gra jest konsultowana 
z ekspertami z danej dzie-
dziny wiedzy. l
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