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ANDRZEJ WAJDA 

Sięgając pamięcią wstecz do niemal początków naszej powojennej 

kinematografii, widzę, jak wszystko w niej rodzi się z inicjatywy nas – ludzi filmu.

Łódzka Szkoła Filmowa i Zespoły Filmowe, Wytwórnia w Łodzi i Filmoteka 

Narodowa w Warszawie.

Taki jest również Festiwal Filmowy w Gdyni. Prezentuje co roku stan naszego kina 

fabularnego, w tym debiuty; daje szansę na zainteresowanie innych i pokazuje 

reakcję na to, co nowe i oryginalne.

W roku 1977 jury Festiwalu z powodów politycznych „nie dostrzegło” mego 

filmu „Człowiek z marmuru”. Recenzenci i krytycy wręczyli mi na schodach 

prowadzących do dyrekcji Festiwalu swoją nagrodę – cegłę z podpisami 

protestujących. Niektórzy przypłacili to wyrzuceniem z pracy. Do dziś jest to 

najważniejsza nagroda, jaką otrzymałem w moim długim życiu.

Dziś, po 1989 roku, gdy sytuacja naszej kinematografii jest inna, nadal główną 

podporą jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich i inne grupy zawodowe 

stowarzyszone w swoich związkach. Bez nich nie powstałaby Ustawa 

o kinematografii, która tak skutecznie wspiera nasze narodowe kino.

Festiwal w Gdyni jest także szansą na wspólną rozmowę naszego środowiska 

na dorocznym spotkaniu. Taka konfrontacja doświadczeń i poglądów jest moim 

zdaniem nieodzowna.

Dlatego zakończę zawołaniem: jeszcze polskie kino nie zginęło, póki my żyjemy…Zdjecie rodzinne filmowcow, 30. FPFF, 2005 rok, fot. Sławomir Pultyn i Jerzy Rados
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…I tak przyjeżdżamy…

„Festiwal wzbudza emocje. Czasem Festiwalu się nienawidzi, 
zwłaszcza gdy nie dostaje się nagród, albo gdy film pozostaje 
niezauważony” – mówił Radosław Piwowarski w wydanej na 
30-lecie gdyńskiej imprezy książce „A statek płynie…”. „W Gdy-
ni jest dobra widownia, świetnie reaguje, chwyta w mgnieniu 
oka to, co chcesz jej powiedzieć. Na każdym filmie jest kom-
plet widzów, co gdzie indziej nie jest możliwe. Dlatego, gdy 
film nie dostaje nagrody, przeżywa się to jako coś niesprawie-
dliwego. Mówimy sobie wtedy: nienawidzę Gdyni, nigdy tu nie 
przyjadę! A potem i tak przyjeżdżamy”.

Nie ma w Polsce innej imprezy filmowej (a może i kultural-
nej?), która niosłaby ze sobą taki ładunek emocji, oczekiwań, 
spekulacji, rozczarowań i dyskusji. Każdy Festiwal w Gdyni jest 
kontrowersyjny, podobnie jak każdy skład jury, jego werdykt, 
selekcja filmów i pomysły programowe kolejnych dyrektorów. 
Dzieje się tak dlatego, że Festiwal w Gdyni jest dla filmów i ich 
twórców najważniejszym wydarzeniem w roku, a wygrana po-
trafi stać się jednym z najistotniejszych dokonań życiowych. 
„Lwy Gdańskie były moim marzeniem. Stałem się chyba in-
nym człowiekiem po tej nagrodzie. Opadły ze mnie lęki, czar-
nowidztwo, wszystko wydawało mi się możliwe” – niezwykle 
szczerze powiedział Marek Koterski. „Ten Festiwal odmienił 
moje życie, moje poczucie zawodowe, dowartościował mnie. 
Do tego momentu miałem wrażenie, że stykam się z jakąś 
gumową ścianą, że mnie nie ma. Była we mnie zadra, którą 
wyleczył dopiero 27. Festiwal”.

Dlaczego aura Festiwalu jest tak silna? Odpowiedzi należy 
szukać w genezie gdyńskiej imprezy. U podstaw narodowego 
święta kina legło myślenie o wielkiej kinematografii polskiej, 
o jej prestiżu i jej roli we współczesnej kulturze. Jak pisała 
Maria Malatyńska, rozwijająca się kultura filmowa w latach 60. 
i 70. umacniała mit polskiego kina, które powinno mieć zawsze 
rangę wydarzenia. „Polski film, nawet wtedy, gdy bywał nudny 
i słaby, potrafił udowodnić, że był to skutek przeciwności losu. 
To właśnie tamten czas, z cenzurą, »półkami« i ingerencją par-
tii w sztukę ukształtował takie magiczne myślenie o polskim 
kinie”. 

Rozwój i sukcesy naszego kina, zainicjowane osiągnięciami 
polskiej szkoły filmowej, stały u podstaw ruchu DKF-ów, mody 
na spotkania z twórcami, rozwoju publicystyki i krytyki filmo-
wej. O kinie mówiło się chętnie i dużo. Festiwal Polskich Fil-
mów Fabularnych ma też inną genezę. W 1966 roku powstało 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którym przez kilkanaście 
lat dowodził Jerzy Kawalerowicz. Wówczas związki twórcze, 
takie jak młode SFP, miały zupełnie inne zadania – przede 
wszystkim broniły twórców przed ingerencjami władzy i ich 

dzieł przed odłożeniem na półki. Środowisko filmowe krzepło, 
odczuwało więc potrzebę wspólnego święta, a jednocześnie 
stworzenia przestrzeni do wewnętrzno-zewnętrznej dyskusji. 

Szybko okazało się, że najstarszy festiwal filmów fabular-
nych, umiejscowiony w malowniczym Łagowie, nie spełniał 
już tej funkcji. Oczekiwania były zbyt duże, by ta DKF-oska, 
seminaryjna z ducha i kształtu impreza mogła im sprostać. 
„W Łagowie pływało się na łódkach, piekło barana i toczyło 
dyskusje o tym, jak mogłoby wyglądać polskie kino, gdyby 
nie tłamsiła go polityka kulturalna partii. Po ‘68 roku nastroje 
stały się zupełnie minorowe” – tłumaczył Jacek Fuksiewicz. 
Tymczasem równolegle z kinem, rozwijała się produkcja te-
lewizyjna. Najwybitniejsi debiutanci z lat 70. i 80. startowali 
filmami dla Telewizji Polskiej – potem przez lata będą one 
obecne w Gdańsku, poza tym okresem, kiedy specjalnie dla 
tej produkcji stworzono telewizyjny festiwal w Olsztynie. 

Potrzeba narodowego, profesjonalnego festiwalu zorgani-
zowanego na wzór podobnych imprez, powszechnych już wte-
dy w krajach europejskich, zaowocowała stworzeniem pierw-
szego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który odbył się 
w Sopocie i Gdańsku. Następne edycje, aż do 1986 roku były 
już na dobre zrośnięte z Gdańskiem. Symbolem imprezy stały 
się Złote Lwy Gdańskie – wiążące imprezę z miastem, a obec-
nie przypominające o jej rodowodzie. 

„Wysiłki SFP zmierzające do powołania narodowego festi-
walu filmowego zostały więc łaskawie poparte przez odpo-
wiednie organy państwa” – mówił Krzysztof Zanussi. Zwłasz-
cza, że pojawiła się równolegle inicjatywa ze strony Lucjana 
Bokińca, wcześniej – współtwórcy gdańskiego „Żaka” – któ-
ry wraz ze swoim energicznym zespołem pragnął utworzyć 
w Trójmieście festiwal polskich filmów z prawdziwego zda-
rzenia. Dlatego też, jak podkreśla Maria Malatyńska, pierw-
sza edycja miała ten specyficzny, studencki charakter, wyjęty 
żywcem z kultury Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Różnorod-
ność Trójmiasta, jego turystyczna atrakcyjność, dostępność 
infrastruktury oraz aktywne środowiska kulturalne i akade-
mickie tworzyły znakomite podstawy narodowego festiwalu 
filmowego. 

Jak pokażą najbliższe lata, władza komunistyczna nie 
chciała oddać festiwali filmowcom. Kontrolowany skład jury, 
kontrolowane werdykty przypominały i twórcom, i wciąż gęst-
niejącej na filmach publiczności, że cena filmowego święta 
była wysoka, a wolność środowiska okazywała się pozorna. 
Choć, co stanie się oczywiste już w 1977, jego głos był jedną 
z pierwszych manifestacji wolności. 

01 Festiwal w Gdańsku, 1980, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Czerwony dywan – gala otwarcia Festiwalu, fot. Tomasz Kamiński

03 Uroczyste otwarcie 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni, fot. Tomasz Kamiński
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Nieustanne napięcia i moralny niepokój

Pierwsza edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odby-
wała się głównie w Sopocie, uważanym wówczas za najatrak-
cyjniejszy polski kurort. Niedostateczna okazała się jednak 
infrastruktura kinowa, stąd kolejne edycje odbywały się już 
w znacznej części w Gdańsku, w kinie Leningrad (następnie 
przekształconym w Neptun). To właśnie w tym wielkim, atrak-
cyjnie usytuowanym kinie na 1200 osób miała miejsce pierw-
sza projekcja konkursowa: Potopu Jerzego Hoffmana i pierwsza 
gala zamknięcia: 14 września 1974 roku. 

 Kazimierz Kutz„ Nagrody nie zależały wówczas jedynie od środowiska, 
ale przede wszystkim od władzy, która zawsze mani-

pulowała werdyktem. Powodowało to nieustające napięcia 
między władzą a twórcami. Środowisko walczyło o nagradza-
nie filmów dobrych, a nie „jedynie słusznych”. Ale filmowcy 
byli wówczas świetnie zorganizowani. I waleczni. Ich siła była 
również dowodem siły polskiego kina. SFP było wówczas or-
ganizacją w pewnym sensie opozycyjną i zawsze w konflikcie 
z władzami partii. „
W pierwszej dekadzie gdańskiego Festiwalu odbija się świetnie 
dualizm ówczesnej kinematografii. Początek lat 70. to czas fil-
mu bogatego, superprodukcji podbijających widzów na całym 
świecie. Trudno dziś uwierzyć, że trzy pierwsze Wielkie Nagro-
dy Festiwalu, jedna po drugiej, dostały nominacje do Osca-
ra: Potop Jerzego Hoffmana (Wielka Nagroda Festiwalu – Lwy 
Gdańskie w 1974), Noce i dnie Jerzego Antczaka oraz Ziemia 

 Jerzy Kawalerowicz„ Nie twierdzę, że byłem jedynym inicjatorem powoła-
nia takiego waśnie Festiwalu, ale jako prezes Stowa-

rzyszenia Filmowców Polskich miałem na ostateczny rezultat 
naszych zabiegów niewątpliwy wpływ. Pamiętam, że poparł 
mnie Czesław Petelski, a nasze działania spotkały się z przy-
chylnością Mieczysława Wojtczaka, ówczesnego szefa kinema-
tografii w randze wiceministra kultury. Padały różne propozy-
cje, gdzie usytuować Festiwal, ale ostatecznie zdecydowano, 
że w Trójmieście. Stało się to w ogromnej mierze za sprawą 
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, Tade-
usza Fiszbacha, który wielokrotnie później okazał przychylność 
filmowej imprezie.„

01 Gdańsk, 1974, .fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Teatr Muzyczny w Gdyni współcześnie, fot. Tomasz Kamiński

03 Teatr Muzyczny w Gdyni, 1990, fot Tomasz Komorowski / Muzeum 

Kinematografii

cenzura pozwoli nam je robić. To był stały niepokój. Niepo-
kój twórczy. Ale też strach przed odebraniem nam Wolności... 
Więc niepokój moralny! Stąd powstało hasło „kino moralne-
go niepokoju”, które rzuciłem przypadkiem gdzieś około 1977 
roku, a które znaczyło dla nas coś więcej, niż później dla kry-
tyków. Już przecież pierwsze nasze filmy zaczęły lądować na 
półkach... A im bardziej czuliśmy się zagrożeni – tym bardziej 
zwieraliśmy szeregi. „

Dzisiaj różnie ocenia się filmy z tego nurtu. Chyba jak 
wszystkie – jedne lepiej, jedne gorzej. Ale nurt ten miał za-
sadnicze znaczenie dla kształtu Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdańsku. Ba, Maria Malatyńska twierdzi nawet, 
że kino moralnego niepokoju zawdzięczało swoje społeczne 
istnienie w dużej mierze Festiwalowi. 

Już podczas trzeciej edycji nurt ten zwiastowały Blizna 
Krzysztofa Kieślowskiego i Niedzielne dzieci Agnieszki Holland. 
Ale już trzy lata później, w 1979 roku, moralny niepokój w zasa-
dzie zdominował gdańską imprezę. Widzowie obejrzeli: Ama-
tora Krzysztofa Kieślowskiego, Aktorów prowincjonalnych 
Agnieszki Holland, Kung-Fu Janusza Kijowskiego, Szansę 
Feliksa Falka, Klincz Piotra Andrejewa, Arię dla atlety Filipa 
Bajona, Zmory Wojciecha Marczewskiego. Dzisiaj to w zasadzie 
podręcznik historii filmu polskiego. Podobnie jak film osobny, 
ale również kontestujący rzeczywistość: Przepraszam, czy tu 
biją? Marka Piwowskiego. Ci, którzy byli wówczas na projekcji 
filmu Piwowskiego, do dziś pamiętają tłok i wspaniałą atmos-
ferę pokazu. A Andrzej Wajda poprosił wówczas o przekazanie 
swojej nagrody na rzecz, jak to określił: „najlepszego obecnie 
reżysera”. 

obiecana Andrzeja Wajdy (ex aequo Wielka Nagroda Festiwa-
lu – Lwy Gdańskie w 1975). Superprodukcje na dobrych kilka 
lat, aż do stanu wojennego, przyciągnęły widzów na polskie 
filmy. Jednak obok efektownych, uwielbianych przez publicz-
ność filmów historycznych i kostiumowych (Zaklęte rewiry, 
Sprawa Gorgonowej Janusza Majewskiego, Trędowata Jerzego 
Hoffmana, Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasia-
rzy Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody) pojawił się 
nowy nurt, nowe nazwiska, z których większość do dzisiaj jest 
czynnie obecna w polskim kinie. Ten nurt to kino moralnego 
niepokoju. 

 Jerzy Hoffman„ Był to czas, kiedy życie towarzyskie kwitło. Wszyscy 
się znali. Dziś młode pokolenie filmowców znam 

tylko z ich twórczości. Wówczas przy jednym stoliku można 
było spotkać osoby o skrajnie różnych poglądach. Wieczorne 
spotkania często kończyły się dopiero nad ranem. Na poran-
nych projekcjach przeważała liczba gości poza-festiwalowych. 
W ciągu dnia odbywały się również przyjęcia na statkach. 
Najbardziej bolesne pęknięcie w środowisku i w całym społe-
czeństwie nastąpiło wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. 
Poza regresem ekonomicznym, doprowadził on do rozczłonko-
wania, rozbicia społeczeństwa i stworzenia barykady między 
ludźmi. „
 Janusz Kijowski„ Czuliśmy się „formacją”, jakimś nowym pokoleniem 

polskiego kina. Nasze filmy powstawały w fermencie, 
w gorączce, w pośpiechu. Nie wiedzieliśmy przecież jak długo 
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Zachował się nabazgrany na kartce protokół: jest 45 nazwisk, 
jest i uzasadnienie: „Za przetworzenie w doskonałej artystycz-
nie formie problemu odpowiedzialności moralnej za losy kraju”. 
Wśród sygnatariuszy: późniejszy minister kultury, który dopro-
wadzi do uchwalenia Ustawy o kinematografii, Waldemar Dą-
browski, a także: Jacek Fuksiewicz, Maria Malatyńska, Mirosław 
Winiarczyk, Magdalena Dupont, Krzysztof Teodor Toeplitz, Adam 
Horoszczak czy późniejszy dyrektor FPFF Maciej Karpiński. 

Druga historia to Forum Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Fora istniały od samego początku, istnieją i teraz. Gdyby 
nawet któregoś września prezesowi SFP przyszło na myśl nie 
organizować spotkania, i tak w sobotę po śniadaniu, w oko-
licach godziny 11.00, filmowcy zeszliby się w Sali Lazurowej 
hotelu Gdynia.

Z tym że kiedyś fora były miejscem prawdziwych walk 
z władzą. Ale nic nie przebije tego z 1977 roku, jednej z najżyw-
szych branżowych legend. Jednym głosem stanęli przeciwko 
władzy, wyrażającej się przede wszystkim w osobie legendar-
nego ministra kultury Janusza Wilhelmiego. „Wilhelmi był za-
skoczony. Nie rozumiał, co się stało. Nigdy nie przypuszczał, 
że całe środowisko filmowe opowie się przeciwko niemu. 
A władza z kolei nie mogła przecież opowiedzieć się przeciwko 
wszystkim, gdyż w naszych szeregach byli także prawomyślni 
koledzy z partii” – mówił Janusz Zaorski..

 Janusz Kijowski„ Forum SFP było najważniejsze na tych Festiwalach 
z drugiej połowy lat 70. Jedyna okazja, żeby „przyło-

żyć” władzy. Wykrzyczeć jej w twarz co nas naprawdę boli. Więc 
krzyczeliśmy... A oni – o dziwo – słuchali. To było jak drążenie 
skały. Jak kruszenie młotkiem wielkiej betonowej bryły. Po 
kilku latach, kiedy oglądałem obrazy z Berlina, gdzie młodzi 
Niemcy przewracali płyty muru berlińskiego, przypominałem 
sobie te nasze Fora. My już w 1977 roku siedzieliśmy okrakiem 
na naszym „murze” i dziobaliśmy go naszymi kamerami, naszy-
mi mikrofonami, naszymi sklejarkami do montażu... „
 Tadeusz Sobolewski„ Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Kutz, 

Agnieszka Holland to byli, dla nas młodych, półbo-
gowie. Można się było dosiąść w barze do Kutza, słuchać jego 
ostrych powiedzeń czy anegdot; wydawali mi się wówczas 
prawdziwymi bohaterami. Wszystko działo się wtedy w aurze 
opozycyjności. Pamiętam tłok na filmie Janusza Kijowskiego 
Kung-fu. Ten gest wyciągniętej w górę ręki na końcu filmu, 
podminowana atmosfera na sali, wszystko zapowiadało na-
dejście jakiejś wielkiej fali. Falą tą była Solidarność. „

A jak się to przekładało na werdykty? Bardzo różnie. Ku utra-
pieniu władzy, która „zaufała” filmowcom i „dała” im narodo-
wy Festiwal, na tymże Festiwalu młodzi filmowcy nader chęt-
nie dzielili się refleksją na temat społecznego tła ich filmów. 

„Był to Festiwal nieopisanych afer” – mówił Janusz Zaor-
ski o roku 1978. – „Na korytarzu spotykam Kazia Kutza ( juro-
ra – przyp. red.), który mówi mi, że urzędniczka z Naczelnego 
Zarządu Kinematografii określiła mój Pokój z widokiem na 
morze i Wodzireja Falka jako antypolskie i antysocjalistyczne 
i zagroziła, że jeżeli ktoś na nie zagłosuje, to ona udowodni, 
że ta osoba reprezentuje taką właśnie postawę – antypolską 
i antysocjalistyczną. Przystawiła im pistolet do skroni”.

Ówczesne werdykty bywały zazwyczaj z trudem wywalczo-
nym kompromisem, okupionym wielogodzinnymi nerwami 
( jak w 1978 roku, kiedy, jak wspomina Kazimierz Kutz, posie-
dzenie trwało 11 godzin). Trzeba jednak przyznać, że filmowcy 
nie pozwolili nagrodzić Złotymi Lwami filmu złego. Laureatami 
Festiwalu w tym okresie były takie filmy, jak: Barwy ochronne 
Krzysztofa Zanussiego, Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy, Pasja 
Stanisława Różewicza, Amator Krzysztofa Kieślowskiego. 

Tenże okres, Festiwali „moralnego niepokoju”, przejdzie 
do historii także dzięki dwóm wydarzeniom, które należą do 
największych mitów gdańsko-gdyńskiego Festiwalu: cegła dla 
Andrzeja Wajdy i słynne Forum Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich w 1977. 

Chodzą słuchy, że cegłę na jakiejś budowie zdobył Janusz 
Kijowski (znowu siła sprawcza!). I że do dzisiaj ma ją u sie-
bie Jerzy Radziwiłowicz. A wręczył ją Andrzej Ochalski. Była to 
nagroda dziennikarzy i publicystów – nieformalna, gdyż obu-
rzona władza nie pozwoliła jej wręczyć na gali. Po raz kolejny 
na panewce spalił plan skłócenia środowiska. Wielką Nagrodę 
Festiwalu miały dostać, i dostały, Barwy ochronne Krzysztofa 
Zanussiego, natomiast Wajda za Człowieka z marmuru nie do-
stał nic. Na ten fakt dziennikarze i krytycy filmowi zbuntowali 
się. A Zanussi na znak protestu nagrody nie odebrał. 

w liście przewodniczący Lech Wałęsa, załączając serdeczne 
gratulacje dla twórców laureata Złotych Lwów, czyli Pacior-
ków jednego różańca. 

To był czas szczególny: z półki zdjęto Wizję lokalną 1901 
Filipa Bajona, a w konkursie znalazły się takie tytuły, jak: Con-
stans Krzysztofa Zanussiego, Bez miłości Barbary Sass, Ćma 
Tomasza Zygadły, Przed odlotem Krzysztofa Rogulskiego, Zie-
lone lata Stanisława Jędryki czy Dyrygent Andrzeja Wajdy. Ten 
następny Festiwal, w 1981, ostatni przed stanem wojennym, 
przeszedł do historii jako jedna z najlepszych edycji w ca-
łej historii FPFF. Po raz pierwszy wygrała kobieta – Agniesz-
ka Holland swoją Gorączką. A czegóż tam jeszcze nie było! 
Przede wszystkim „półkowniki”, jak nagrodzona Meta Anto-
niego Krauzego z 1971, Zasieki Andrzeja Piotrowskiego z 1973, 
Indeks Janusza Kijowskiego czy Jak żyć Marcela Łozińskiego – 
oba z 1977, Spokój Krzysztofa Kieślowskiego z 1976 i… Ręce do 
góry Jerzego Skolimowskiego (1967/81!). I dalej młodzi gniewni, 
czyli Dziecinne pytania Zaorskiego, Głosy Kijowskiego, Golem 
i Wojna światów Szulkina. 

„Trzeba się śpieszyć” 

Lata 80. to najdziwniejszy okres w życiu Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych. Jedna dekada składa się z trzech zupeł-
nie innych okresów: nadziei, stagnacji, przedzielonej przepro-
wadzką do Gdyni i wielkim triumfem wolności. Każdy, kto był 
na Festiwalu w latach 1980 – 1981 wspomina go z emocjami. 
„Pamiętam nieprawdopodobną atmosferę tamtego czasu.  
Że trzeba się śpieszyć. Z filmami, z rozmowami, ze wszystkim. 
Czuliśmy, że wszystko może się wkrótce skończyć, może prze-
paść” – mówi Janusz Zaorski.

Tadeusz Sobolewski nazwał Festiwal z roku 1980 „wolno-
ściowym”. Przybył na niego nawet Lech Wałęsa. „Doceniając 
w pełni znaczenie polskiej sztuki filmowej dla kultury naro-
dowej naszej Ojczyzny, Komitet Założycielski Niezależnych, 
Samorządnych Związków Zawodowych w Gdańsku, przesyła 
najserdeczniejsze życzenia w imieniu robotników – twórcom, 
aktorom, personelowi technicznemu, działom upowszech-
niania, gościom Festiwalu, organizatorom i prasie” – napisał 

01 Gala zamknięcia Festiwalu, 2014, fot. 

Bartłomiej Tretkowski / Shark Foto 

Studio

02 Wystawa polskiego plakatu filmowego 

w Sopocie w ramach I FPFF w Gdańsku, 

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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Domalika, świetne filmy Andrzeja Barańskiego (Kobieta z pro-
wincji, Tabu), Wiesława Saniewskiego (Sezon na bażanty, Nad-
zór), Andrzeja Kondratiuka (Gwiezdny pył, Cztery pory roku), 
Janusza Zaorskiego (Jezioro Bodeńskie), Feliksa Falka (Baryton, 
Bohater roku), Piotra Szulkina (O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji). 
Złote Lwy, choć autorskie, osobiste, bronią się po latach bez 
problemu, jak Kobieta w kapeluszu Stanisława Różewicza czy 
Siekierezada Witolda Leszczyńskiego. „W tym okresie pano-
wało wąskie upolitycznione widzenie funkcji filmu. Odczułem 
jednak satysfakcję, że pewne osoby dobrze odczytały film, i że 
go zrozumiały” – mówił w 2005 roku Różewicz. 

Właśnie z tego okresu, tak surowo ocenianego przez samo 
środowisko, pochodzą filmy ukochane przez publiczność, do 
dzisiaj bijące rekordy oglądalności w telewizji. Wówczas Juliu-
sza Machulskiego oznakowano efektowną, i jak się okaże po-
tem, niezwykle trwałą etykietką „cudownego dziecka polskiego 
kina”. Seksmisja i Vabank II podbijały serca widzów w gdań-
skim NOT, podobnie jak nasycone emocjami filmy Radosła-
wa Piwowarskiego: Yesterday czy Kochankowie mojej mamy, 
Chęciński pokazał Wielkiego Szu, Janusz Majewski świetnych 
C.K. Dezerterów, a Wojciech Wójcik, późniejszy twórca Ekstra-
dycji – Karate po polsku. Ale to także czas znakomity dla fil-
mu dziecięcego, niestety w Gdańsku (potem także w Gdyni) 
mało zauważalnego. Nawet w okresie stanu wojennego, akto-
rzy uchylali bojkot, kiedy chodziło o kino dla młodego widza. 
W tym czasie swoje filmy o Panu Kleksie pokazywał Krzysztof 
Gradowski, Stanisław Jędryka proponował kino dla młodzieży 
w wersji autorskiej i znacznie bardziej „poważnej”, a Kazimierz 
Tarnas Szaleństwami panny Ewy rozpoczął serię ekranizacji 
książek Kornela Makuszyńskiego. W latach 80. swoje filmy dla 
młodej widowni pokazali też Waldemar Szarek, Waldemar Dziki 
i Wiktor Skrzynecki. 

Janusz Majewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich od 1984 roku wspomina, że ówczesne festiwale były 
bardziej miejscem spotkań środowiska, niż miejscem celebry 
kina. Forum SFP było ważniejsze niż konkurs. „Wysoki urzędnik 
z Wydziału Kultury przyjeżdżał na Festiwal powiedzieć, czego 
partia oczekuje od filmowców. My również mówiliśmy, czego 
chcemy i tak w kółko. Zawsze tematem była wolność i zniesie-
nie cenzury, ale wzajemnej komunikacji brakowało. Byliśmy 
dla nich ludźmi z innej planety”.

Trzeba więc było ich na tę inną planetę skutecznie odesłać. 

 Tadeusz Sobolewski„ Dominowały filmy rozrachunkowe wobec PRL-u, sta-
linizmu, jak Dreszcze, Wahadełko. Ale najbardziej fe-

towanym, najbardziej oklaskiwanym przez publiczność filmem 
był Vabank Juliusza Machulskiego, przykład kompletnie bezin-
teresownego kina rozrywkowego, na które wcześniej nie było 
miejsca. Okazało się, że udręczeni kolejkami, niepewnością, 
ludzie bardzo tego pragną. „
 Janusz Zaorski„ Chodziliśmy na spacery, piliśmy wódkę w pokojach, 

ale najważniejsze było to, że rozmawialiśmy. Z reżyse-
rami, operatorami, scenografami, aktorami, którzy przyjechali 
tutaj z całego kraju. Spotykaliśmy się, cieszyliśmy się, że się 
znów widzimy, i wciąż gadaliśmy. I tego dzisiaj mi najbardziej 
brakuje. „

„Biuro Festiwali i Imprez Zjednoczenia Rozpowszechnia-
nia Filmów informuje uprzejmie, że Minister Józef Tejchma 
pismem DP-I-048/82 z dnia 16.06.1982 podjął decyzję o odstą-
pieniu w roku bieżącym od organizacji Festiwalu w Gdańsku” – 
czytamy w piśmie Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów do 
obywatela Bolesława Michalewskiego, Dyrektora OPRF (Okrę-
gowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów) w Gdań-
sku, dyrektora również FPFF. 

Festiwal z 1984 roku uczestnicy wspominają jako „dziwny”. 
Jak zauważył Tadeusz Sobolewski, odbijała się w nim podwój-
ność ówczesnego życia – z jednej strony oficjalne projekcje 
jak zwykle w gdańskim NOT, z którego publiczność przecho-
dziła do Kościoła św. Mikołaja, gdzie, de facto, odbywał się 
Festiwal „alternatywny”. Wygrała niebudząca kontrowersji, ale 
bezsprzecznie wybitna Austeria Jerzego Kawalerowicza, jeden 
z najważniejszych filmów w dorobku twórcy. I tym razem dzien-
nikarze i publicyści zagrali władzy na nosie, nagradzając po-
miniętego przez jury Dantona Andrzeja Wajdy. 40 tytułów z tej 
edycji to skutek bolesnej dla środowiska przerwy – pewnych 
filmów nie udało się dokończyć czy też pokazać przed stanem 
wojennym, jak choćby Był jazz Feliksa Falka czy Wielki bieg 
Jerzego Domaradzkiego.

Lata 80. uważa się często za nierówny, raczej słaby okres 
w historii polskiego kina. Czy jednak słusznie? Lektura gdań-
skich katalogów po latach przynosi inny obraz. W pierwszych 
latach po stanie wojennym widzowie obejrzeli sporo tytułów, 
które dzisiaj stanowią kanon kinematografii: Konopielkę Wi-
tolda Leszczyńskiego, Krzyk i Dziewczęta z Nowolipek Barba-
ry Sass, Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego, Cudzoziemkę 
Ryszarda Bera, Limuzynę Daimler-Benz Filipa Bajona, Jestem 
przeciw! Andrzeja Trzosa Rastawieckiego, Zygfryd Andrzeja 

festiwalowych. Ale „Gdańsk to było miasto mistyczne, solidar-
nościowe, wyprorokowane w Człowieku z marmuru” – mówił 
Tadeusz Sobolewski. A Gdynia w latach 80. była skromnym 
krewnym Gdańska i modnego Sopotu, miastem kojarzącym się 
w zasadzie tylko z przemysłem stoczniowym i marynarzami. 
Budowa wizerunku – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – „miasta 
kreatywnego” rozpoczęła się dopiero w latach 90., siłami sa-
morządu, najpierw pod ręką prezydent Franciszki Cegielskiej, 
wielkiej przyjaciółki Festiwalu, a następnie, aż do dzisiaj – Woj-
ciecha Szczurka. 

Oczywiście gospodarze miasta nie znali ani tych obecnie 
modnych pojęć, zapewne nawet nie wiedzieli, że przekształca-
nie miast postindustrialnych w kreatywne stanie się w Europie 
Zachodniej istotnym elementem polityki gospodarczej. Widzie-
li jednak w swoim mieście okno na świat, doceniali jego wy-
jątkowe w skali kraju walory: morze w centrum, szeroką plażę 
miejską, przestrzeń, która aż się prosiła o zagospodarowanie. 
Dostrzegli potencjał tkwiący w Festiwalu, który od 1987 roku aż 
do dnia obecnego ma swoje centrum w przestronnym Teatrze 
Muzycznym. Z biegiem czasu niechętni Gdyni filmowcy zaczęli 
coraz bardziej przywiązywać się do nowej siedziby. 

Naprzeciwko Teatru stał sobie i (mimo różnych gróźb roz-
bioru) stoi nadal hotel Gdynia, od Teatru Muzycznego oddzie-
lony dosłownie uliczką. Był i pozostaje w związku z tym najbar-
dziej pożądanym miejscem zakwaterowania. W Gdańsku był 
takim hotel Heweliusz, również dwa kroki od Domu Technika 
NOT i od kina Leningrad (następnie Neptun), gdzie również 
odbywały się projekcje festiwalowe, zwłaszcza uroczystości 
otwarcia i zamknięcia Festiwalu. W napiętym kalendarzu fe-
stiwalowym przestrzeń ma znaczenie fundamentalne. 

Hotel Gdynia, podobnie jak Teatr Muzyczny, to część festi-
walowej legendy. Przez ostatnie 20 lat był już mocno przesta-
rzały, dysponował najdroższym barkiem w mieście oraz legen-
darnym „Piekiełkiem”, nocnym klubem z czerwonymi pluszo-
wymi fotelami i udrapowaną kurtynką, która we wdzięcznych 
spazmach opadała na parkiet, aby za chwilę podnieść się 
i ukazać zgromadzonym program artystyczny w postaci strip-
tizu, pani z wężem czy rosyjskich tancerzy. W dobrym tonie jest 
hotelu Gdynia nie znosić, w równie dobrym – wielbić. „Najbar-
dziej lubię meldować się w hotelu Gdynia, a potem, już w swo-
im pokoju, patrzeć z okna na morze. Nie ma na świecie wielu 
festiwali, które mogą poszczycić się tak pięknym widokiem. 
Patrzysz przed siebie i widzisz Teatr Muzyczny, Skwer Kościusz-
ki, morze, żaglowce i Hel” – mówił w 2005 roku Radosław Piwo-
warski. „Bardzo lubię śniadania w hotelu Gdynia. Miła obsługa, 
solidne, pobalangowe jedzenie, widać, kto z kim co załatwiał”. 
Hotel Gdynia w latach 2014-2015, miast zostać wyburzony, 
został wyremontowany, a biała elewacja ma harmonizować  

Luksusowe getto?

„Kiedy w 1987 roku przeniesiono Festiwal do Gdyni, była to 
kara. Władza chciała odebrać naszemu Festiwalowi etykie-
tę imprezy związanej duchowo i ideologicznie z Gdańskiem, 
z Solidarnością, którą my, filmowcy wsparliśmy całym sercem. 
Decyzję tę tłumaczono kwestiami lokalowymi. W rzeczywistości 
władza dostrzegła, że Festiwal zanadto się usamodzielnił; raz 
na zawsze trzeba było go zabrać z Gdańska” – mówił Andrzej 
Wajda o niechcianej przeprowadzce do Gdyni. „Tamten gdański 
Festiwal był skromny, roboczy, uwieńczony na kocu manifesta-
cją na rzecz wolności, na rzecz Solidarności. A w Gdyni to już 
była impreza zupełnie inna – Festiwal na nowe czasy. Biedny 
w stanie wojennym, stał się z czasem, jak inne tego rodzaju 
festiwale, miejscem spotkań z ulubionymi aktorami i popular-
nymi filmami”. 

 Janusz Kijowski„ Chodziło o to, aby nas zamknąć w jakimś luksusowym 
„getcie”, daleko od Uniwersytetu, daleko od Stoczni, 

daleko od młodzieży Trójmiasta, gdzieś na uboczu – między 
klubem garnizonowym Marynarki Wojennej (tania wódka) 
a „Piekiełkiem” (droga wódka). I to się udało. W latach 80. Fe-
stiwal gdyński – to była jakaś paranoja. Jak cały ten kraj. „
 Waldemar Krzystek„ Na Festiwalu potwierdzano i aktualizowano hierarchię 

pojęć kina dobrego i złego. Oglądaliśmy filmy, które 
powstały, również – filmy niedopuszczone do dystrybucji. Roz-
mawialiśmy o filmach, które powstać nie powinny i o takich, 
które powstać nie mogły, chociaż powinny, bo taki był system 
zakazów i programowych nakazów. Czy nie za duże znaczenie 
przywiązywaliśmy do tych festiwalowych, czyli środowiskowych 
opinii? Wynikało to może z faktu, że inne pola „sprawdzenia 
się” naszych filmów nie funkcjonowały normalnie (no może – 
niezupełnie normalnie). Konfrontacja z widownią, oczywiście 
tak, chcieliśmy jej. Ale co znaczy 70 tysięcy widzów zgromadzo-
ne w czasie dwóch miesięcy przez osiem kopii rozpowszech-
nianych w sieci kin studyjnych i DKF-ów – to dużo czy mało? 
Jak traktować niektóre recenzje, nieuczciwe i sterowane? Z jed-
nej strony trzeba było nauczyć się odporności, z drugiej – jed-
nak chciało się usłyszeć prawdę, poznać oceny autorytetów. Bo 
przecież takie były. „

Dzisiaj młodzi czytelnicy zapewne nie rozumieją tej niechę-
ci do Gdyni, oporu przed wyprowadzką z Gdańska, z budynku 
NOT-u, w którym rzeczywiście warunki techniczne pozostawiały 
dużo do życzenia, co wyziera z większości ówczesnych gazet 
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pozaregulaminowych. Tłumaczono nam, że ze względu na do-
niosłość wydarzeń politycznych, wszyscy zasłużyli na nagrody” 
– wspominał tę kuriozalną decyzję Cezary Harasimowicz, który 
ewidentnie miał niefart, jako że właśnie wówczas miał w do-
robku dwa świetne filmy wedle swojego scenariusza: 300 mil 
do nieba Macieja Dejczera i Stan strachu Janusza Kijowskiego. 
Za symboliczny koniec epoki można uznać projekcję Przesłu-
chania Ryszarda Bugajskiego. 

W gruncie rzeczy lata 80. skończyły się na FPFF dopiero 
w roku 1990 – filmowcy ewidentnie doszli już do siebie po 
wstrząsie i zrobili ogromny Festiwal, z 33 filmami konkurso-
wymi pozbieranymi z ostatnich dwóch lat, a także z ostatni-
mi „półkownikami”. Filmy schyłku PRL-u czy też przełomu, jak 
Lawa Tadeusza Konwickiego, Kornblumenblau Leszka Wosiewi-
cza, Stan wewnętrzny Krzysztofa Tchórzewskiego, Ostatni prom 
Waldemara Krzystka, Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz, 
Bal na dworcu w Koluszkach Filipa Bajona, mają w sobie tę 
charakterystyczną zadumę swoich czasów – bardziej jednak 
kierują naszą myśl w stronę przeszłości, niż ku latom 90., nie-
zwykłym okresie w polskiej historii i bardzo trudnym czasie 
dla polskiego kina. 

Trudno o bardziej symboliczne zasunięcie kurtyny, niż 
scena z nagrodzonej w 1990 roku Ucieczki z kina „Wolność” 
Wojciecha Marczewskiego, kiedy to Janusz Gajos odwraca się 
od decydentów w pustawej sali i przekracza srebrny ekran, 
wchodząc do przestrzeni kina. „Był to dziwny Festiwal, ale 
przez Ucieczkę z kina »Wolność« symboliczny. Przyszliśmy 
do wolności, a Wojtek opowiedział historię tej drogi” – mówił 
Waldemar Dąbrowski, który wtedy zadebiutował w charakte-
rze szefa kinematografii. „W roku 1990 mit wielkiego polskiego 
kina zetknął się z nową rzeczywistością”.

z odnowionym i powiększonym Teatrem Muzycznym oraz świe-
żo powstałym Gdyńskim Centrum Filmowym. Natomiast czas 
nie dotknął innego popularnego miejsca kwaterunku, czyli 
osadzonego wprost przy morzu Domu Marynarza, wybiera-
nego przez średnią kadrę filmową oraz dziennikarzy i publi-
cystów. Solidne śniadania z wędzonymi rybkami okazywały 
się wdzięcznym remedium na sterane nocnymi szaleństwami 
żołądki. 

Niezłe warunki zakwaterowania, wygoda Teatru Muzycz-
nego i bliskość Skweru Kościuszki, plaża, morze, klif, knajpki 
nad samą wodą – wszystkie te zalety ostatecznie przeważyły 
i dzisiaj nikt już sobie nie wyobraża Festiwalu poza Gdynią. 
Kilkanaście lat później przestrzeń Festiwalu poszerzyła się 
o Centrum Gemini (później Gdynia Waterfront) i multipleks 
(Silver Screen, następnie Multikino), wraz z hotelem Gdynia, 
Teatrem i skwerkiem pomiędzy tymi obiektami, tworząc tzw. 
trójkąt bermudzki. „Czasem rzeczywiście ktoś tam znikał” – 
mówił Maciej Karpiński. A kiedy już w XXI wieku pojawił się 
pomysł przeniesienia części Festiwalu oraz gości do Sopotu 
– idea upadła natychmiast z braku zainteresowanych. 

Hamulec bezpieczeństwa w postaci wyprowadzenia fil-
mowców do Gdyni okazał się pomysłem mocno spóźnionym 
– komunizm zawalił z hukiem już dwa lata później. Wcześniej 
jednak udało się zaprezentować na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni serię prześwietnych filmów, których war-
tość potwierdził ich późniejszy odbiór w świecie. W 1987 roku 
wygrał „półkownik”, jeden z kilku pokazanych na festiwalach 
w tym okresie – Matka Królów Janusza Zaorskiego, a rok póź-
niej dwa filmy Krzysztofa Kieślowskiego: Krótki film o miłości 
i Krótki film o zabijaniu. A przecież w owym czasie w Gdyni 
pokazywano znacznie więcej pierwszorzędnych obrazów: Ko-
bietę samotną Agnieszki Holland, W zawieszeniu Waldemara 
Krzystka, Życie wewnętrzne Marka Koterskiego, Niedzielne 
igraszki Roberta Glińskiego, Dotkniętych Wiesława Saniewskie-
go, Tabu Andrzeja Barańskiego, Obywatela Piszczyka Andrzeja 
Kotkowskiego. Dzisiaj, po latach, satysfakcjonujący wydaje się 
również repertuar z bardzo wówczas popularnego kina gatun-
ków: kolejne filmy (jak Kingsajz czy Deja vu) pokazywał Juliusz 
Machulski, jego przyjaciel Jacek Bromski brawurowo zadebiu-
tował policyjnym filmem Zabij mnie glino, następnie pokazując 
Sztukę kochania. Jak zwykle nie zawiódł Piwowarski ze swoim 
Pociągiem do Hollywood, a chwilę potem – Marcowymi migda-
łami. Z tego też okresu pochodzi klasyk kina gatunku: Piłkarski 
poker Janusza Zaorskiego. 

Pierwsze, częściowo wolne wybory miały miejsce w czerw-
cu 1989 roku, a we wrześniu odbył się pierwszy Festiwal w wol-
nej Polsce. Według powszechnej opinii, był bardzo dziwny. 
„Tego roku nie powołano jury i przyznano tylko kilka nagród 

01 Dom Technika w malowniczej scenerii miejskiej,  

fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

02 Sala konferencji w Teatrze Muzycznym, 1990,  

fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

03 Zabawa w „Piekiełku”, fot. Adrianna Kędzierska / SFP
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Sytuacja zmieniła się z chwilą, kiedy tekę ministra kultury 
przejął Waldemar Dąbrowski, były szef kinematografii z począt-
ku lat 90., który znał i rozumiał środowisko filmowe. Powierzył 
kierowanie prac nad ustawą swojej zastępczyni, Agnieszce 
Odorowicz. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które przez 
ostatnią dekadę pod przewodnictwem Jacka Bromskiego zaj-
mowało się wyczerpującą i kosztowną walką o prawo filmowe, 
mogło swoje działania zintensyfikować i ruszyć do boju wraz 
z innymi organizacjami filmowymi i artystycznymi (np. Krajo-
wą Izbą Producentów Audiowizualnych i Związkiem Artystów 
Scen Polskich). Okres ten symbolicznie zamyka Forum SFP 17 
września 2015 roku, na którym rozdano medale Gloria Artis 
za działalność na rzecz kultury. Już rok później w pierwszych 
skromnych debiutach i nowych filmach autorskich, życzliwi ob-
serwatorzy zauważą zapowiedź nowego czasu w polskim kinie. 

 Waldemar Dąbrowski„ Dla kina pierwszej połowy lat 90. charakterystycz-
ne jest zagubienie, niezdolność rozpoznania sensu. 

Z filmów wówczas wyprodukowanych nie wyłaniał się wspólny 
obraz polskiej rzeczywistości. Wielcy reżyserzy tworzyli swe fil-
my obok głównego nurtu. Był to czas bałaganu myśli i emocji, 
przy jednoczesnym niedostatku formy filmowej. W katalogu 
wielkich dokonań tamtego czasu zostało raptem kilka filmów 
Krzysztofa Kieślowskiego, Ucieczka z kina „Wolność” Wojcie-
cha Marczewskiego, Wszystko co najważniejsze... Roberta Gliń-
skiego. Wtedy kino nie umiało się śmiać, nie przyszedł na to 
jeszcze odpowiedni moment. Ten trudny czas dla polskiego 
kina wynikał z obciążenia wielką tradycją przy jednoczesnym 
braku umiejętności spojrzenia w przyszłość. Próba kopiowa-
nia schematów amerykańskich przy małych budżetach też nie 
dawała rezultatu. „

Kino „Wolność”

Nie ma trudniejszego czasu dla polskiego kina, niż 15 lat po-
między 1990 a 2005 rokiem. Kryzys polskiej kinematografii spo-
wodowały, w takim samym stopniu, co problemy artystyczne 
i merytoryczne, czynniki polityczne, ekonomiczne i prawne. 
Publiczność zachłysnęła się gatunkowym kinem amerykań-
skim, nagle dostępnym wszędzie, bez ograniczeń na uwol-
nionym rynku. Filmowi, tak jak całej kulturze, nie sprzyjała 
wszechobecna apoteoza wolnego rynku i reformy Balcerowi-
cza. Chociaż twórcy szybko i boleśnie przekonali się, że idea 
wolnego rynku w kulturze jest ślepą uliczką, dopiero wiele lat 
później świadomość ta zaczęła przenikać do polityki i debaty 
publicznej. 

Już z okresu komunizmu wyszliśmy z potężnymi brakami 
infrastrukturalnymi w dziedzinie edukacji, sportu i kultury, 
lata 90. jeszcze te braki pogłębiły. Kina w mniejszych i więk-
szych miejscowościach, usytuowane w najlepszych punktach 
miastach, należące przez lata do Okręgowych Przedsiębiorstw 
Rozpowszechniania Filmów, zostały oddane we władanie sa-
morządom. A jeśli brakowało tymże woli utrzymania infra-
struktury kulturalnej, obiekt taki zazwyczaj zmieniał przezna-
czenie. Na przykład: na handlowe. 

Aż do roku 2004 festiwale gdyńskie były w większym stop-
niu areną walki o Ustawę o kinematografii niż świętem pol-
skiego kina. Zmieniały się tylko twarze polityków za stołami 
w Sali Lazurowej w Hotelu Gdynia, gdzie co roku odbywało 
się Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W dobrym to-
nie było rzucić kilka ciepłych słów o znaczeniu polskiego kina 
i zapowiedzieć przyśpieszenie reformy (patrz: charyzmatyczny 
występ Aleksandry Jakubowskiej na początku nowej dekady), 
by błyskawicznie zapomnieć o tym z chwilą dojścia do władzy. 

W 1993 roku powołano jury międzynarodowe: w składzie 
znaleźli się m.in. Agnieszka Holland, reżyserzy Lindsay Ander-
son i Amos Poe, producenci Margaret Ménégoz i Branko Lu-
stig. Efektem ich obrad był zaskakujący werdykt: Złote Lwy ex 
aequo dla Kolejności uczuć Radosława Piwowarskiego i Przy-
padku Pekosińskiego Grzegorza Królikiewicza. Po latach nie 
wydaje się kontrowersyjny, wówczas jednak wzbudzał dysku-
sje: podobnie, jak od kilku lat wzbudzają dyskusje decyzje 
międzynarodowych składów jurorskich. 

Był to czas festiwalowych eksperymentów. W 1990 roku 
wprowadzono w Gdyni system „oscarowy”, czyli jedni doko-
nywali selekcji i nominowali do nagród, drudzy – wybierali 
z wybranych. Ku ogólnej uldze, po dwóch edycjach zaprze-
stano tej dwustopniowej procedury. W 1992 roku doskonale 
dobrane jury miało podnieść rangę polskiego kina. Do legen-
dy przeszły historie o bon motach i dyskusjach, jakie toczy-
li między sobą Kazimierz Kutz, ksiądz Józef Tischner, Adam 
Michnik, Maciej Dejczer, Jerzy Zieliński, Jerzy Głowacki i Gra-
żyna Szapołowska – najsłynniejszy skład w historii Festiwalu. 
„Co ciekawe, w ogóle nie pamiętam filmów” – powiedział po 
latach twórca Paciorków jednego różańca. „Za to pamiętam 
te niezwykłe rozmowy po filmach, te długie dyskusje, które 
celebrowałem z zachwytem, a nade wszystko radość z tych 
wzajemnych spotkań”. Najważniejszym filmem tego Festiwalu 
był i pozostaje... nomen omen Wszystko co najważniejsze Gliń-
skiego, obraz świetnie korespondujący z atmosferą panującą 
wówczas w Teatrze Muzycznym. 

01 Panorama Gdyni, fot. Tomasz Kamiński

02 Gdynia Dzieciom, fot Bartłomiej Tretkowski / Shark Foto Studioi

03 Kino Leningrad, fot. Janusz Gojke
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o brak determinacji w przedstawieniu rzeczywistości, filmow-
cy – o brak zrozumienia dla beznadziejnej sytuacji, w jakiej 
znalazła się wówczas kinematografia. 

Lata 90. to czas triumfów Władysława Pasikowskiego (Kroll, 
Psy, Psy 2) i polskiej komedii: Juliusza Machulskiego – nagro-
dzony Złotymi Lwami Girl Guide, a także Kiler i Kiler-ów Dwóch, 
filmy Jacka Bromskiego – Dzieci i ryby, U Pana Boga za piecem, 
To ja złodziej oraz Rozmowy kontrolowane Sylwestra Chęciń-
skiego i Pułkownik Kwiatkowski Kazimierza Kutza. Reżyserzy 
wzięli na warsztat kino gatunków, starając się dostosować jego 
wymogi do skromnych możliwości i preferencji rodzimego wi-
dza (Fuks Macieja Dutkiewicza, Tato i Sara Macieja Ślesickiego, 
Szczęśliwego Nowego Jorku Janusza Zaorskiego). Pojawienie 
się Zakochanych Piotra Wereśniaka w 2000 roku zapowiadało 
nadchodzącą dekadę komedii romantycznych, ale one raczej 
rzadko pojawiały się w Gdyni – z czasem nawet ich producenci 
uznali, że odpowiedniejszym dla nich miejscem jest sala kino-
wa, a nie Teatr Muzyczny. 

Do głosu doszło nowe pokolenie filmowców, między 30. 
a 40. rokiem życia, które wyznaczało charakter Festiwalu: Do-
rota Kędzierzawska (Diabły, diabły, Wrony, Nic), świetnie przyj-
mowany w Gdyni Jan Jakub Kolski (m.in. Pogrzeb kartofla, Po-
grabek, Jańcio Wodnik, Cudowne miejsce, Grający z talerza czy 
nagrodzona Grand Prix wielowątkowa, wizyjna Historia kina 
w Popielawach), Mariusz Grzegorzek (Rozmowa z człowiekiem 
z szafy), Mariusz Treliński (Łagodna), Michał Rosa (Gorący 
czwartek, Farba). 

Choć w modzie było wówczas narzekanie na podział po-
koleniowy, przeciwstawianie „baronów” młodym – w Gdyni te 

W całej historii Festiwalu trzykrotnie jury nie zdecydowało 
się przyznać Grand Prix. Z czego aż dwa razy w odstępie pięciu 
lat: w 1991 i 1996 roku. „Spodziewano się, że po przewrocie 
1989 roku kinematografia rozkwitnie. Tymczasem prezentowa-
ne wówczas filmy były jeszcze pokłosiem minionego systemu; 
to rodziło frustrację” – mówił Zbigniew Zapasiewicz, członek 
jury w 1991 roku. 

W 1996 jury pod przewodnictwem Wojciecha Marczewskie-
go nie przyznało Złotych Lwów, ale trzy nagrody specjalne dla 
filmów Cwał Krzysztofa Zanussiego, Poznań ‘56 Filipa Bajona 
i Gry uliczne Krzysztofa Krauzego. Wszystkie przetrwały próbę 
czasu. Wówczas ze sceny Teatru Muzycznego padła najsłynniej-
sza kwestia w historii imprezy: Juliusz Machulski, który miał 
wręczać Złote Lwy (co, jak wiemy, nie nastąpiło), powiedział: 
„Jeżeli sami się nie nagrodzimy, to nikt nas nie nagrodzi”. 

Decyzja o nieprzyznaniu Grand Prix jest zawsze kontrower-
syjna. Ścierają się wówczas dwa poglądy na rolę Festiwalu: 
„Zawsze któryś z prezentowanych filmów jest najlepszy i jury 
musi brać na siebie odpowiedzialność za wybór. W końcu to 
nie jest Festiwal Najlepszych Filmów na Świecie tylko Festiwal 
Filmów Polskich” (Juliusz Machulski, 1991) oraz: „Złote Lwy to 
wysoko postawiona poprzeczka i trzeba sobie na nie zapraco-
wać” (Stanisław Różewicz, członek jury, 1996). 

Polskie kino zmagało się z kryzysem tematycznym, z kry-
zysem widowni, a nade wszystko z bolesnym niedofinanso-
waniem i marginalizacją – jak zresztą cała kultura. Pogłębiała 
się przepaść między twórcami a krytykami, którzy jeszcze de-
kadę, dwie wcześniej, w Łagowie czy Gdańsku stanowili jedno 
środowisko. Jedni do drugich mieli pretensje: dziennikarze 

oraz odbywające się co pół godziny pokazy striptizu. To było 
niesamowite, jako młoda osoba byłam tym dość zdumiona. 
Nie tak wyobrażałam sobie imprezę festiwalową. Dziś jednak 
wspominam to z dużą nostalgią. „
Był to czas udanych filmów Andrzeja Barańskiego (m.in. Dwa 
księżyce), małżeństw Łazarkiewiczów (Odjazd, Pora na czarow-
nice) i Kondratiuków (Wrzeciono czasu, Córa marnotrawna), 
Barbary Sass (Tylko strach, Pokuszenie ze słynnym debiutem 
Magdaleny Cieleckiej). A także efektownych transferów. Bar-
dzo sprawnymi reżyserami okazali się aktor Jerzy Stuhr (m.in. 
Spis cudzołożnic, Tydzień z życia mężczyzny) i operator Witold 
Adamek (Poniedziałek, Wtorek). 

Z punktu widzenia historyka kina, najbardziej intrygujący 
okres w historii Festiwalu, to początek nowego tysiąclecia – 
okres największego miszmaszu programowego. Z konieczno-
ści, gdyż profesjonalnych filmów kinowych było jak na lekar-
stwo. Dyrektor Maciej Karpiński sztukował program filmami 
telewizyjnymi, które wówczas powróciły jako remedium na 
fatalny stan polskiego kina (np. w postaci znakomitego cy-
klu „Święta Polskie”), a także filmami offowymi. Kino offowe 
było wówczas, niejako z przymusu, uprawiane przez całkowi-
cie profesjonalnych reżyserów, którzy inaczej nie mieliby jak 
zadebiutować, czego spektakularnym przykładem jest Zmruż 
oczy Andrzeja Jakimowskiego. Po roku 2005 nurt niezależny 
wyraźnie oddzielił się od nurtu profesjonalnego, wówczas jed-
nak granice te nie były tak oczywiste. 

efektowne tezy nie wytrzymywały uzasadnienia. Złote Lwy tra-
fiały w miarę proporcjonalnie do reprezentantów kilku genera-
cji filmowców. Triumfy odnosili mistrzowie (Grand Prix dla Za-
wróconego Kutza i dla filmu Krzysztofa Zanussiego Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową), reżyserzy 
średniego pokolenia (kolejne Złote Lwy dla Roberta Glińskiego 
za Cześć, Tereska, triumf Historii miłosnych Jerzego Stuhra), jak 
i – chwilę później, na początku XXI wieku – debiutanci (Złote 
Lwy dla Warszawy Dariusza Gajewskiego i dla Pręg Magdale-
ny Piekorz). Jednym z największych sukcesów tej dekady był 
Dług Krzysztofa Krauzego, odpowiadający w pełni, wyrażanym 
głośno, wołaniom o wielki film o polskiej rzeczywistości. Jego 
reżyser i aktorzy: Robert Gonera, Jacek Borcuch (późniejszy 
reżyser m.in. Tulipanów i Wszystko, co kocham) a zwłaszcza 
Andrzej Chyra stali się gwiazdami w ciągu jednego wieczoru. 
Skromny, ascetyczny film wygrał z Ogniem i mieczem Jerzego 
Hoffmana ( jednym z największym sukcesów frekwencyjnych 
po 1989 roku). 

 Małgorzata Szumowska„ Na mój pierwszy Festiwal pojechałam jeszcze jako stu-
dentka. Na drugi pojechałam w 2000 roku z filmem 

Szczęśliwy człowiek. Byłam bardzo podniecona, czułam, że 
otwiera się przede mną wielki świat filmowy. Pamiętam „Pie-
kiełko” i panie striptizerki. Właściwie aż szkoda, że ta tradycja 
nie przetrwała do dziś. „Piekiełko” było swoistym reliktem PR-
L-u, w którym królowały konsumpcja, garmażerka, wódeczka 

01 Plakietki festiwalowe, fot. Sławomir Pultyn

02 Czerwony dywan, fot. Tomasz Kamiński
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łen energii film nowelowy Oda do radości, którego poszcze-
gólne części wyreżyserowali Anna Kazejak, Jan Komasa, Maciej 
Migas. 

Ale także Marek Koterski, który po latach konsekwentnego 
budowania swojej publiczności, zabłysnął w 2002 roku Dniem 
Świra. Paradoksalnie, właśnie ten film, powstały w najtrudniej-
szym dla kinematografii czasie, został uznany przez słuchaczy 
radiowej Trójki za najważniejszy film po 1989 roku. Pozostaje 
jednym z najlepszych dokonań tego czasu, obok tytułów takich 
jak Vinci Juliusza Machulskiego, Kochankowie z Marony Izabeli 
Cywińskiej, Mój Nikifor Krzysztofa Krauzego, Skazany na bluesa 
Jana Kidawy-Błońskiego, Pornografia Jana Jakuba Kolskiego, 
Rozdroże Cafe Leszka Wosiewicza. W 2003 roku nowym Wese-
lem podbił gdyńską publiczność Wojciech Smarzowski i sta-
ło się jasne, że pojawiła się postać, obok której nie można 
przejść obojętnie. 

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w roku 2005 prze-
biegał w atmosferze święta. 30 czerwca sejm przyjął poprawki 
senatu do Ustawy o kinematografii. 15-letnia batalia okazała 
się wygrana, choć przed środowiskiem filmowym stanęło wy-
zwanie wprowadzenia w życie systemu: stworzenia siatki eks-
pertów, wyboru dyrektora, wdrożenia w życie zasad rozdziela-
nia pieniędzy, przetrzymania licznych ataków, jakim podlegała 
nowa instytucja. A również, co może najważniejsze, dostoso-
wania się polskich producentów i twórców do nowych zasad, 
doskonalenia starych umiejętności i nabywania nowych (np. 
obecności na rynku międzynarodowym), zarzucenia starych 
nawyków, wzięcia odpowiedzialności za kino, przede wszyst-
kim, we własne ręce. 

W 2005 roku wygrał Feliks Falk Komornikiem, a Andrzej 
Chyra otrzymał drugą po Długu nagrodę aktorską. Za kreację 
w filmie W imię… Szumowskiej dostał trzecią. Komornik był 
pierwszym filmem, którego międzynarodową promocją zajął 
się Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Kino polskie z roku na rok wyglądało coraz lepiej, w prze-
ciwieństwie do coraz bardziej zjadanego zębem czasu hotelu 
Gdynia. Ale i to miało się zmienić.

 Anna Jadowska„ Trafiając na Festiwal po raz pierwszy, ma się często 
wrażenie, że się go rozsadzi od środka. Myślę, że ta 

zmiana pokoleniowa była potrzebna. Dobrze, że istnieje pew-
na wymiana środków i ludzi, z którymi się pracuje. Przykła-
dem mogą być doświadczeni reżyserzy, którzy zapraszają do 
współpracy młodych operatorów po obejrzeniu ich pierwszych 
filmów na Festiwalu w Gdyni. Jako uczestniczka konkursu nie 
odczułam szczególnej integracji w środowisku młodych twór-
ców. Nie miałam poczucia, że fala młodych trzyma się razem 
i jednocząc siły, dąży do rewolucji. Każda z tych osób jest tak 
silną osobowością, że działa trochę osobno, w swojej dziedzi-
nie, drążąc własną filmową ścieżkę. Te odrębne działania wpły-
wają oczywiście na ogólny wizerunek Festiwalu. Przez ostatnie 
lata dużo się zmieniło i myślę, że pierwsze zalążki tych prze-
mian są związane właśnie z tamtym okresem. „
 Dominik Matwiejczyk„ Był rok 2004, kino niezależne przeżywało prawdziwy 

bunt. Po raz pierwszy pokazywałem tutaj swój film i to 
od razu pełnometrażowy: Krew z nosa. Pamiętam, że po po-
kazie Vinci Machulskiego zachwyciłem się mało znaną wtedy 
aktorką Kamillą Baar i zaproponowałem jej główną rolę żeńską 
w filmie, o którym wspomniałem. Zgodziła się wstępnie i kilka 
dni później, po tym jak przeczytała scenariusz, wiedziałem, że 
to właśnie ona zagra. Prawdziwy jednak sukces wrocławskie-
go offu przyszedł natomiast rok później na tymże Festiwalu. 
Ja, mój brat Piotr Matwiejczyk i Bodo Kox pokazywaliśmy trzy 
różne filmy w Konkursie Kina Niezależnego. Byliśmy podeks-
cytowani, bo po projekcji widzowie bardzo ciepło się o nich 
wypowiadali. Nagrody w tym Konkursie ogłaszano wtedy na 
głównej gali, więc było to olbrzymie wyróżnienie dla nas, mło-
dych twórców. Mój brat otrzymał wtedy Nagrodę Specjalną za 
film Homo Father, mój Ugór dostał Grand Prix Konkursu Kina 
Niezależnego, a Bodo Kox został wyróżniony za kreacje w obu 
naszych filmach. Wyściskał i wycałował nas wtedy sam mistrz 
Andrzej Wajda, co pamiętam do dziś. „
Pozytywnym zjawiskiem tego okresu była ekspansja debiutan-
tów, którzy swoje filmy zrobili wielkim wysiłkiem własnym lub 
zdeterminowanych producentów. Obok wspomnianych już 
Magdaleny Piekorz i Dariusza Gajewskiego w okresie tym zade-
biutowali m.in. Marek Lechki (Moje miasto), Artur Więcek „Ba-
ron” (Anioł w Krakowie), Konrad Niewolski (Symetria), Małgo-
rzata Szumowska (Szczęśliwy człowiek, Ono), Piotr Trzaskalski 
(Edi), Łukasz Barczyk (Patrzę na ciebie Marysiu), Przemysław 
Wojcieszek (Głośniej od bomb, W dół kolorowym wzgórzem), 
Anna Jadowska (Teraz ja). Symbolem tego czasu może być pe-

01 Restauracja Boolvar, Centrum Gemini, fot. Bartłomiej Tretkowski /  

Shark Foto Studio

02 Wystawa plakatów w foyer Teatru Muzycznego, fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii

03 Widownia w Teatrze Muzycznym w latach 80., fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii

04 Forum SFP,  2013 rok: Juliusz Braun, Maciej Strzembosz, prof. Elżbieta 

Traple, Jacek Bromski , fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio

05 Hotel Gdynia przed remontem, fot. Tomasz Kamiński
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Największe zmiany, i największe kontrowersje, dotyczą 
oczywiście selekcji. Stała się ona koniecznością, kiedy po re-
formie w 2005 roku zaczęło powstawać coraz więcej filmów 
dobrych i bardzo dobrych. Michał Chaciński, dyrektor arty-
styczny w latach 2011-2013, osobiście dokonywał selekcji fil-
mów, co przysporzyło mu tyleż zwolenników, co wrogów. Zmie-
niała się też liczba filmów w selekcji – od 12 w górę. Od 2014 
roku, czyli od kadencji Michała Oleszczyka, decyzja o selekcji 
zapada w większym gronie, wsparta jest rekomendacjami Ze-
społu Selekcyjnego i zatwierdzona przez Komitet Organiza-
cyjny. Ale kontrowersje i tak pozostają. I budzą trwające cały 
rok dyskusje.  

Podobnie jak werdykty. Jednak czy może być jednak ina-
czej, skoro co roku powstaje kilka bardzo dobrych filmów, a na 
chodzenie do kina na polskie filmy zapanowała społeczna 
moda? Jeszcze w latach 2006-2007 werdykty nie wywoływały 
wielkich dyskusji. Plac Zbawiciela małżeństwa Krauzów czy 
Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego to tytuły nagradzane szeroko 
w świecie, które dostały się do międzynarodowej dystrybucji, 
docenione w Polsce i za granicą. Potem jednak zaczynają się 
„schody”. Czy Rewers Borysa Lankosza (Złote Lwy w 2009), czy 
Wojna polsko-ruska Xawerego Żuławskiego, czy Dom zły Woj-
ciecha Smarzowskiego? Mała Moskwa (Złote Lwy w 2008), 33 
sceny z życia Małgośki Szumowskiej czy Cztery noce z Anną 
Jerzego Skolimowskiego? Essential Killing Jerzego Skolimow-
skiego (Grand Prix w 2011), Młyn i krzyż Lecha Majewskiego 
czy Róża Wojciecha Smarzowskiego? W 2013 roku – dzięki 
staraniom Michała Chacińskiego – udało się zebrać ciekawe 
międzynarodowe jury. „Była też zrobiona przez niego autorsko 
selekcja, chwała Bogu, bo i tak był niemały kłopot z werdyk-
tem (z wyjątkiem Złotych Lwów dla Idy – te były jednogło-
śne), tym razem z powodu embarasse de la richesse” – mówi 
Agnieszka Holland. – „Był to tak znakomity konkurs, że przebił 
kilka selekcji dużych międzynarodowych festiwali, w których 
uczestniczyłam. Cudzoziemcy już prawie wszystko rozumieli, 
nauczyliśmy się przez te lata być trochę bardziej komunika-
tywni. Konkurencja była taka, że filmy, które normalnie mo-
głyby skończyć z główną nagrodą (jak Papusza, Drogówka czy 
Imagine) nie dostały żadnej albo jakąś symboliczną”. 

„Gdynia jest tylko jedna!”

Najbardziej radosny Festiwal to ten w 2005 roku, który sym-
bolicznie zaczynał nową epokę w polskim kinie. Zmiany rze-
czywiście nastąpiły bardzo szybko. Widzowie ruszyli do kin 
na polskie filmy, podniosła się nie tylko liczba produkcji, ale 
przede wszystkim ich jakość.  

Ale nie tylko to. Polskie kino, wyposażone w swój adres, 
w system instytucjonalny, w samorząd środowiskowy, zaczęło 
być – zwyczajnie – dobrze postrzegane. Zmiana klimatu do-
strzegalna była także na Festiwalu Filmowym w Gdyni. 

Wielokrotnie mówi się o „rewolucjach” dokonywanych 
przez jednego czy drugiego nowego dyrektora. Tymczasem 
Festiwal ewoluował, bo zmieniało się – i ciągle zmienia – pol-
skie kino.  

Już na przełomie wieku wpuszczono do Teatru Muzyczne-
go „zastrzyk off-energii” – jak napisano w „A statek płynie…”. 
Chodziło przecież nie tylko o filmy, ale także o to, by do Gdyni 
przyciągnąć młodsze pokolenie filmowców. W 2002 roku po-
wstał Konkurs Kina Niezależnego i organizowany był do 2010 
roku. Szybko jednak okazało się, że nie można do jednego 
worka wsadzać skromnego offu i wysmakowanych etiud z Ło-
dzi i Katowic. Od 2006 roku odbywa się więc przegląd (a od 
2007 roku konkurs) etiud i filmów dyplomowych – czyli coraz 
bardziej popularny Konkurs Młodego Kina. 

Ale na tym nie koniec zmian. W ostatnich latach pojęcie 
filmu niezależnego przeszło dalsze przemiany. Możliwości 
techniczne i alternatywne źródła finansowania powodują, że 
coraz częściej poza systemem powstają niezależne filmy pro-
fesjonalne, jak La Isla Katarzyny Klimkiewicz czy Z łóżka po-
wstałeś Bartosza Konopki. W roku 2015, mianowany rok wcze-
śniej dyrektor Michał Oleszczyk, zdecydował więc o powołaniu 
Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych, prezentu-
jącego polskie krótkometrażowe fabuły, z wyłączeniem etiud 
i filmów dyplomowych ze szkół filmowych. Te pokazywane są 
w Konkursie Młodego Kina. 

Ostatnia dekada to czas zmian i poszukiwań. W 2010 roku 
Festiwal został przeniesiony na maj, ale bliskość terminu 
z Cannes i z Krakowskim Festiwalem Filmowym okazała się 
problemem dla branży, dlatego w roku 2013 powrócono do 
dawnego, lubianego terminu wrześniowego. 

Duże zmiany przechodziła nazwa. W roku 2012: Gdynia Film 
Festival, w 2013: Gdynia Festiwal Filmowy. Okazało się jed-
nak, że w mediach i w rozmowie używamy przede wszystkim 
określenia „Festiwal Filmowy w Gdyni” – na taką więc nazwę 
zdecydował się Komitet Organizacyjny  i taka obowiązuje od 
2014 roku. 

01 Teatr Muzyczny w 2009, fot. Adrianna Kędzierska / SFP

02 Nagroda PISF za 2012 rok, fot. Sławomir Pultyn

03 Teatr Muzyczny w latach 80., fot. Tomasz Komorowski 

/ Muzeum Kinematografii
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w przyszłości trafią one do wielokrotnych gdyńskich fawory-
tów, Małgorzaty Szumowskiej i Wojciecha Smarzowskiego? 

W 2014 roku nowy dyrektor artystyczny, filmoznawca i kry-
tyk filmowy Michał Oleszczyk, zdecydował o likwidacji coraz 
węższej Panoramy i powołał nową sekcję, która promować ma 
filmy eksperymentalne, międzygatunkowe, z pogranicza sztuk 
wizualnych, filmy nie mieszczące się w jednoznacznych kwali-
fikacjach gatunkowych. 

Pierwszą, niekonkursową edycję podbił film Grzegorza Jan-
kowskiego o wdzięcznym tytule Polskie gówno. Od 2015 roku 
sekcja (którą można porównać do canneńskiego Un Certain 
Regard) staje się konkursem, a nagrodą w niej jest statuet-
ka Złotego Pazura. Tym samym z regulaminu Konkursu Głów-
nego znika Nagroda Specjalna. Czy nowa sekcja przyczyni się 
do promocji odwagi i eksperymentu w polskim kinie? Trudno 
wyrokować, jednak nie sposób zauważyć, że Festiwal Filmowy 
w Gdyni podlega nieustannym zmianom, starając się dopaso-
wać do dynamicznie rozwijającej się rodzimej kinematografii.

Nie jest zręcznie ani łatwo podsumowywać współczesne 
polskie kino i ostatnie lata Festiwalu Filmowego w Gdyni. Dla-
tego postanowiliśmy oddać głos laureatom ostatniej dekady. 
Jedni odpowiadali chętnie, inni mieli problem z oderwaniem 
się od napiętego kalendarza zajęć (swoją drogą gratulujemy!). 
Rzadko, bo rzadko, ale zdarzało się, że laureat wypowiadać się 
nie chciał. Może wolał swoje emocje zostawić dla siebie? Z li-
sty laureatów nowej dekady wyłania się jednak pewien obraz: 
różnorodności, niejednoznaczności, a także… dominacji mło-
dości. Choć dzisiaj trudno mówić o formacjach pokoleniowych, 
to jednak gdyński Festiwal odmładza się: widać to werdyktach, 
w salach Multikina, na Forum SFP. Polskie kino przetrwało swój 
najtrudniejszy czas – razem z Festiwalem w Gdyni. Choć na-
dal, jak powiedział jeden z laureatów Konkursu Młodego Kina, 
Maciej Buchwald: „I tak wszystkie drogi prowadzą zawsze do 
»Piekiełka«”.

 Paweł Maślona„ Każdy mój festiwal w Gdyni wspominam dobrze, ale 
jeden wspominam szczególnie dobrze, bo dostałem 

wtedy nagrodę, a dostawanie nagród jest bardzo przyjemne. 
Najlepiej jest pod koniec festiwalu, bo wtedy wszyscy chodzą 
i pytają, czy już do ciebie „dzwonili”: 
– Nie, nie dzwonili…
– A do kogoś dzwonili?
– Nie wiem, myślałem, że ty coś wiesz… 
– Może w ogóle nie dzwonią. 
– Zawsze dzwonią. 
– A która jest? 
– Piąta.

Ida dostała swoje Złote Lwy przed międzynarodową karie-
rą, dla filmu W ciemności były one jej ukoronowaniem. W 2014 
roku Bogowie Łukasza Palkowskiego zdobyli jednocześnie 
i Złote Lwy, i Złotego Klakiera od widzów, i Nagrodę Dzienni-
karzy. Stosunkowo rzadko pojawiały się w Teatrze Muzycznym 
filmy stricte gatunkowe i jeszcze rzadziej – dostawały nagrody 
(Mała Moskwa i Fotograf  Waldemara Krzystka, U Pana Boga 
w ogródku i Bilet na Księżyc Jacka Bromskiego, Świadek koron-
ny Jarosława Sypniewskiego). Festiwal coraz częściej kojarzy 
się z solidnym mainstreamem, czyli z filmami o znaczących 
szansach u szerokiej widowni, choć noszących wyraźne pięt-
no autorskie, jak i z klasycznym polskim kinem artystycznym. 
W ciągu dekady, która minęła od czasu wprowadzenia Ustawy 
o kinematografii, swoje filmy pokazywali reprezentanci wszyst-
kich pokoleń filmowców: Jerzy Skolimowski i Maciej Wojtyszko 
(Ogród Luizy), Tomasz Wiszniewski (Wszystko będzie dobrze) 
i Dorota Kędzierzawska (Jutro będzie lepiej, Pora umierać), Ma-
ciej Pieprzyca (Drzazgi, Chce się żyć) i Michał Kwieciński (Staty-
ści, Jutro idziemy do kina). A obok nich: Małgośka Szumowska 
(33 sceny z życia, Sponsoring, W imię…), ale i Jan Komasa (Sala 
samobójców, Miasto 44). Prestiżowe nagrody zgarniali tutaj 
i ci, którzy już Złote Lwy mieli (Jerzy Stuhr: Korowód, Obywatel; 
Marek Koterski: Wszyscy jesteśmy Chrystusami) jak i debiutanci 
(Borys Lankosz). Trudno tu mówić o jakichś regułach. 

Nie ma także reguły, jeśli chodzi o debiuty i drugie filmy. 
Są lata, kiedy ciężko wybrać jakikolwiek tytuł, a są takie, kiedy 
ma się wrażenie, że polskie kino oznacza młodość. Już w latach 
2006-2007 pojawiło się kilka mocnych nazwisk, wśród nich Łu-
kasz Palkowski (Rezerwat), Xawery Żuławski (Chaos), Sławomir 
Fabicki (Z odzysku). Uwaga festiwalowych obserwatorów kiero-
wała się na Katarzynę Rosłaniec (Galerianki, Bejbi Blues), Lesz-
ka Dawida (Jesteś Bogiem, Ki), Bartka Konopkę (Lęk wysokości) 
lub Krzysztofa Skoniecznego (Hardkor Disko). Najtrudniej jest 
zrobić drugi film, te jednak na szczęście się w Gdyni pojawia-
ją, a nawet dostają pierwszorzędne laury (np. Obława Marcina 
Krzyształowicza, Wszystko co kocham Jacka Borcucha, Erratum 
Marka Lechkiego, Chrzest Marcina Wrony). Festiwal czeka na 
kolejne filmy Adriana Panka, Rafaela Lewandowskiego, Grze-
gorza Packa, Piotra Szczepańskiego – oby nie za długo!

Czasem publiczność wybiera filmy, których nie zauważyli 
jurorzy (Senność Magdaleny Piekorz lub 80 milionów Waldema-
ra Krzystka). Raz Nagrodę Specjalną dostała animacja (polsko-
-rumuńska Droga na drugą stronę Anki Damian), raz – reżyser 
animacji za debiut fabularny, czyli Piotr Dumała za Las. Jury 
młodzieżowe potrafi zaskoczyć, nagradzając nie – jak by się 
wydawało – młode kino, ale uznanych mistrzów (Marka Koter-
skiego za Baby są jakieś inne czy Waldemara Krzystka za Foto-
grafa). Niektórzy twórcy wciąż na swoje Złote Lwy czekają – czy 

 Feliks Falk„ System wymyślony przez Michała Chacińskiego, a te-
raz kontynuowany przez obecnego dyrektora, w któ-

rym do Konkursu Głównego kwalifikuje się rocznie tylko 12 
filmów (takie założenie było przyjęte tylko raz – przyp. red.) 
budził moje wątpliwości. Środowisko filmowe zawsze żywo 
dyskutowało na temat kryteriów selekcji filmów do Konkursu 
Głównego i do Panoramy. Filmy są poddane ocenie członków 
komisji i dyrektora, którzy wybierają filmy na festiwal. Spoj-
rzenie osób spoza komitetu selekcyjnego jest często zupeł-
nie inne i pewne decyzje pozostają niezrozumiałe. Sam by-
łem wielokrotnie członkiem jury, dwa razy przewodniczącym 
i z doświadczenia mogę powiedzieć, że oglądanie większej 
liczby filmów podczas festiwalu jest wykonalne. Myślę, że 18 
filmów w Konkursie Głównym to optymalna liczba. Wystar-
czyłoby, żeby członkowie jury włożyli trochę więcej wysiłku 
w sprawowanie swej funkcji, wysypiali się w nocy i uczestni-
czyli również w porannych seansach. 

– Jakby mieli zadzwonić, to by już zadzwonili.
– Rok temu dzwonili już koło południa.  
– Ja byłem raz na festiwalu, gdzie nie dzwonili. 
– W Gdyni dzwonią.
Dzwonią. Nie mówią dużo. Tyle tylko, że „dobrze by było, gdy-
by pojawił się pan wieczorem na gali”. Do mnie raz zadzwonili. 
I to był jeden z piękniejszych telefonów w moim życiu. „  

 Andrzej Jakimowski„ Zachowuję tylko miłe wspomnienia z Gdyni. Zawsze 
spotykałem się tu z wyrobioną widownią, kochającą 

kino. Kilka razy zetknąłem się  w Gdyni z krystaliczną uczci-
wością ocen. Nie raz odczułem bezinteresowną życzliwość 
środowiska. 

O ile pamiętam, te miłe chwile nie wymagały nigdy nad-
używania alkoholu. Z drugiej strony, nigdy go też nie bra-
kowało. Uważam, że to sporo. No może pali się tu za dużo 
papierosów, ale nad tym można jeszcze popracować. „

01 Robert Gliński, fot. Adrianna Kędzierska / SFP
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 Mariusz Gawryś„ Człowiek sądzi, że udział w Konkursie Głównym, 
a zwłaszcza nagroda na Festiwalu, ma potencjał 

trampoliny, która pozwoli się wybić i ułatwi dalszą pracę. Nie-
stety, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. W krajach, gdzie 
funkcjonują zasady wolnego rynku nagroda funkcjonuje jako 
silne narzędzie reklamy. Producent, który myśli długofalowo, 
wykorzystuje jej potencjał i natychmiast zaprasza laureata do 
współpracy. Niestety, w Polsce brakuje producentów dysponu-
jących własnymi pieniędzmi. Niemniej, już samo zakwalifiko-
wanie się do Konkursu Głównego w Gdyni, było dla nas dużym 
wyróżnieniem.  „ 

 Marek Lechki„ Po sukcesie Mojego miasta postanowiłem skupić się 
na pracach literackich, odrzucając wszelkie komercyj-

ne propozycje. W niedługim czasie okazało się, że realizacja 
mojego kolejnego filmu nie nastąpi tak szybko jak bym so-
bie tego życzył. Projekt dość długo leżał w szufladach produ-
centów. Wówczas rzeczywiście rodziły się w głowie myśli, że 
nagrody (nie tylko te gdyńskie) są kompletnie nieistotne. Że 
instytucje przyznające wówczas środki na produkcję filmów, 
nie biorą ich pod uwagę. Pretensje więc były adresowane do 
instytucji, nie zaś samego Festiwalu. Jednak rodziło to pytania 
o prestiż gdyńskiego Festiwalu.  „

Ograniczenie liczby filmów w Konkursie Głównym i związa-
na z tym selekcja zawsze wywołują dużo komentarzy. Uważam, 
że należy pozostawić widzom i jurorom większe pole do oceny, 
zamiast z góry wykluczać filmy twórców o uznanym dorobku.

Narodowy festiwal to przede wszystkim przegląd naszych, 
polskich filmów i to one tworzą jakość samego Festiwalu, a nie 
goście zagraniczni czy imprezy towarzyszące. Jednocześnie Fe-
stiwal zawsze był i powinien być miejscem spotkań twórców, 
miejscem dyskusji, których jest dziś niestety coraz mniej. Po-
winien być także miejscem spotkań towarzyskich, gdyż śro-
dowisko filmowe jest w dużej mierze zatomizowane i takich 
okazji jest niewiele. Po to istnieje ten Festiwal, by przez kilka 
dni (i noce) móc spotykać się i dyskutować. A także rozmawiać 
o przyszłych planach, nawiązywać kontakty. Festiwal nie po-
winien aspirować do rangi czegoś nadzwyczajnego, w rodzaju 
Cannes czy Berlina. Nie rozwijałbym go ponad miarę, nie two-
rzył sztucznego molocha. Ja wiem, że czasy się zmieniły, ale 
nadal uważam, że Festiwal Filmowy w Gdyni powinien pozo-
stać normalnym wydarzeniem, które daje możliwość spotkania 
się widzów z twórcami i twórców z twórcami. „

01

w ostatnim czasie. Filmy lubię oglądać w kinie, po prostu. 
A większość polskich produkcji gości na kinowych ekranach 
przez tydzień, góra dwa. Dlatego wiem, że Festiwal w Gdyni 
jest jedyną szansą, żeby polskie filmy, zwłaszcza te bardziej 
ambitne, zobaczyć na dużym ekranie. „
 Jowita Budnik„ Festiwal w Gdyni jest najważniejszą tego typu impre-

zą w Polsce i prezentowanie na nim swojego filmu to 
zawsze zaszczyt, który wiąże się z niemałymi emocjami. Cieszę 
się, że po Placu Zbawiciela jeszcze dwukrotnie miałam okazję 
tego doświadczać – z Papuszą w 2013 i Jeziorakiem w 2014 
roku. „ 

 Magdalena Boczarska„ Jadąc na festiwal nie śmiałam marzyć o nagrodzie, 
miałam świadomość, jak silna była konkurencja 

w tamtym roku. Otrzymanie nagrody w Gdyni to magiczna 
chwila, której nie można porównać z niczym innym. Już na po-
czątku drogi aktorskiej Festiwal urasta do roli mitu. W moim 
przekonaniu nagroda gdyńska to najważniejsze w Polsce wy-
różnienie aktorskie. „
 Kinga Preis„ Kiedy śledzimy festiwale filmowe na całym świecie, 

to – tak jak w przypadku innych dziedzin – towarzyszy 
nam przekonanie, że tam jest i lepiej, i ciekawiej, i piękniej, 
i sprawiedliwiej. Nie lubię takiej „odświętnej” atmosfery na 
żadnej imprezie. Festiwal w Gdyni wspominam szczególnie 
dzięki ludziom, których spotykam po projekcjach. To zwy-
czajna, a jednocześnie bardzo wyjątkowa publiczność, z którą 
przecież rzadko kontaktujemy się na co dzień. Reagują żywio-
łowo i widać po nich, jak dobre czy złe kino działa na widza. 
I to stanowi dla mnie największą wartość.  „
 Bartosz Konopka„ Jeżdżę do Gdyni od wielu lat, od czasów, kiedy byłem 

jeszcze studentem filmoznawstwa, przed reżyserią, 
czyli od lat 90. Wielokrotnie wyobrażałem sobie, jak to będzie 
wreszcie kiedyś oglądać/pokazywać swój film na Festiwalu. 
To marzenie pęczniało i obezwładniało mnie z roku na rok. 
W końcu, po wielu latach, udało się z debiutem – Lękiem wy-
sokości. Pokazywałem potem ten film w wielu miejscach, ale 
tamten pokaz premierowy w Teatrze Muzycznym był chyba 
najbardziej niezwykły i zobowiązujący. Prawie sami znajomi 
na sali, osoby, które cenię i lubię. Tak jakbym pokazywał film 
w gronie wielkiej rodziny – tym bardziej nie mogę pokazać 
byle czego. Kuliłem się przez cały seans.

 Waldemar Krzystek„ Za swoje filmy otrzymałem kilka nagród, bardzo wie-
lu – nie otrzymałem. Ale najważniejsze, to zachować 

spokój na tej karuzeli. „
 Karolina Gruszka„ Na Festiwalu byłam kilka razy. Kojarzy mi się z pol-

skimi filmami, które na nim widziałam, a także tymi, 
z którymi sama przyjeżdżałam. Z kilkoma naprawdę ciekawymi 
dyskusjami z gdyńską publicznością, w których brałam udział, 
z morzem, wiatrem, z gościnnością organizatorów i paroma 
niespodziewanymi, bardzo twórczymi spotkaniami. To na pew-
no miejsce, które promuje polskie kino i pomaga nowym fil-
mom zaistnieć w świadomości polskich widzów. Podczas tych 
kilku dni spotykają się ze sobą reżyserzy, aktorzy, operatorzy, 
producenci, twórcy, krytycy i miłośnicy kina. I mają wspania-
łą możliwość, by ze sobą porozmawiać, pobyć, coś dla siebie 
nazwać, coś poczuć, czymś się zainspirować.
Z zainteresowaniem obserwuję, jak ewoluuje i odświeża się 
formuła Festiwalu. „ 

 Jerzy Hoffman„ Festiwal stał się w większym stopniu miejscem zała-
twiania interesów niż dyskusji twórczych. Dla mnie 

Festiwal to miejsce, gdzie nie tylko można obejrzeć niemal 
wszystkie polskie filmy danego roku, ale i okazja do spotkań 
z ludźmi, których się dawno nie widziało. „ 

 Anna Jadowska„ Wolałabym, żeby ewolucja Festiwalu zmierzała bar-
dziej w stronę Cannes niż regionalnego przeglądu 

przeciętnych filmów. W Cannes prezentacja filmu uwzględnia 
wszystkich twórców, podkreśla się pracę aktorów, organizowa-
ne są duże konferencje prasowe. W Gdyni natomiast miałam 
wrażenie, że jest to wydarzenie środowiskowe, gdzie zwykły 
widz nie ma wstępu i może najwyżej pomachać z daleka przez 
szybę. Chciałabym jednak, żeby Gdynia zachowała własny ko-
loryt, żeby nie naginała się nadmiernie do wzorów europej-
skich. Bardziej do mnie przemawia ognisko na plaży niż cały 
ten festiwalowy blichtr. Ale myślę, że tego już nie unikniemy. 
Idealnie by było, gdyby festiwalowo-filmowa Gdynia przypo-
minała Cannes, a imprezowa – swojski, polski biwak. „
 Arkadiusz Jakubik„ W swoim kalendarzu od 2004 roku, czyli od pokazu 

Wesela Smarzowskiego, co roku rezerwuję sobie ten 
festiwalowy tydzień, albo ile tam mogę, na Gdynię. To jedy-
ne miejsce, żeby zobaczyć, co się wydarzyło w polskim kinie 

01 Fotoreporterzy w Parku Rady Europy obok Teatru Muzycznego,  

 w środku: Agata Załęcka, fot. Wojciech Rojek
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skrępowanej zabawy i radości z obcowania z naszym rodzimym 
kinem. Coraz śmielej następuje koegzystencja, czy wręcz sym-
bioza pokoleń, ale bez wampirycznego wysysania energii i pro-
tekcjonalnego tonu, a z próbą zrozumienia i respektowaniem 
zastanej wizji świata. Doświadczenie nie zawsze równoznaczne 
jest umiejętnościom i talentowi – wydaje mi się, że ta myśl 
to jakiś azymut czy nawet złoty środek, w którym możemy się 
wszyscy spotkać i wiele od siebie nauczyć. „
 Xawery Żuławski„ Na moim pierwszym Festiwalu nie miałem okazji za-

mienić słowa z nikim prócz znajomych w moim wieku. 
Starsze pokolenie filmowców trzymało nas na dystans, nikt do 
nas nie podchodził, nikt nie podał nam ręki, nikt z nami nie 
rozmawiał. Było to szare, garniturowe, zamknięte towarzystwo. 
To był rok 2006, lecz w powietrzu wciąż wisiał zapaszek nomen-
klatury filmowej z czasów PRL-u. Zmiany zaczęły następować 
dopiero w ciągu ostatniej dekady, kiedy doszło do głosu mło-
de pokolenie filmowców. Dziś coraz więcej młodych umysłów 
zasila polskie środowisko filmowe. Filmy nie są już kręcone na 
taśmie, która była materiałem ekskluzywnym. Kamery cyfrowe 
są ogólnodostępne i pozwalają dojść do głosu szerokiej rzeszy 
młodych twórców, którzy wypierają starą kastę. Role się od-
wróciły. Dziś Festiwal stwarza okazję do spotkań między mło-
dymi reżyserami i młodymi producentami. Wcześniej nie było 
takiej możliwości – młodych reżyserów i producentów dzieliła 
przepaść pokoleniowa. Było to zaledwie kilkanaście lat temu, 
ale waga zmian, które dokonały się od tamtej pory, pozwala 
wspominać to niczym odległe czasy. „ 

 Tomasz Schuchardt„ Jesteśmy świadkami bardzo dużego rozdźwięku w spo-
łeczeństwie, który jest też bardzo widoczny w Gdy-

ni. Przepaść pokoleniowa sprawia, że stoimy w rozkroku i nie 
wiemy, co z tym Festiwalem dalej począć. Ważne jest, żeby to 
był nadal nasz Festiwal, ale żebyśmy mogli się nim pochwalić, 
rozbudować go, nadać mu konkretną formę. Na razie jest to 
dość chaotyczne, ale ja bym się tym nie przejmował. Myślę, 
że to się zmieni wraz z wymianą pokoleń. Dziś Festiwal jest 
trochę przaśny, ale ja naszą przaśność rozumiem i nawet ją 
lubię. Grunt, żeby życie festiwalowe nie ewoluowało w stronę 
rosyjskich przedmieść z opitymi mordami. Raz na jakiś czas 
„Piekiełko” też jest potrzebne. Zawsze jak się mówi o Gdyni, 
wypływa temat „Piekiełka”. Można je nazwać przaśnym, ale 
z drugiej strony bez niego Festiwal straciłby urok. „

Ale reakcja po nim była rozczulająca – chyba nigdy wcześniej 
tuż po projekcji nie gratulowało mi tyle osób. Wielkie emocje, 
cudowna wymiana energii. Na tym polega niezwykłość Festi-
walu w Gdyni: boisz się, że cię zjedzą, a oni tak naprawdę cię 
kochają i spontanicznie ci tę miłość okazują, jeśli twój film ich 
poruszy. W nadliczbowych ilościach. Przez cały tydzień. Zosta-
jesz wciągnięty do wielkiej filmowej rodziny. To wynagradza 
wszelkie trudy i zostaje z człowiekiem na całe życie. „
 Vahram Mkhitaryan„ Festiwal Filmowy w Gdyni jest bez wątpienia naj-

bardziej rozpoznawalnym wydarzeniem filmowym 
w Polsce. Znają go nie tylko filmowcy, lecz również pasjonaci 
kina, a także widzowie, którzy nie mają zbyt często do czynie-
nia z filmem. Zwraca uwagę przede wszystkim jego rodzinny, 
braterski charakter. Bardzo doceniam to, że nasz film został 
dostrzeżony i doceniony w gronie tej wielkiej filmowej rodziny. 
Na innych festiwalach rzuca się w oczy przede wszystkim obec-
ność selekcjonerów i programerów – osób, które często mają 
instytucjonalne podejście do kina i przywiązują dużą wagę do 
politycznych i społecznych aspektów filmu. W Gdyni filmy są 
natomiast oceniane w gronie, przede wszystkim, artystów – 
filmowców, którzy mają zupełnie inne podejście do kina. Taki 
wyraz akceptacji ze strony środowiska jest szalenie ważny dla 
młodego reżysera. Nagroda w Gdyni była dla mnie ogromnym 
wyróżnieniem.

Uważam siebie za lokalnego patriotę i jako mieszkaniec 
Gdańska mam głęboką nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy Trój-
miasto będzie się kojarzyć nie tylko z Festiwalem, lecz również 
z produkcją filmów.  „
 Krzysztof Skonieczny„ Środowisku filmowemu do równouprawnienia ciągle 

daleko, jeśli chodzi o wiek. Jest bardzo zhierarchi-
zowane i cały czas jedną nogą tkwi w mentalności systemu 
komunistycznego, choć oczywiście w starszym pokoleniu jest 
mnóstwo ludzi postępowych i otwartych na zmiany czy inne 
myślenie. Na Festiwalu w Gdyni byłem kilka razy. Z każdą edy-
cją czułem coraz większy powiew młodości i wolności oraz co-
raz mniejsze podziały. Ale mam wrażenie, że dlatego, że głów-
nie to my, młodzi – pomimo, że możemy z wieloma rzeczami 
się nie zgadzać – szanujemy tradycję i doceniamy twórczość 
naszych starszych kolegów, jednocześnie klarownie i uczciwie 
mówiąc o naszej wizji rzeczywistości i jej fantazmatach. Dzięki 
młodym w Gdyni jest coraz więcej twórczego fermentu, nie-

 Borys Lankosz„ Wtedy, w Gdyni, przydarzyło mi się coś jeszcze: wy-
wiad, który przeprowadziła ze mną piękna i intrygu-

jąca dziennikarka, Magda Michalska. Jeszcze długo po nim nie 
mogłem o niej zapomnieć, a dziś… Dziś Magda jest moją żoną. 
Złote Lwy przyszły więc do mnie i spotkałem najbliższą mi na 
świecie osobę, taki to jest Festiwal! „
 Małgorzata Szumowska„ Do dziś Festiwal Filmowy w Gdyni kojarzy mi się 

z folklorem, ale akurat to lubię. Jeździ się tam od tylu 
lat, jest tam „Piekiełko” z garmażem i wódeczką, liczne spe-
kulacje na temat nagród oraz często obrażeni twórcy, którzy 
miotają się po hotelu Gdynia. Nie  bardzo umiem sobie wy-
obrazić, że Festiwal się zmienia i ewoluuje w kierunku czegoś 
na kształt festiwalu w San Sebastian. Byłoby mi chyba nawet 
trochę żal… „
 Marcin Wrona„ Festiwal Filmowy w Gdyni kojarzy mi się z setkami 

sytuacji, z których większość nie nadaje się do pu-
blikacji. „
 Borys Szyc„ „Piekiełko” jest legendarne. Moje pierwsze „Piekieł-

ko” ledwo pamiętam. Nadal zresztą nie wiem, jak 
tam się znalazłem. Nie wiem, czy byłem nawet wtedy zapro-
szony na Festiwal. Pamiętam tylko leciwą panią striptizerkę, 
wykonującą na brudnym parkiecie szpagat, ocierającą swoje 
wdzięki o posadzkę i wymachującą hula hop. Było to cudow-
nie traumatyczne przeżycie.

Co roku na Festiwalu ma miejsce jakiś sławetny wyczyn. 
Pamiętam, że raz z Krzysztofem Majchrzakiem stanęliśmy 
w obronie pewnej niewiasty, którą chamsko podrywał dość 
postawny pan. Szybko naradziliśmy się z Krzysztofem i spu-
ściliśmy mu ekspresowy łomot. Zdaje się, że został wyniesio-
ny z „Piekiełka”, a rzeczona niewiasta już do końca wieczoru 
dziękowała swoim wybawicielom.

Festiwal jest cudowny w tym, że stwarza okazję do spo-
tkań. Rozmowy w Gdyni zawsze coś dają, nawet jak się ludzie 
nienawidzą, to mają okazję to sobie powiedzieć w oczy albo 
nawet dać sobie w gębę. „

01
02

01 Przed premierą „Potop Redivivus”, fot. Tomasz Kamiński

02 Bankiet na zakończenie Festiwalu w hotelu Gdynia,  

fot. Adrianna Kędzierska / SFP
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 Agnieszka Holland„ Jedyne, co nie zmieniło się, to beznadziejny bar hote-
lowy, brak miejsca do spotkań twórców, nieśmiałość 

dyskutantów na spotkaniach po filmach i depresyjny bankiet 
na zakończenie. Myślę, że w nadbudowie jesteśmy znów nieźli, 
teraz powinna się ucywilizować baza. Tak więc wiele jeszcze 
zostaje do zrobienia! „
 Robert Więckiewicz„ Mimo że co roku słyszę dyskusje o Gdyni z narzeka-

niem w tle – że to można by zmienić, a tamto jest 
nie tak – to wciąż ten Festiwal pozostaje dla mnie (a sądzę, iż 
nie jestem odosobniony) jednym z najważniejszych wydarzeń 
filmowych w Polsce. „
 Tomasz Wasilewski„ Jako dziecko śledziłem i oglądałem wszystkie cere-

monie oscarowe. Z biegiem czasu transmisje z Los 
Angeles zastąpiły transmisje z Gdyni. 

Dla mnie i dla ekipy W sypialni ogromnym zaszczytem 
i szczęściem był fakt, że film dostał się do Konkursu Głównego. 
Nie spodziewaliśmy się tego. Rok później w Konkursie Głów-
nym znalazły się Płynące wieżowce. Tego roku wyjechaliśmy 
z Gdyni z trzema nagrodami. Festiwal to miejsce oglądania 
filmów, ale także rozmów, spotkań z przyjaciółmi, okazji do 
poznania nowych znajomych, plażowania i imprez towarzy-
skich. To miejsce, do którego zawsze chętnie wracam, bo Gdy-
nia jest tylko jedna! „

Co roku na FFG akredytuje się około 250 dziennikarzy, fot. Tomasz Kamiński
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„Patronat nad Festiwalem sprawowało osiem zakładów pracy 
w Gdańsku i Gdyni: Gdyńska Stocznia Remontowa, »Hydrobu-
dowa-4«, Polskie Linie Oceaniczne, PPDiUR »Dalmor«, Stocz-
nia Gdańska im. W.I. Lenina, Stocznia Gdyńska im. Komuny 
Paryskiej, Zarząd Portu Gdańsk oraz Zarząd Portu Gdynia. (…)

Za karnet na całość festiwalowych prezentacji cena wy-
nosiła dla publiczności zakładowej 70 zł. Mimo to licytacja 
i targi o prawa wstępu do kin festiwalowych rozgorzały na 
wiele dni przed rozpoczęciem imprezy. Ograniczona do 1800 
miejsc pojemność obu kin spowodowała niemało pretensji 
i rozczarowań. Stocznia Gdańska, która złożyła zapotrzebo-
wanie na 2200 karnetów, zadowolić się musiała 1500. Polskie 
Linie Oceaniczne zamiast oczekiwanych 800 otrzymały 100. 
Przedmiotem sporów i targów było każde miejsce na seansie, 
spotkaniu z aktorami i realizatorami przedstawianych filmów”.

Dariusz Baliszewski, „Jednak warto”, „Głos Pracy” 1974/228.   

Gdańsk, 7-14 września 
Ceremonie otwarcia i zamknięcia odbyły się w kinie Leningrad 
(obecnie Neptun) w Gdańsku, projekcje konkursowe w kinach 
Polonia i Bałtyk w Sopocie. W konkursie wzięło udział 17 fil-
mów kinowych (w tym 5 premier) i 13 telewizyjnych. 

Festiwal w liczbach: 55 pokazów festiwalowych, 240 seansów 
w kinach, 32 761 widzów, 52 spotkania z aktorami. Wśród go-
ści – 67 aktorów, 19 reżyserów, 117 dziennikarzy filmowych. 
Do tego 7 dni, jakie w Bułgarii spędzić miały 2 uczestniczki 
plebiscytu publiczności, wylosowane przez Ludmiłę Kasatki-
nę i Daniela Olbrychskiego, 1 wystraszona świnka, wręczona 
przez dziennikarzy Krzysztofowi Wojciechowskiemu, autorowi 
pozakonkursowego filmu Kochajmy się.   

Filmy konkursowe 
Chleba naszego powszedniego, 
reż. Janusz Zaorski, ZF Pryzmat dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1974
Chłopcy, reż. Ryszard Ber, ZF Iluzjon 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1973
Ciemna rzeka, reż. Sylwester Szyszko, 
ZF Iluzjon 1973 
Drzwi w murze, reż. Stanisław 
Różewicz, ZF Tor, Polska 1973 
Dwoje bliskich obcych ludzi, reż. 
Włodzimierz Haupe, ZF Pryzmat dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1974
Dziewczyna i gołębie, reż. Barbara 
Sass-Zdort, ZF X dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1973
Gniazdo, reż. Jan Rybkowski, ZF Kadr, 
Polska 1974 
Godzina za godziną, reż. Roman 
Załuski, ZF Panorama, Polska 1974 

Hubal, reż. Bohdan Poręba, ZF 
Panorama, Polska 1973 
Iluminacja, reż. Krzysztof Zanussi, ZF 
Tor, Polska 1972 
Jej portret, reż. Mieczysław 
Waśkowski, ZF Kadr dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1974 
Kaprysy Łazarza, reż. Janusz Zaorski, 
ZF Pryzmat dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1972  
Nagrody i odznaczenia, reż. Jan 
Łomnicki, ZF Iluzjon, Polska 1973 
Nie będę cię kochać, reż. Janusz 
Nasfeter, ZF Iluzjon, Polska 1973 
Nie ma mocnych, reż. Sylwester 
Chęciński, ZF Iluzjon, Polska 1974 
Nocleg, reż. Feliks Falk, ZF X dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1973

Opowieść w czerwieni, reż. Henryk 
Kluba, ZF Pryzmat, Polska 1974 
Palec Boży, reż. Antoni Krauze, ZF Tor, 
Polska 1972 
Potop, reż. Jerzy Hoffman, PRF 
„Zespoły Filmowe”, Polska 1974 
Pójdziesz ponad sadem, reż. 
Waldemar Podgórski, ZF Pryzmat, 
Polska 1974 
Profesor na drodze, reż. Zbigniew 
Chmielewski, ZF Silesia dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1973 Polska 1973 
Sanatorium pod Klepsydrą, ZF Silesia, 
reż. Wojciech Jerzy Has, Polska 1973 
Sędziowie, reż. Konrad Swinarski, ZF X 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1974
Stan wyjątkowy (z serialu tv Droga), 
reż. Sylwester Chęciński, ZF Iluzjon 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1973

Stracona noc, reż. Janusz Majewski,  
ZF X dla Telewizji Polskiej, Polska 1973
Tak bardzo zmęczeni… (3. część 
serialu tv Odejścia, powroty), reż. 
Wojciech Marczewski, WF Czołówka 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1972
Uszczelka (z cyklu tv Najważniejszy 
dzień życia), reż. Andrzej Konic, ZF 
Iluzjon dla Telewizji Polskiej, Polska 
1974 
W pustyni i w puszczy, reż. Władysław 
Ślesicki, ZF Iluzjon, Polska 1973 
Zapamiętaj imię swoje, reż. Siergiej 
Kołosow, ZF Iluzjon, Mosfilm, Polska-
ZSRR 1974 
Zapis zbrodni, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki, ZF Kadr, Polska 1974 

Jury
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący) 
– reżyser 
Jerzy Bajdor – dyrektor Zespołu 
Programu i Rozpowszechniania NZK 

Jacek Fuksiewicz – krytyk  
Antonina Gordon-Górecka – aktorka 
Stanisław Hebanowski – literat
Aleksander Jackiewicz – krytyk 

Mieczysław Jahoda – operator  
Zbigniew Klaczyński – krytyk 
Stanisław Kuszewski – krytyk  
Józef Patkowski – kompozytor 

Daniel Szczechura – reżyser

Werdykt

Grand Prix – Lwy Gdańskie: Potop, reż. Jerzy Hoffman

W kategorii filmów kinowych 
Nagroda Specjalna
Iluminacja, reż. Krzysztof Zanussi 

Nagroda Główna 
Ciemna rzeka, reż. Sylwester Szyszko 
Zapis zbrodni, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki 

Nagrody Indywidualne 
rola kobieca: Ludmiła Kasatkina – 
Zapamiętaj imię swoje 
rola męska: Daniel Olbrychski – Potop 
zdjęcia: Zygmunt Samosiuk – Zapis 
zbrodni 

scenografia: Jerzy Skarżyński i Andrzej 
Płocki – Sanatorium pod Klepsydrą 

W kategorii filmów telewizyjnych 
Nagroda Specjalna
Uszczelka, reż. Andrzej Konic 

Nagroda Główna
Sędziowie, reż. Konrad Swinarski 
Jej portret, reż. Mieczysław Waśkowski 

Nagrody Indywidualne 
scenariusz: Henryk Czarnecki 
i Zbigniew Chmielewski – Profesor na 
drodze 

rola kobieca: Małgorzata Pritulak 
– Jej portret i Chleba naszego 
powszedniego 
rola męska: Henryk Bąk – Uszczelka 
zdjęcia: Sławomir Idziak – Tak bardzo 
zmęczeni… 
muzyka: Stanisław Radwan – 
Sędziowie 

Nagroda Publiczności 
W kategorii filmów kinowych: 
Potop, reż. Jerzy Hoffman 
Nie ma mocnych, reż. Sylwester 
Chęciński 

Nie będę cię kochać, reż. Janusz 
Nasfeter 
W kategorii filmów telewizyjnych: 
Stan wyjątkowy, reż. Sylwester 
Chęciński 
Jej portret, reż. Mieczysław Waśkowski 
Dwoje bliskich, obcych ludzi, reż. 
Włodzimierz Haupe 

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– obrady przedstawicieli 

Sekretariatu Wschodniego 
Międzynarodowej Federacji Klubów 
Filmowych  
(F. I. C. C.) 

– przegląd filmów reklamowych, 
połączony z konkursem na recenzję

- przeglądy filmów z udziałem 
Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła 

Kobieli
- przegląd polskich komedii
– retrospektywa twórczości Andrzeja 

Munka
– seminarium „okrągłego stołu” pod 

hasłem: „Film polski w 30-leciu 
PRL”

– sympozjum Filmowców Krajów 
Socjalistycznych, z udziałem 

filmowców z Polski, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, 
Rumunii, Węgier i ZSRR; tematyka: 
„Świadomość i posłannictwo filmu 
socjalistycznego” 

– targi polskich filmów fabularnych 
i krótkometrażowych  

– wystawa polskiego plakatu 
filmowego 

1974

„Taki to był Festiwal, jeszcze 
eksperymentujący, dopiero szukający 
dla siebie właściwej formuły, jeszcze 
niedomagający organizacyjnie”

Plakat 1. FPFF, Jerzy Krechowicz , arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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„3 bm. (tj. października) odbyło się w Warszawie pod prze-
wodnictwem I zastępcy ministra kultury i sztuki Mieczysława 
Wojtczaka spotkanie poświęcone ocenie przebiegu 1. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku oraz omówienie za-
sad organizacji Festiwalu w latach przyszłych. (…)
W toku spotkania stwierdzono, że 1. FPFF w Gdańsku ujawnił 
duży potencjał ideowo-artystyczny polskiej produkcji filmo-
wej, umożliwił podczas spotkań twórców filmowych z ludźmi 
pracy konfrontację poglądów na temat tej ważnej dziedziny 
sztuki, pozwolił także na zawarcie interesujących i korzystnych 
kontraktów w ramach targów filmowych. W sumie podstawowy 
bilans Festiwalu uznano za dodatni”.

 „Ocena 1. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku”, 
„Dziennik Bałtycki” 1974/234.

 Jerzy Hoffman„ W organizację pierwszego Festiwalu była zaangażowa-
na Stocznia Gdańska, która ufundowała kilka nagród. 

Ja dostałem nagrodę w kształcie ogromnej fali o wadze kilku-
nastu kilogramów oraz łódź Wikingów. Obydwa trofea przez 
lata gdzieś zaginęły. Daniel Olbrychski dostał też od Stoczni 
imponujących rozmiarów miecz. „

„Z okazji 1. FPFF na Wybrzeżu przebywa liczna grupa reżyserów 
filmowych i ponad 100 dziennikarzy z prasy krajowej i zagra-
nicznej. Jest także wielu znanych i lubianych aktorów, którzy 
biorą udział w spotkaniach z widzami. Bowiem ideą przewod-
nią 1. FPFF jest sojusz świata pracy ze sztuką. Spotkania z twór-
cami są żywą i bardzo interesującą formą wymiany poglądów 
na temat dzieła filmowego i jego oddziaływania. Ekipy reali-
zatorskie spotkały się już z pracownikami Portu Północnego 
i »Hydrobudowy 4«, a wczoraj twórcy filmu Pójdziesz ponad 
sadem (reżyser Waldemar Podgórski i aktorzy: Franciszek Trze-
ciak i Jerzy Cnota) rozmawiali z mieszkańcami hotelu robotni-
czego Stoczni im. Lenina”. 

(alp), „Informator festiwalowy”, „Dziennik Bałtycki” 1974/214.

„Taki to był ten Festiwal, jeszcze eksperymentujący, dopiero 
szukający dla siebie właściwej formuły, jeszcze niedomaga-
jący organizacyjnie. »Ludzie z branży« mieli przy »okrągłym 
stole« okazję wydać walkę »rozpanoszonemu w naszym kraju 
geniuszowi miernoty«, masowa zaś widownia – zawrzeć coś 
w rodzaju sojuszu robotniczo-filmowego, dzięki bezpośrednie-
mu kontaktowi z istną plejadą twórców, realizatorów i aktorów 
wypowiadających się do publiczności wprost lub na łamach 
ukazujących się »Wiadomości Filmowych«. (…) Najlapidarniej-
szy był pan Zanussi, najbardziej dystyngowany – pan Mrożew-
ski, najdociekliwszy w dyskusji – pan Trzeciak, najsympatycz-
niejsza – pani Hanin, najatrakcyjniejsza – pani Komorowska, 
najweselszy – pan Gołas”. 

Władysław Cybulski, „Na tropie »Lwów Gdańskich«”,  
„Przekrój” 1974/1538.

01 Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Widownia, w środku Tadeusz Fiszbach, Wincenty Kraśko, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Daniel Olbrychski, Leszek Teleszynski, Wilhelm Hollender i Jerzy Hoffman przed 

projekcją konkursową „Potopu”, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Wystawa plakatu filmowego, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02

01

04

03

1.
 F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

97
4



38       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     39

króla, a przede wszystkim – przejdzie wewnętrzną przemia-
nę, z zapalczywego watażki, stając się dojrzałym, skłonnym do 
poświęceń mężczyzną i prawdziwym bohaterem. Widowisko-
wa, wykorzystująca konwencje gatunkowe (western, baśń, film 
płaszcza i szpady) adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. 
Największe ówcześnie przedsięwzięcie polskiej kinematografii 
i towarzysząca mu burzliwa dyskusja o obsadzeniu Daniela Ol-
brychskiego jako Kmicica. Doskonała obsada, znakomite zdję-
cia Jerzego Wójcika, batalistyka i humor, niezapomniane sien-
kiewiczowskie dialogi i słynne sceny, jak pojedynek w deszczu 
Kmicica z Wołodyjowskim.  

„Mówią o mnie, że uciekam w historię. Nie, ja w nią nie 
uciekam, ja ją po prostu lubię” – mówił w Gdańsku Jerzy 
Hoffman. Festiwalowa publiczność i jurorzy polubili ją również. 
I zgodnie docenili film.       

„Bo faktycznie Potop jest filmem wielkim. I to nie tylko 
w rozmachu produkcyjnym i kosztach realizacji. Także w ambi-
cjach artystycznych” (Maria Malatyńska, „Po nas choćby potop 
– a po Potopie?”, „Życie Literackie” 1974/39).

 Daniel Olbrychski„ Jestem pierwszym laureatem nagrody aktorskiej. 
Otrzymałem ją w 1974 roku za rolę Andrzeja Kmicica 

w Potopie. Pamiętam, że konkurencja była wtedy ostra. Ry-
walizowałem między innymi ze znakomitą kreacją stworzoną 
przez Ryszarda Filipskiego w Hubalu. Lecz jury uznało pew-
nie, że nagroda należy się waśnie mnie jako rekompensata za 
„krzywdy moralne” poniesione w wyniku wielkiej, podsycanej 
przez prasę debaty, w której naród podzielił się na tych, którzy 
chcieli żebym zagrał Andrzeja Kmicica oraz tych, którzy byli 
temu przeciwni. „

Portret zwycięzcy

Potop
Polska lat 1656-1660. Gdy kraj zalewają szwedzkie wojska, 
młody chorąży orszański, Andrzej Kmicic (Daniel Olbrychski), 
początkowo staje po stronie kolaborujących z najeźdźcą Ra-
dziwiłłów. Wkrótce jednak uświadamia sobie swój błąd i po-
stanawia zrobić wszystko, by zmazać piętno zdrajcy oraz odzy-
skać ukochaną Oleńkę (Małgorzata Braunek). Nim to się stanie, 
wykaże się dzielnością podczas obrony Jasnej Góry, uratuje 

01 02 03

04 05

01 - 03   „Potop”, fot. Filmoteka Narodowa

04  Ulotka „Potopu”, arch. Pomorskiej 

Fundacji Filmowej

05  Plakat „Potopu”, Muzeum 

Kinematografii
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nie lubimy, aby decydowały« –  odpowiedział zdradziecko 
Sokorski, tak zawsze wierny sprawie kobiecej). Przegląd ten 
nie posunął sprawy kobiecej ani o krok. Chyba, że tej sprawy 
w ogóle nie ma. Filmy dobrano przypadkowo i okazało się, 
że kobieta Polka to przede wszystkim jeszcze jeden czynnik 
martyrologii, jako że mieliśmy tu Ostatni etap, Pasażerkę, Jak 
być kochaną, Wiano, czyli brak nawet takiej współczesnej Po-
lki jak z Bilansu kwartalnego czy Za ścianą. W gablocie przed 
kinem, w którym odbywał się przegląd, kobietę polską repre-
zentował fotos Wojciecha Siemiona. Pozostaje spytać, kiedy 
odbędzie się przegląd mężczyzn z filmu polskiego. W końcu 
piosenka Pietrzaka »Gdzie ci mężczyźni?« problemu nie roz-
wiązała w pełni”.

„Anna Lechicka nie traciła czasu na 2. FPFF w Gdańsku”,  
„Szpilki” 1975/39.

Gdańsk, 31 sierpnia – 6 września 
Projekcja inauguracyjna i uroczyste zakończenie odbyły się 
w kinie Leningrad, pozostałe pokazy filmów konkursowych 
i konferencje prasowe – w Domu Technika NOT, odtąd głównej 
siedzibie Festiwalu. W sekcji konkursowej pokazano 17 filmów 
kinowych i 7 filmów telewizyjnych.

Warto wiedzieć

„W ubocznym nurcie Festiwalu pokazano cykl »Kobieta 
w filmie polskim«. Zapewne ktoś sobie przypomniał, że ży-
jemy w Międzynarodowym Roku Kobiet, co warto zaznaczyć, 
zwłaszcza, że akurat tego roku nie było przedstawicielki 
kobiet w jury (w tej sprawie mieliśmy interpelację Karoliny 
Lubieńskiej na konferencji prasowej. »Kochamy kobiety, ale 

Filmy konkursowe 
Awans, reż. Janusz Zaorski, ZF 
Pryzmat, Polska 1974 
Bilans kwartalny, reż. Krzysztof 
Zanussi, ZF Tor, Polska 1974 
CDN, reż. Paweł Kędzierski, Zbigniew 
Kamiński, ZF X, Polska 1975 
Cień tamtej wiosny, reż. Marek 
Piestrak, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1974
Czerwone i białe, reż. Paweł 
Komorowski, ZF Silesia, Polska 1975 
Dom moich synów, reż. Gerard 
Zalewski, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1975

Dzieje grzechu, reż. Walerian 
Borowczyk, ZF Tor, Polska 1975 
Koniec babiego lata, reż. Ewa Kruk, ZF 
Pryzmat dla Telewizji Polskiej, Polska 
1974
Koniec wakacji, reż. Stanisław 
Jędryka, ZF Panorama, Polska 1974 
Linia, reż. Kazimierz Kutz, ZF Silesia, 
Polska 1974 
Lis, reż. Krzysztof Rogulski, ZF Tor dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1975
Moja wojna, moja miłość, reż. Janusz 
Nasfeter, ZF Iluzjon, Polska 1975 

Niespotykanie spokojny człowiek, 
reż. Stanisław Bareja, ZF Pryzmat dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1975
Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak, ZF 
Kadr, Polska 1975 
Opadły liście z drzew, reż. Stanisław 
Różewicz, ZF Tor, Polska 1975 
Orzeł i reszka, reż. Ryszard Filipski, ZF 
Iluzjon, Polska 1974 
Strach, reż. Antoni Krauze, ZF Tor, 
Polska 1975 
Wieczne pretensje, reż. Grzegorz 
Królikiewicz,  ZF Panorama, Polska 
1974 

Wielkanoc, reż. Wojciech Marczewski, 
ZF Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 
1974
W te dni przedwiosenne, reż. Andrzej 
Konic, ZF Iluzjon, Polska 1975 
Wyjazd służbowy, reż. Andrzej Jerzy 
Piotrowski, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1975
Zaklęte rewiry, reż. Janusz Majewski, 
ZF Tor, Filmové Studio Barrandov, 
Polska-Czechosłowacja 1975 
Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, 
ZF X, Polska 1974 
Znikąd donikąd, reż. Kazimierz Kutz, 
ZF Silesia, Polska 1975 

Jury 
Jerzy Hoffman (przewodniczący)  
– reżyser 
Sylwester Chęciński – reżyser 

Stanisław Hebanowski – pisarz
Aleksander Jackiewicz – krytyk  
Marian Kuszewski – dziennikarz 

Janusz Kaczmarski – malarz 
Bogusław Lambach – operator 
Stanisław Mikulski – aktor 

Jan Rybkowski – reżyser 
Adam Walaciński – kompozytor 
Mariusz Walter – realizator programów tv

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Lwy Gdańskie:  
Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak  oraz  Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda 

Nagroda Specjalna Jury
Dom moich synów, reż. Gerard Zalewski

I Nagroda Główna
Opadły liście z drzew, reż. Stanisław 
Różewicz

II Nagroda Główna
Awans, reż. Janusz Zaorski 

Nagrody indywidualne 
osiągnięcia aktorskie: 
Jadwiga Barańska – Noce i dnie 
Zofia Jaroszewska – Dom moich synów  
Maja Komorowska – Bilans kwartalny 
Jerzy Bińczycki – Noce i dnie 
Krzysztof Majchrzak – Koniec babiego 
lata  
Wojciech Pszoniak – Ziemia obiecana 
Roman Wilhelmi – Zaklęte rewiry 

scenariusz: 
Zbigniew Safjan – W te dni 
przedwiosenne 
Zbigniew Kubikowski – Wyjazd 
służbowy  
zdjęcia: 
Bogdan Dziworski – Wieczne pretensje 
Jerzy Wójcik – Opadły liście z drzew 
Bronisław Baraniecki – Koniec 
babiego lata  

scenografia: Tadeusz Kosarewicz – 
Ziemia obiecana 
muzyka: Wojciech Kilar – Bilans 
kwartalny, Ziemia obiecana, Linia, 
Znikąd donikąd 
dźwięk: Stanisław Piotrowski – 
Zaklęte rewiry 

Nagroda Dziennikarzy 
Wieczne pretensje, reż. Grzegorz 
Królikiewicz 
Lis, reż. Krzysztof Rogulski 

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich
– Przegląd  Filmów Krajów 

Nadbałtyckich  
– przegląd retrospektywny „Kobieta 

w filmie polskim” 

– przegląd „Sztuka operatorska 
Jerzego Wójcika”  

– wystawa plakatu filmu polskiego   

1975

 „Skoro na 20 filmów co najmniej pięć 
zasługuje na miano interesujących – 
wszystko jest w najlepszym porządku. 
Istotnie – proporcja nie jest zła”

Plakat 2. FPFF, Renata Pajchel, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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 Jerzy Antczak„ Film był realizowany na taśmie Eastman Color. Nieste-
ty, w tym czasie kopie ekranowe robiono na pozytywie 

ORWO. Wielkie g..., które zabijało wszystkie niuanse Eastmana.  
Kiedy pokazano nam pierwszą kopię, obaj ze Stasiem Lothem 
o mało nie dostaliśmy zawału serca. Wszystko było zaniesione 
tak zwanym „szlajerem” niebiesko-buraczkowym.  
Dyrektorem laboratorium był emerytowany major. Na nasze 
uwagi oburzył się i oświadczył, że to, co prezentuje to „produkt 
najwyższej klasy”.  Straciłem kontrolę nad sobą.  Ryknąłem: 
„To nie jest żadna klasa, tylko  po prostu g... Na co usłyszałem: 
„Wypie...”. A ponieważ było to jedyne miejsce, w którym mogła 
być wykonana kopia ekranowa, kiedy oprzytomniałem, nie-
mal na klęczkach przebłagałem majora, aby darował mi moją 
gruboskórność i jeszcze raz spróbował poprawić jakość. Tak 
długo przyjmował przeprosiny, że kopie filmu otrzymaliśmy 
w Warszawie o 11 rano, w dniu pokazu.  A gala była w Gdańsku 
wieczorem. 

Aby dostarczyć kopię do Gdańska na czas, nie było inne-
go sposobu, jak –  awionetka „Wilga”…  Film pamięci urywa 
mi się w chwili startu „samolotu”. Huśtało nas niemiłosiernie. 
W pewnej chwili weszliśmy w burzę. Do Gdańska doleciałem 
pół żywy! Nogi miałem tak miękkie, że nie pamiętam, jak wy-
glądało dostarczenie 32 pudełek filmu do kabiny projekcyjnej 
na dwie godziny przed projekcją! „

Głos prasy

„Charakterystyczny wydaje się głos jednego z cudzoziemskich 
obserwatorów – dyrektora Festiwalu Filmów Włoskich w Ber-
gamo – który ocenił gdański przegląd bardzo dodatnio, niemal 
entuzjastycznie, podczas gdy »krajowcy« dawali na ogół wy-
raz ostremu krytycyzmowi i frustracji. Nie sądzę, aby chodziło 
tu wyłącznie o kurtuazję gościa. Pan Nino Zucchelli nie ma 
możliwości ani powodu wgłębiania się w ogólną sytuację pol-
skiej kinematografii. Znając jej niewielkie rozmiary, dokonuje 
prostego obliczenia sukcesu i niepowodzeń, i łatwo dochodzi 
do wniosku, że skoro na 20 filmów co najmniej 5 zasługuje na 
miano interesujących – wszystko jest w najlepszym porządku. 
Istotnie – proporcja nie jest zła. (…) Wydaje się, że losy pol-
skiego filmu fabularnego zależą w tej chwili w większej mierze 
od dobrej woli i trafnego rozeznania sytuacji jego menadżerów 
niż umiejętności twórców. Sprawa ta rysowała się z wystarcza-
jącą ostrością w dyskusjach na forum. I chociaż przewodni-
czący obrad, Włodzimierz Sokorski, robił co mógł, aby utopić 
rekryminacje i kontrowersje w aurze jakiegoś »kabaretu star-
szych panów«, żarliwość debaty świadczy, że środowisko fil-
mowe dobrze wie, co mu dolega. Jeśli tylko żarliwość ta zdoła 
sforsować zapory, nie ma powodu do załamywania rąk”.   

Jan Józef Szczepański, „Jest dobrze czy źle? Problemy filmu 
polskiego”, „Tygodnik Powszechny” 1975/39.

01 02 03

04

01 Jadwiga Barańska, Maja Komorowska, Zbigniew Safjan, fot. 

Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Jerzy Antczak odbiera nagrodę, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP 

03 Wanda Jakubowska, Stanisław Wohl, Jerzy Bossak, Janusz

 Nasfeter, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Karta wstępu, Muzeum Kinematografii
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Ziemia obiecana
Łódź, koniec XIX w. „Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie 
ma nic – to razem mamy właśnie tyle, żeby założyć wielką 
fabrykę”. By zostać prawdziwymi Lodzermenschami, trójka 
przyjaciół – Polak Karol Borowiecki (Daniel Olbrychski), Nie-
miec Maks Baum (Andrzej Seweryn) i Żyd Moryc Welt (Wojciech 
Pszoniak) – nie cofnie się przed niczym, dla realizacji marzenia 
poświęcając wszystko – poza swoją przyjaźnią. „Myślę, że widz 
poczuł patriotyczną satysfakcję, że umiemy i możemy w Polsce 
zrobić taki amerykański film” – wyznał reżyser po premierze. 
Znakomita adaptacja powieści Władysława Reymonta, wyko-
rzystująca jej walory reportażowe, ale pozbawiona nacjonali-
stycznego podtekstu. Spełnione – dzięki ekipie marzeń (z do-
skonałą wielopokoleniową obsadą na czele) – marzenie twór-
cy o filmie opowiadającym o żądzy pieniądza, ale i opowieść 
o sile męskiej przyjaźni. Fascynujący – w duchu malarstwa Goi 
– portret miasta – potwora i wyraźne analogie między końcem 
XIX wieku a latami 70. XX, epoką rodzącego się, drapieżnego 
kapitalizmu i amoralną, pozbawioną wartości nuworyszowską 
Polską ery Gierka. 

„Andrzej Wajda nie tylko zrezygnował z uczuciowych opi-
sów Reymonta, ale rozstał się także z niektórymi jego złudze-
niami. Choćby z tym, że ludzie uczciwi a wytrwali »mogli w Ło-
dzi przetrwać«. (…) Ogromna większość postaci zaludniających 
Ziemię obiecaną to istoty jawnie przyznające się do tego, że 
w swym działaniu nie kierują się etyką, nie maskują czynów, 
które przez przedstawicieli światlejszej burżuazji zachodniej 
byłyby przysłonięte frazesami patriotycznymi, upozorowane 
jakimiś »wyższymi celami«” (Konrad Eberhardt, „Świat bez 
grzechu”, „Kino”1974/12).

Mimo zaleceń cenzury, by „wyciszać z wolna dyskusję wo-
kół filmu”, zwycięstwo w Gdańsku zapoczątkowało triumfy Zie-
mi obiecanej od Moskwy (Złoty Medal) po – dzięki nominacji 
oscarowej – Hollywood. Statuetki film nie dostał, zyskał za to 
niepodważalny status arcydzieła polskiego kina. 

Portret zwycięzcy

Noce i dnie
Lato 1914 r. Barbara Niechcicowa (Jadwiga Barańska), nie do-
czekawszy się dzieci, ucieka z okupowanego przez Niemców 
Kalińca. Wozem Szymszela odbywa jednocześnie dwie podró-
że: jedną do Borowna, majątku swej pierwszej miłości, Toli-
boskiego (Karol Strasburger), drugą do przeszłości. Ożywają 
wspomnienia nocy i dni ostatnich 40 lat: pierwsze spotkanie 
z Bogumiłem (Jerzy Bińczycki), ślub, narodziny i śmierć pier-
worodnego Piotrusia, gospodarowanie w Serbinowie, przyj-
ście na świat kolejnych dzieci, codzienne problemy i poczucie 
niespełnienia. To polskie Przeminęło z wiatrem, zrealizowana 
z rozmachem adaptacja sagi Marii Dąbrowskiej. Znakomite ak-
torstwo, piękna muzyka Waldemara Kazaneckiego i legendarna 
scena z nenufarami.

„Próbowałem zbudować własną wizję ludzi i epoki. Stwo-
rzyć świat, w którym jedno jest niezmienne – ludzkie uczucie. 
Historia miłości Barbary i Bogumiła, historia ich życia, zwy-
cięstw i klęsk, radości i niepowodzeń. Po prostu historia jed-
nego życia” – mówił w Gdańsku reżyser. 

Swoje kinowe życie Noce i dnie rozpoczęły tu z hukiem 
braw festiwalowej publiczności, zyskując nie tylko Lwy Gdań-
skie – do których wkrótce dołączyły inne nagrody, z nomi-
nacją oscarową na czele – ale i status jednego z najchętniej 
oglądanych polskich filmów wszechczasów. Wśród milionów 
widzów – Antoni Słonimski, który wyznał: „Z filmu Noce i dnie 
wyszedłem krokiem powolnym, z pochyloną głową, wzruszony 
i zasmucony”. („Noce i dnie”, „Tygodnik Powszechny” 1975/50).

02

03

01

04
05

01 Plakat „Nocy i dni”, Waldemar Świerzy, Muzeum 

Kinematografii

02 Plakat „Ziemi obiecanej”, fot. Renata Pajchel, proj.

graf.  Cyprian Kościelniak, Muzeum Kinematografii

03 anglojęzyczny plakat „Nocy i dni”, Marek 

Freudenreich, Muzeum Kinematografii

04 „Ziemia obiecana”, fot. SF Zebra / Filmoteka 

Narodowa

05 „Noce i dnie”, fot. SF Kadr
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Festiwal w liczbach: 4 trójmiejskie kina festiwalowe, 32 spo-
tkania w zakładach pracy w ramach akcji „Sojusz świata pracy 
z kulturą i sztuką” (w których uczestniczyło 74 twórców i 26 
dziennikarzy), 491 gości krajowych i 59 zagranicznych, 198 se-
ansów konkursowych i 52 500 widzów, 312 festiwalowych se-
ansów i 93 168 widzów łącznie. 

„Już w pierwszym dniu Festiwalu sympatyczne panienki 
w recepcji (z pełnym uznaniem trzeba mówić o grzeczności, 
z jaką spotykają się wszędzie goście festiwalowi), zmuszone 
były przepraszać dziennikarzy akredytowanych przy Festiwa-
lu. Akredytacje były, materiały informacyjne także i w wyma-
ganych ilościach, ale brakowało druczków kart uczestnictwa, 
upoważniających do wzięcia udziału w pokazach filmowych 
– a więc podstawowych imprezach Festiwalu…”.

 (sier.), „Festiwalowe migawki”, „Wieczór Wybrzeża” 1976/201.

Gdańsk, 4-11 września 
Projekcja inauguracyjna i uroczyste zakończenie odbyły się 
w kinie Leningrad; pozostałe projekcje filmów konkursowych 
oraz konferencje prasowe w Domu Technika NOT w Gdańsku. 
W konkursie pokazano 19 filmów kinowych (w tym 8 premier) 
oraz 8  telewizyjnych, w sekcji informacyjnej znalazło się 6 
tytułów.  

Warto wiedzieć

Wśród sześciu filmów w sekcji informacyjnej znalazły się tytu-
ły, których wartość zweryfikował czas: Zofia Ryszarda Czekały 
(która dostała Nagrodę Dziennikarzy!) i Brunet wieczorową 
porą Stanisława Barei.

Filmy konkursowe 
Beniamiszek, reż. Włodzimierz 
Olszewski, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1975 
Blizna, reż. Krzysztof Kieślowski, ZF 
Tor, Polska 1976 
Con amore, reż. Jan Batory, ZF 
Pryzmat, Polska 1976 
Dulscy, reż. Jan Rybkowski, ZF 
Pryzmat, Polska 1975 
Hazardziści, reż. Mieczysław 
Waśkowski, ZF Kadr, Polska 1975 
Jarosław Dąbrowski, reż. Bohdan 
Poręba, ZF Panorama, Mosfilm, 
Polska-ZSRR 1975 
Kazimierz Wielki, reż. Ewa i Czesław 
Petelscy, ZF Iluzjon, Polska 1975 
Mazepa, reż. Gustaw Holoubek, ZF 
Pryzmat, Polska 1975 

Mgła, reż. Sylwester Szyszko, ZF 
Iluzjon, Polska 1976 
Motylem jestem, czyli romans 
czterdziestolatka, reż. Jerzy Gruza, ZF 
X, Polska 1976 
Niedzielne dzieci, reż. Agnieszka 
Holland, ZF X dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1976
Ocalić miasto, reż. Jan Łomnicki, ZF 
Kadr, Mosfilm, Polska 1976 
Partita na instrument drewniany, reż. 
Janusz Zaorski, ZF X, Polska 1975 
Personel, reż. Krzysztof Kieślowski, ZF 
Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 1975 
Podejrzany (1. odcinek serialu tv 
Znaki szczególne), reż. Roman Załuski, 
ZF Iluzjon dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1976 

Przepraszam, czy tu biją?, reż. Marek 
Piwowski, ZF Silesia, Polska 1976 
Rodzina, reż. Krzysztof Wojciechowski, 
ZF Profil, Polska 1975 
Skazany, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki, ZF Kadr, Polska 1975 
Smuga cienia, reż. Andrzej Wajda, ZF 
X, Thames Television, Polska-Wielka 
Brytania 1976 
W domu, reż. Andrzej Barański, ZF 
Silesia dla Telewizji Polskiej, Polska 
1975 
W środku lata, reż. Feliks Falk, ZF X, 
Polska 1975 
Wielki układ, reż. Andrzej Jerzy 
Piotrowski, ZF Pryzmat, Polska 1976 
Zagrożenie, reż. Wacław Florkowski, 
ZF Profil, Polska 1976 

Zawiłości uczuć, reż. Leon Jeannot, ZF 
Pryzmat, Polska 1975 
Zawodowcy, reż. Feridun Erol, ZF 
Silesia dla Telewizji Polskiej, Polska 
1975
Zielone – minione..., reż. Gerard 
Zalewski, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1976 
Żelazna obroża, reż. Stanisław 
Lenartowicz, ZF Pryzmat dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1975

Jury 
Jerzy Antczak (przewodniczący) – 
reżyser 
Jerzy Bajdor – dyrektor Departamentu 
Programowego NZK 

Zbigniew Chmielewski – reżyser 
Wanda Jakubowska – reżyserka 
Zbigniew Klaczyński – krytyk 
Kazimierz Konrad – operator 

Marian Kuszewski – dziennikarz
Andrzej Łapicki – aktor
Janusz Rolicki – publicysta
Zbigniew Safjan – pisarz

Krzysztof Teodor Toeplitz – krytyk  
Adam Walaciński – kompozytor 
Zbigniew Załuski – artysta plastyk 

Werdykt 
Jury postanowiło nie przyznać 
Wielkiej Nagrody Festiwalu – Lwów 
Gdańskich

Nagroda Główna 
Hazardziści, reż. Mieczysław 
Waśkowski 
Ocalić miasto, reż. Jan Łomnicki  
Przepraszam, czy tu biją?, reż. Marek 
Piwowski
Smuga cienia, reż. Andrzej Wajda

Nagroda Specjalna Jury
Blizna, reż. Krzysztof Kieślowski  

Nagroda Główna dla filmu 
telewizyjnego
Personel, reż. Krzysztof Kieślowski 

Nagrody Indywidualne 
debiut w kategorii filmów 
telewizyjnych:
Andrzej Barański – W domu 
scenariusz: Andrzej Trzos-Rastawiecki 
– Skazany 
osiągnięcia aktorskie: 
Aleksander Kalagin – Jarosław 
Dąbrowski 

Andrzej Kopiczyński – Motylem 
jestem, czyli romans czterdziestolatka 
Zdzisław Kozień – Skazany 
Franciszek Pieczka – Blizna 
Franciszek Trzeciak – Hazardziści 
zdjęcia: 
Sławomir Idziak – Partita na 
instrument drewniany 
Stanisław Loth – Beniamiszek 
scenografia: Bolesław Kamykowski – 
Zielone – minione... 
muzyka: Piotr Figiel – Przepraszam, 
czy tu biją? 

Nagrody Dziennikarzy
w kategorii filmów kinowych: Zofia, 
reż. Ryszard Czekała  
w kategorii filmów telewizyjnych: 
Personel, reż. Krzysztof Kieślowski 
Nagrody w „Plebiscycie widzów” 
przyznano filmom:
Zagrożenie, reż. Wacław Florkowski
Przepraszam, czy tu biją?, reż. Marek 
Piwowski
Motylem jestem, czyli romans 
czterdziestolatka, reż. Jerzy Gruza
oraz Halinie Winiarskiej za kreację
w filmie Zagrożenie  

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– 2. Przegląd Filmów Krajów 

Nadbałtyckich 

–  przegląd „Laureaci gdańskich 
festiwali”

– przegląd „Polska szkoła filmowa” 

 – seminarium „Sztuka i legenda”, 
poświęcone pamięci Zbyszka 
Cybulskiego, połączone z wystawą 
plakatów i książek

1976

„Fale niechęci już w latach 60. i 70. 
umiejętnie podsycane były przez władze. 
Przy okazji Festiwalu wszystkie te emocje 
wracały ze zdwojoną siłą”

Plakat 3. FPFF, Jerzy Krechowicz, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

3.
 F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

97
6

46       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     47



48       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     49

Są też i I Nagroda Główna, II Nagroda też Główna (w tym roku, 
przypominam, wszystkie były pierwsze). Czy to nie przesada? 
Druga uwaga wiąże się  z prezentowanymi w Gdańsku filmami. 
Sporą grupę stanowiły tutaj osadzone w realiach dnia dzisiej-
szego. I bardzo dobrze. Lecz wciąż jeszcze to nie jest to. Ciągle 
czekamy na wielki temat współczesny. I smutno się robi, że 
najlepszym filmem artystycznym festiwalu był pokazany po 
cichu, bez reklamy, Stróż plaży w sezonie zimowym… Smutno, 
bo film jest jugosłowiański”.

Wiesław Saniewski, „Czekając na Hoffmana”, „Odra” 1976/11.

„…postać nr 1 festiwalu: Krzysztof Kieślowski (…).Zarówno 
w swoich wypowiedziach słownych, jak i w obu pokazanych fil-
mach, Kieślowski okazał się człowiekiem bardzo serio pojmu-
jącym obowiązki artysty, który wkraczać powinien na obszary 
współczesnej tematyki, nie spenetrowanej jeszcze w naszej 
kinematografii”.  

Władysław Cybulski, „Trofea i blizny”,  
„Dziennik Polski” 1976/222.

Głos prasy

„Lwy zostały w domu. (…) Nie dziwię się jednak jurorom 3. FPFF 
– tym razem w konkursie wszak zabrakło adaptacji odpowied-
niej jakości i długości. Nieprzyznanie nagrody Lwów Gdań-
skich przez wielu odebrane zostało jako tęsknota za rodzimą 
superprodukcją. Czekając na Hoffmana warto zastanowić się, 
czy na tegorocznym przeglądzie polskiej twórczości filmowej 
znalazł się choć jeden utwór, który by na to najwyższe wyróż-
nienie zasłużył. Ogólnym faworytem publiczności był film Mar-
ka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją?. Otrzymał on dwie 
pierwsze nagrody: jedną od jurorów, drugą od Andrzeja Wajdy 
(…). Kieślowski zasłużył na Grand Prix najbardziej. Reszta pro-
dukcji kinowej stanowiła dla tych dwóch utworów neutralne 
tło. (…) Po ostatnim FPFF nasuwają się dwie uwagi. Pierwsza 
dotyczy dewaluacji nagród. Przyszło i do tego ich cudowne 
rozmnożenie – 2 lata temu był jeden zwycięzca, w ubiegłym 
roku dwóch, teraz – aż czterech. (…) Jeśli już jestem przy tema-
cie – sprawa nazewnictwa. Jest Wielka Nagroda Lwy Gdańskie. 

ry w moim głębokim przekonaniu przewyższa wszystkie inne, 
w tej liczbie i Smugę cienia. Mam na myśli porywające dzieło 
Marka Piwowskiego. Pozwólcie więc, że, szanując w pełni decy-
zję jury, przekazuję swoją nagrodę temu, którego w 1976 roku 
uznaję za najlepszego reżysera w Polsce. Podpisano: Andrzej 
Wajda 

 Krzysztof Zanussi„ Festiwale narodowe istnieją w całej Europie i pod tym 
względem raczej się nie wyróżniamy. Ciekawym zjawi-

skiem jest natomiast ambiwalencja stosunku opinii publicznej 
wobec środowiska filmowego. Z jednej strony podziwiano nas 
i doceniano, z drugiej zaś zawsze pełniliśmy funkcję chłopca 
do bicia. Filmowców nie lubiło się za to, że byli stosunkowo za-
możni w porównaniu z innymi zawodami artystycznymi, a jed-
noczenie za mało „kulturalni” jak na tzw. „ludzi kultury”. Fale 
niechęci już w latach 60. i 70. umiejętnie podsycane były przez 
władze. Przy okazji Festiwalu wszystkie te emocje wracały ze 
zdwojoną siłą. „

 „O ile personel organizacyjny – zwłaszcza ten recepcyjny – 
mógł imponować swoją grzecznością, opanowaniem i nie-
wyczerpanym zapasem cierpliwości, to sprawa festiwalowej 
kawiarni i restauracji zakrawa wręcz na skandal. A nie są to 
przecież trudności nie do przezwyciężenia, jak w przypadku 
bazy hotelowej. Tymczasem już w godzinach popołudniowych 
zjeść nie bardzo było tam co, a ślamazarna obsługa kelnerska 
wywoływała z pewnością bardziej żywe reakcje niż większość 
festiwalowych projekcji”.

 Aleksandra Zielińska-Paprocka, „Młodzi górą”,  
„Dziennik Bałtycki” 1976/219.

Szanowny Panie Ministrze, Drodzy Widzowie, Szanowne Jury. 
Z wielką radością przyjąłem wiadomość o nagrodzeniu Smugi 
cienia na gdańskim festiwalu – jestem wzruszony i dziękuję 
bardzo w swoim imieniu, jak również tych wszystkich, którzy 
ten film zrealizowali, a w ich liczbie i mego przyjaciela, Zbi-
gniewa Kamińskiego, którego poprosiłem o odebranie nagro-
dy. Jest jednak wśród tegorocznej produkcji polskiej film, któ-

01

02 0403

01 Plakietka Lwów, fot. Jacek Czarnota / KFP

02 Marek Piwowski odbiera nagrodę, obok: Mieczysław Waśkowski, 

Franciszek Trzeciak, Jan Łomnicki, Andrzej Barański, fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP

03 Mieczysław Jahoda, Irena Jarocka, Andrzej Chrzanowski, Krzysztof 

Teodor Toeplitz, czyli ekipa „Motylem jestem…”,  fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP

04 Reklama 3. FPFF, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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 Jacek Fuksiewicz„ Poprzedni rok, 1976, to były represje w Radomiu, 
w Ursusie, powstanie KOR-u, zaostrzenie kursu. 

Coraz większe wpływy zdobywa złowieszcza postać Janusza 
Wilhelmiego, wyrafinowanego, błyskotliwego, ale cynicznego 
intelektualisty, który po szefowaniu warszawskiej „Kulturze”, 
jako wiceprezes TVP ujrzał kolejną szansę przybliżającą go do 
wymarzonego fotela ministra kultury. (…) Pierwszym krokiem 
Wilhelmiego było wstrzymanie na finiszu produkcji Na srebr-
nym globie, przy czym nie chodziło o żadne przekroczenia 
budżetowe, o które nie dbał, ani o samego Żuławskiego, który 
był mu obojętny, ale o Aleksandra Ścibor-Rylskiego, szefa ze-
społu, w którym film powstawał i autora nieprawomyślnego 
scenariusza Człowieka z marmuru – no i oczywiście o poka-
zanie własnej siły i bezwzględności. Festiwal w 1977 roku miał 
być próbką jego polityki. Skompletować jury w 90 procentach 
dyspozycyjne, takie, że film Wajdy nie miał nawet cienia szansy. „

Gdańsk, 5-12 września 
Projekcje konkursowe odbywały się w Domu Technika NOT 
w Gdańsku, gdzie pokazano 18 filmów, 7 zaś w sekcji informa-
cyjnej. 

Warto wiedzieć

„Spotkaliśmy się z narzekaniem niektórych gości, zwłaszcza 
dziennikarzy, na zbyt skromne w tym roku przygotowanie im-
prez towarzyszących, które rozszerzyłyby wiedzę przybyszów 
o Trójmieście i Wybrzeżu. Festiwalowi goście byli jedynie na 
statku »Antoni Garnuszewski«, a dziś na wodowaniu w Stoczni 
Gdańskiej. Goście dopytują się stale, kiedy pojadą zwiedzać 
Trójmiasto, Port Północny i Westerplatte, ale takich wycieczek 
jak dotąd nie zaplanowano”.
         (sier.), „Jutro zakończenie przeglądów konkursowych”, 

„Wieczór Wybrzeża” 1977/204.

Filmy konkursowe 
Barwy ochronne, reż. Krzysztof 
Zanussi, ZF Tor, Polska 1976 
Czerwone ciernie, reż. Julian 
Dziedzina, ZF Iluzjon, Polska 1976 
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej 
Wajda, ZF X, Polska 1976 
Dagny, reż. Haakon Sandøy, ZF 
Pryzmat, Norsk Film, Polska-Norwegia 
1976 

Gdzie woda czysta i trawa zielona, reż. 
Bohdan Poręba, ZF Profil, Polska 1977
Kochaj albo rzuć, reż. Sylwester 
Chęciński, ZF Iluzjon, Polska 1977 
Królowa pszczół, reż. Janusz Nasfeter, 
ZF Iluzjon, Polska 1977 
Milioner, reż. Sylwester Szyszko, ZF 
Iluzjon 1977 
Ptaki, ptakom..., reż. Paweł 
Komorowski, ZF Silesia, Polska 1976 
Rebus, reż. Tomasz Zygadło, ZF Tor, 
Polska 1977 

Sam na sam, reż. Andrzej Kostenko, ZF 
Pryzmat, Polska 1977 
Sprawa Gorgonowej, reż. Janusz 
Majewski, ZF X, Polska 1977 
Śmierć prezydenta, reż. Jerzy 
Kawalerowicz, ZF Kadr, Polska 1977 
Tańczący jastrząb, reż. Grzegorz 
Królikiewicz, ZF Profil, Polska 1977 
Trędowata, reż. Jerzy Hoffman, ZF 
Silesia, Polska 1976 

Wielka podróż  Bolka i Lolka, reż. 
Władysław Nehrebecki, Stanisław 
Dulz, Studio Filmów Rysunkowych, 
Polska 1977 
Zakręt, reż. Stanisław Brejdygant, ZF 
Profil, Polska 1977 
Zdjęcia próbne, reż. Agnieszka 
Holland, Paweł Kędzierski, Jerzy 
Domaradzki, ZF X, Polska 1976 

Jury 
Czesław Petelski (przewodniczący) – 
reżyser  
Mariusz Dmochowski – aktor 
Janusz Gazda – naczelny redaktor 

Naczelnej Redakcji Filmowej TV 
Zbigniew Klaczyński – krytyk  
Henryk Kuźniak – kompozytor 
Janusz Morgenstern – reżyser 

Marina Niecikowska – dyrektor 
Departamentu Programowego NZK 
Janusz Przymanowski – literat 
Janusz Rolicki – publicysta 

Mikołaj Sprudin – operator  

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Lwy Gdańskie: Barwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi 
Nagroda Specjalna Jury
Śmierć prezydenta, reż. Jerzy 
Kawalerowicz 

Nagroda Główna
Kochaj albo rzuć, reż. Sylwester 
Chęciński 
Tańczący jastrząb, reż. Grzegorz 
Królikiewicz 

Nagrody Indywidualne 
osiągnięcia aktorskie: 
Jadwiga Jankowska-Cieślak – Sam 
na sam 
Janusz Gajos – Milioner 
Zbigniew Zapasiewicz – Barwy 
ochronne 
scenariusz: Krzysztof Zanussi – Barwy 
ochronne 

zdjęcia: Zygmunt Samosiuk – Sprawa 
Gorgonowej 
muzyka: Andrzej Korzyński – 
Czerwone ciernie 
dźwięk: Jerzy Blaszyński – Śmierć 
prezydenta

Nagroda Widzów
Gdzie woda czysta i trawa zielona, reż. 
Bohdan Poręba 

Nagroda Dziennikarzy
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda 

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– III Przegląd Filmów Krajów 

Nadbałtyckich 

– przegląd twórczości filmowej 
i telewizyjnej Grzegorza 
Królikiewicza  

– seminarium filmowe poświęcone 
twórczości Andrzeja Munka 

1977

„Nie wiadomo, w jakim kraju żyjemy, 
rzeczywistość nie jest przedstawiona. 
Chcemy mieć możliwość wolnej wypowiedzi, 
chociaż istnieje cenzura i kontrola partii 
nad kulturą”  

Plakat 4. FPFF, Barbara Jankowska, Mieczysław Bancerowski, 
arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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misję z Gdańska. Publiczność oklaskiwała gorąco Złote Lwy dla 
Barw ochronnych, ale gdy okazało się, że z powodu siły wyż-
szej nie mogę nagrody odebrać osobiście, oklaski wybuchły 
ze zdwojoną siłą”.   

Barbara Hollender, Zofia Turowska „Zespół TOR”,  
Warszawa 2000.

Najsłynniejsze Forum w historii Festiwalu:
„Referat na temat sytuacji w polskim filmie wygłosił Krzysztof 
Teodor Toeplitz. Głos po nim zabrał zastępca ministra kultury 
i sztuki Janusz Wilhelmi, który nakreślił sytuację kinematogra-
fii polskiej – tak, jak ją widzi referat kultury. Dyskusja, która 
następnie się wywiązała, dotyczyła głównie spraw organiza-
cyjnych produkcji filmowej. Głównym tematem polemik były 
sugestie resortu, proponujące zmianę funkcji i uprawnień ze-
społów filmowych.”

 (sier.), „Dziś werdykt jury i uroczyste zakończenie Festiwalu”,  
„Wieczór Wybrzeża” 1977/205.  

 Filip Bajon„ Przypuściliśmy solidarny atak na politykę kulturalną 
państwa. Był to głos pokolenia. Powiedzieliśmy wła-

dzy, że takiego kina, jakiego oni od nas oczekują, robić nie 
chcemy, za to chcemy znać reguły gry. Nie wiadomo, w jakim 
kraju żyjemy, rzeczywistość nie jest przedstawiona. Chcemy 
mieć możliwość wolnej wypowiedzi, chociaż istnieje cenzura 
i kontrola partii nad kulturą.  Przemawiałem ja, Janusz Kijow-
ski, Agnieszka Holland, Tomek Zygadło, Felek Falk, cała masa 
młodych ludzi. Nawet partyjni reżyserzy, wśród nich Petelski, 
też się do nas przyłączyli i zaczęli mówić w tym samym tonie. „
 Krzysztof Zanussi„ Cios, który zadali Wilhelmiemu filmowcy, uświadamiał 

władzy, że człowiek ten nie cieszy się autorytetem 
w środowisku, które miał rzekomo reprezentować. Siła tych 
ataków uświadomiła im, że Wilhelmi nie ma żadnego umo-
cowania w środowisku i na pewno nie będzie go spajał, ani 
w żaden sposób kształtował. „ 

 „Janusz Wilhelmi sądził w Gdańsku, że proces zniewolenia po-
stąpił dalej. Środowisko filmowe, najbardziej konformistyczne, 
bo zależne bezpośrednio od decyzji i pieniędzy, najbardziej 
sprzedajne, było jednak upokarzane (…). Pogarda Wilhelmie-
go dla nich była elementem, który rozognił i zblokował całe 
środowisko w obronie swoich żywotnych interesów po stro-
nie przeciwnej. Osiągnięcie tej solidarności było »sukcesem« 
Wilhelmiego”. 

Krzysztof Mętrak, „Dziennik 1969-1979”, Warszawa 1997.

 Andrzej Ochalski„ Człowiek z marmuru był na ekranach od wiosny, ale 
obowiązywał cenzorski zakaz pisania o nim dobrze, 

więc było oczywiste, że gdańskie jury w 1977 roku nie może 
dać Andrzejowi Wajdzie nagrody. Grand Prix otrzymały wte-
dy Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego, film świetny, tak-
że nieprzyjemny dla władz; widocznie przyznanie mu Złotych 
Lwow uznano za mniejsze zło. Natomiast niezwykle ważny film 
Andrzeja Wajdy nie dostał nic. Postanowiliśmy uhonorować 
go Nagrodą Dziennikarzy. 45 akredytowanych przy Festiwalu 
przedstawicieli mediów podjęło tą decyzję jednogębnie. Nie 
pamiętam, kto wymyślił, żeby nagrodą była cegła. Zdobył ją 
natomiast na pewno – na jakiejś okolicznej budowie – Janusz 
Kijowski. Cegła została przewiązana cienką wstążeczką, a na 
jej powierzchni ktoś napisał flamastrem tekst w stylu: „An-
drzejowi Wajdzie – dziennikarze”. Tzw. władze kinematogra-
fiinie zgodziły się żeby, jak w latach poprzednich, Nagrodę 
Dziennikarzy wręczyć podczas gali kończącej Festiwal. Umówi-
liśmy się z Wajdą, że nasze wyróżnienie odbierze na schodach 
NOT-u. Przewodniczącym jury dziennikarskiego był Jerzy Pła-
żewski i jemu jakoś nie wypadało biegać z cegłą, więc wyszło 
tak, że nagrodę wręczę ja – sekretarz jury. „
Krzysztof Zanussi: „Rozdanie nagród było przewidziane na 
poniedziałkowy wieczór. Doskonale wiedziałem, co oznacza 
nagroda dla moich Barw ochronnych, postanowiłem zrobić 
gest, w którym solidaryzowałbym się z Andrzejem [Wajdą]. 
Miałem właśnie zdjęcia do filmu o trzech polskich kompozyto-
rach – Lutosławskim, Pendereckim i Bairdzie. Kręciłem go dla 
telewizji niemieckiej. Ustawiliśmy zdjęcia tak, żeby kolidowały 
z terminem uroczystości zakończenia Festiwalu w Gdańsku. 
Jednak minister Wilhelmi okazał się sprytniejszy. Kazał swoim 
urzędnikom zbadać, ile kosztuje dzień zdjęciowy i dodać tę 
sumę do kosztorysu usługi prowadzonej przez Film Polski. Po-
rozumiałem się z niemieckim producentem i ten podał sumę, 
jakiej ministerstwo nie mogło zapłacić. Wciągnięty w intrygę 
Penderecki też oświadczył, że nie może wystąpić przed kame-
rą w innym terminie, bo wyjeżdża na koncerty. Minister nie 
dał jednak za wygraną. Zapewnił mi samolot, który rano miał 
mnie zawieźć z festiwalu gdańskiego na zdjęcia do Krakowa, 
a wieczorem przywieźć z powrotem na rozdanie nagród. Mu-
siałem przystać na to rozwiązanie i raniutko wystartowaliśmy. 
Byliśmy we dwóch, tylko ja i pilot. Po drodze zorientowałem 
się, że mam do czynienia z prawdziwym kinomanem. To mnie 
ośmieliło, spytałem, czy samolot nie mógłby mieć w Krako-
wie jakichś trudności technicznych. Pilot pojął wszystko w lot 
i zapewnił, że mogę liczyć na poważne trudności przy starcie. 
Dotrzymał słowa i potem razem oglądaliśmy w telewizji trans-
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Barwy ochronne uważane są dzisiaj za sztandarowe dzie-
ło kina moralnego niepokoju. W pamięć zapada znakomita 
kreacja Zbigniewa Zapasiewicza na pierwszym planie, a w tle 
– Haliny Mikołajskiej, działaczki KOR-u w roli recytatorki wier-
szy Szymborskiej i Baczyńskiego. Swoją obecnością wnosi ton 
nadziei do pesymistycznej ekranowej rzeczywistości.

filozoficzne rozważanie na temat natury i kultury” – tłumaczył 
reżyser. Tymczasem, wbrew jego intencjom, widzowie potrak-
towali jego film jako manifest polityczny, widząc w zepsutym 
środowisku naukowców metaforę Polski lat 70. – bezideowej, 
łamiącej kręgosłupy moralne, skłaniającej do dokonywania 
cynicznych wyborów. 

„Intelektualizm, który jak się zdaje, Zanussiego zawsze fa-
scynował, tu ujawnia nowe oblicze: staje się instrumentem 
do tworzenia fałszywych uzasadnień, fikcyjnych alibi dla wła-
snego rozpadu. Intelektualizm przestaje być więc wartością 
samą dla siebie, wehikułem oświeconej moralności. Przeciw-
nie, staje się zaprzeczeniem moralności, ładu społecznego, 
sposobem kreowania barw ochronnych, bezustannej mimikry” 
(Bolesław Michałek, „Nowy ton”, „Kino” 1977/4).

Portret zwycięzcy

Barwy ochronne
Letni obóz naukowy staje się miejscem konfrontacji dwóch 
postaw: asystent Jarek Kruszyński (Piotr Garlicki) to młody 
idealista, człowiek uczciwy i wierny swoim przekonaniom, 
docent Jakub Szelestowski (Zbigniew Zapasiewicz) – cynicz-
ny, wyrachowany konformista. Starszy mężczyzna prowokuje 
młodszego, przekonuje, że mimo otoczki szlachetności jest 
taki sam jak on („Wszyscy są takimi samymi konformistami, 
jak nie przymierzając ty i ja”). W kulminacyjnym momencie ich 
pojedynku na czyny i słowa okazuje się, iż Jarek istotnie nie 
jest bez winy, a plan jego Mefistofelesa – mniej diaboliczny niż 
mogłoby się wydawać. „Dla mnie najważniejszym wydawało się 

„Prezes SFP – J. Kawalerowicz, opowiadał mi o przebiegu Fe-
stiwalu i Forum Filmowego w Gdańsku. Wszyscy stanowczo za-
kwestionowali poczynania szefa kinematografii – Wilhelmiego. 
On nie ma już nic do roboty w filmie – konkluduje Kawalero-
wicz. Tymczasem w ocenach przychodzących z KC lansuje się 
– jak zwykle –  teorię spisku przeciwko polityce partii w ki-
nematografii. Filmowcy twierdzą, że bronią tej polityki przed 
Wilhelmim”. 

Józef Tejchma, „Kulisy dymisji. Z dzienników  
ministra kultury 1974-1977”, Kraków 1991.

04 05
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Na stronie 52

01 Andrzej Wajda, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Agnieszka Holland przemawia podczas słynnego Forum, fot. 

Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Janusz Gajos odbiera nagrodę z rąk Jerzego Kawalerowicza, obok 

Sylwester Chęciński fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 - 05 „Barwy ochronne”, fot. SF Tor

06 Plakat „Barw ochronnych”, Franciszek Starowieyski / Muzeum 

Kinematografii
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nikarzom, realne możliwości udzielenia tej pomocy są ograni-
czone. Braki te pokrywa informacja w  »Gazecie Festiwalowej«. 
Redakcja jej składa się z 3 osób. Są to – Lesław Bajer, Krzysztof 
J. Nowak i Barbara Pełka. Nad układem graficznym czuwa Jerzy 
Templin, a głównym dostawcą zdjęć – zdradzającym również 
szczegóły życia kulturalnego – jest Zbigniew Kosycarz”.

 (sier.) „Na ekranie i w kuluarach”,  
„Wieczór Wybrzeża” 1978/202. 

„Obok wrażeń artystycznych uczestnicy Festiwalu nie mogą 
narzekać na brak atrakcji pozafilmowych. W niedzielę wieczo-
rem gościli oni na pokładzie promu »Rogalin«, na który to za-
prosił wszystkich Komitet Festiwalowy 5. FPFF. Kilkugodzinna 
przejażdżka po Zatoce Gdańskiej była miłą niespodzianką dla 
większości »lądowych« gości”. 

(az) „5. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych”,  
„Dziennik Bałtycki” 1978/206.

Gdańsk,  4-11 września 
Na festiwal zgłoszono 32 tytuły, z czego 21 wzięło udział w kon-
kursie, zaś 11 pokazano w sekcji informacyjnej. W przeglądzie 
nie uczestniczyły filmy telewizyjne – przez kilka kolejnych lat 
w Olsztynie odbywał się osobny festiwal twórczości telewi-
zyjnej. 

Warto wiedzieć

„Na uwagę zasługuje bez wątpienia prasa festiwalowa. Cieka-
we, czy pełny zestaw wszystkich numerów »Gazety Festiwa-
lowej« – codziennego wydawnictwa ogólnopolskiej imprezy 
gdańskiej – przekazany zostanie do archiwów wojewódzkich. 
Bądź co bądź – jest to dokument nie tylko twórczego życia 
naszego regionu, ale i zwierciadło aktualnych spraw naszej ki-
nematografii. Mimo że biuro festiwalowe służy pomocą dzien-

Filmy konkursowe 
Akcja pod Arsenałem, reż. Jan 
Łomnicki, ZF Iluzjon, Polska 1977 
Antyki, reż. Krzysztof Wojciechowski, 
ZF Profil, Polska 1977 
Azyl, reż. Roman Załuski, ZF Iluzjon, 
Polska 1978 
Bez znieczulenia, reż. Andrzej Wajda, 
ZF X, Polska 1978 
Bilet powrotny, reż. Ewa i Czesław 
Petelscy, ZF Iluzjon, Polska 1978 
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, reż. 
Stanisław Bareja, ZF Pryzmat, Polska 
1978 

... gdziekolwiek jesteś, Panie 
Prezydencie…, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki, ZF Tor, Polska 1978 
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy, reż. Janusz 
Rzeszewski, Mieczysław Jahoda, ZF 
Pryzmat, Polska 1978 
Nauka latania, reż. Sławomir Idziak, 
ZF Tor, Polska 1978 
Nie zaznasz spokoju, reż. Mieczysław 
Waśkowski, ZF Kadr, Polska 1977 
Pasja, reż. Stanisław Różewicz, ZF Tor, 
Polska 1977 

Pejzaż horyzontalny, reż. Janusz 
Kidawa, ZF Profil, Polska 1978 
Płomienie, reż. Ryszard Czekała, ZF 
Profil, Polska 1978 
Pogrzeb świerszcza, reż. Wojciech 
Fiwek, ZF Profil, Polska 1978 
Pokój z widokiem na morze, reż. 
Janusz Zaorski, ZF X, Polska 1977 
Romans Teresy Hennert, reż. Ignacy 
Gogolewski, ZF Profil, Polska 1978 
Spirala, reż. Krzysztof Zanussi, ZF Tor, 
Polska 1978 

Wielki podryw, reż. Jerzy 
Kołodziejczyk, Jerzy Trojan, ZF Iluzjon, 
PWSFTViT, Polska 1978 
Wodzirej, reż. Feliks Falk, ZF X, Polska 
1977 
Wśród nocnej ciszy, reż. Tadeusz 
Chmielewski, ZF X, Polska 1978 
Zapach ziemi, reż. Dragovan 
Jovanović, ZF Profil, Avala Film 
Belgrad, Polska-Jugosławia 1977 

Jury 
Ernest Bryll (przewodniczący) – pisarz
Daniela Czarska – zastępca dyr. 
Departamentu Programowego NZK 
Marian Kuszewski – dziennikarz 

Kazimierz Kutz – reżyser 
Zbigniew Kuźmiński – reżyser 
Bogusław Lambach – operator 
Stanisław Stefański – publicysta

Janusz Rolicki – dyrektor generalny 
Komitetu ds. Radia i TV 
Andrzej Twerdochlib – literat 

Janusz Urbański – prof. PWSM 
w Warszawie
Stanisław Wohl – reżyser i operator

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Lwy Gdańskie  
Bez znieczulenia, reż. Andrzej Wajda oraz Pasja, reż. Stanisław Różewicz 

Nagroda Specjalna Jury 
... gdziekolwiek jesteś, panie 
Prezydencie..., reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki 

Nagroda Główna: 
Akcja pod Arsenałem, reż. Jan 
Łomnicki 

Bilet powrotny, reż. Ewa i Czesław 
Petelscy 
Srebrne Plakietki 
rola męska: 
Krzysztof Janczar – Nie zaznasz 
spokoju 
Eugeniusz Priwieziencew – Wielki 
podryw
scenariusz: Andrzej Mularczyk – 
Wielki podryw 

zdjęcia: Zygmunt Samosiuk – 
... gdziekolwiek jesteś, Panie 
Prezydencie... 
scenografia: Barbara Barska – Wśród 
nocnej ciszy 
muzyka: Wojciech Kilar – Spirala 
dźwięk: Nikodem Wołk-Łaniewski 
– Hallo Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy 

Nagroda Dziennikarzy: Spirala, reż. 
Krzysztof Zanussi 
Nagroda Publiczności „Bałtycka 
Perła”: Akcja pod Arsenałem, reż. Jan 
Łomnicki

Imprezy towarzyszące (wybór) 
 –  Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
 –  IV Przegląd Filmów Krajów 

Nadbałtyckich 

–  przegląd „Pisarze Wybrzeża na 
ekranie”

–  przegląd twórczości 
krótkometrażowej  i telewizyjnej 
uczestników festiwalu  

–  przegląd „Wielkie adaptacje 
literatury polskiej”

1978

 „Uczcie się robić filmy, bo jeżeli się nie 
nauczycie, to będziecie musieli zapisać 
się do partii”

Plakat 5. FPFF, Witold Janowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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ról w swoim życiu, wyjechałem z Gdańska bez nagrody. Byłem 
wściekły. W tym czasie trwały już zdjęcia do Amatora. Pamię-
tam, że przyjechałem do Łodzi i powiedziałem do Kieślowskie-
go: „Ja tam muszę wrócić. Muszę im udowodnić, że nie można 
mnie tak traktować”. I udowodniłem. Rok później, za rolę Filipa 
Mosza, gdańskie jury przyznało mi nagrodę aktorską. „
 Krzysztof Krauze„ W latach 70. poddział w środowisku przebiegał na-

stępująco: nurt narodowy, z Porębą na czele, i wolno-
myśliciele, czyli pozostali. Na każdym Forum ten podział się 
odnawiał. Inny podział, który nas, młodych filmowców, sza-
lenie emocjonował, to poddział na kino realistyczne – wokół 
Holland, Kijowskiego, Kieślowskiego – oraz kreacyjne, które 
reprezentował Wojtek Marczewski. „
 Andrzej Wajda„ Kiedy powstawał Zespół Filmowy „X”, powiedziałem 

skupionym w nim młodym reżyserom: „Uczcie się 
robić filmy, bo jeżeli się nie nauczycie, to będziecie musieli 
zapisać się do partii. I wtedy owszem, bodziecie robić film, 
ale nie te, które wy chcecie, tylko te, których chcą oni”. Ale, co 
chciałbym podkreślić, nigdy nie istniał poddział na reżyserów 
partyjnych i bezpartyjnych, ale na reżyserów dobrych i złych. 
Koledzy, którzy byli członkami partii bardzo często dzięki swym 
możliwościom wspierali nie tylko dobrych, młodych reżyserów, 
ale też inicjatywy Stowarzyszenia i sukcesy Zespołów Filmo-
wych. I o tym należy dziś pamiętać „

Głos prasy

„Budująca konsolidacja środowiska przed rokiem, na którą 
powoływał się m.in. w swoim wystąpieniu na Forum Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich Czesław Petelski, okazała się 
sprawą wyłącznie chwilowej sytuacji. Tym razem kilka osób 
otrzymało publiczną satysfakcję, której brak przyprawiał ich 
zapewne o bezsenność. Może nie warto było fundować im fraj-
dy? A przecież raz po raz ocierano się w słownym ping-pon-
gu o naprawdę palące i czekające na rozwiązanie problemy. 
Czyż nikogo nie niepokoi to, że Koło Młodych przy SFP liczy 
102 członków, w tym wielu jest bez pracy? Że ilość kin ciągle 
się zmniejsza? Albo że z dwóch konkurujących ze sobą scena-
riuszy – do produkcji kieruje się ten, który został wręcz zdys-
kwalifikowany przez biegłego w temacie recenzenta? Grunt, że 
jakoś to wszystko się toczy. Filmy w końcu powstają, niekiedy 
nawet dobre i któż odgadnie, ile emocji kryje się za lakonicz-
nym komunikatem prasowym: »W Gdańsku zakończył się 5. 
FPFF. Grand Prix Lwy Gdańskie otrzymali ex aequo Stanisław 
Różewicz za walory poznawcze, ideowe, estetyczne filmu Pasja 
oraz Andrzej Wajda za walory artystyczne Bez znieczulenia…”.

 Marcin Giżycki, „Filmy są – sprawy nie ma”, „Literatura” 1978/38. 

 Jerzy Stuhr„ Podczas Festiwalu w 1978 roku jeden z partyjnych 
sekretarzy powiedział, że nie trzeba nam wodzirejów 

w tym kraju. Jury nie mogło przejeść obojętnie wobec takiej 
sugestii. Pomimo że zagrałem w Wodzireju jedną z najlepszych 

01

02

01  Irena Karel i Stanislaw Michalski przed Domem Technika,  

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Plakietki festiwalowe, fot. Sławomir Pultyn
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Pasja
Rok 1846. Po upadku rewolucji krakowskiej Austriacy rozko-
pują powstańczą mogiłę, by upewnić się, że jej przywódca, 
Edward Dembowski (Piotr Garlicki), rzeczywiście zginął. Ów 
„czerwony kasztelanic” przyjechał ze Lwowa, by doprowadzić 
do wybuchu rebelii w Galicji, wierząc, że uda się przeciw za-
borcom zjednoczyć szlachtę i chłopów. Obie strony są jednak 
wobec siebie – i jego – nieufne. Gdy podburzani przez Austria-
ków chłopi mordują szlachtę, Dembowski – już jako dyktator 
powstania – podejmuje ostatnią, dramatyczną próbę pojed-
nania, stając z krzyżem na czele religijnej procesji. Świadomy 
przegranej („Stąd już nie ma powrotu – to jest Golgota”) ginie 
od austriackiej kuli. 

„Chciałem pokazać człowieka, który się wewnętrznie spala, 
konsekwentnie idzie drogą poświęceń i cierpienia, z której – 
jak sam powiada – nie ma już odwrotu. Życie Edwarda Dem-
bowskiego spełniło się jako ofiara” – mówił reżyser podczas 
Festiwalu. Jego opowieść o ostatnich dniach tej niezwykłej po-
staci – działacza politycznego, ale i wybitnego intelektualisty 
– wychodzi poza konwencje filmu historycznego jako nie tyle 
rekonstrukcja wydarzeń, co próba biografii duchowej. Kolejny 
w twórczości artysty samotny rycerz przegranej sprawy, wielo-
znaczny tytuł – pasja jako namiętność, rewolucyjna gorączka, 
męka – i stałe Różewiczowskie pytania o odpowiedzialność, 
liczoną ludzkim życiem cenę wierności idei, sens poświęcenia 
w obliczu nieuniknionej klęski… A w tle – szczególnie ważne 
w coraz gorętszym politycznie czasie premiery filmu – widmo 
polskiej wolności, którego nie da się zabić.

 „Poważny w tonie i pełen przejęcia film Stanisława Ró-
żewicza – bodaj najlepszy w jego twórczej biografii – jest 
dowodem na to, że film nasz nadal może poruszać żywotną 
tematykę w sposób dojrzały i z wewnętrzną pasją” (Krzysztof 
Mętrak, „Pasja wg Stanisława Różewicza”, „Kultura” 1978/12). 

Portret zwycięzcy  

Bez znieczulenia
Świat znanego dziennikarza, Jerzego Michałowskiego (Zbi-
gniew Zapasiewicz), zaczyna się rozpadać: najpierw żona 
(Ewa Dałkowska) oznajmia, że od niego odchodzi, potem traci 
zajęcia na uniwersytecie i możliwość planowanego wyjazdu 
za granicę. Mężczyzna próbuje walczyć o swoje życie osobi-
ste i zawodowe, ale zostaje pokonany. „Po długoletnich za-
biegach przy adaptacjach dzieł naszej literatury klasycznej 
pomyślałem, że muszę szukać jakiegoś odnowienia poprzez 
film współczesny, poprzez inspirację rzeczywistością, któ-
ra nas otacza” – wyjaśniał reżyser w Gdańsku. Efekt: inteli-
gencka wersja Człowieka z marmuru. To inspirowana zarówno 
literaturą (Kafka), historią (stalinizm) jak i życiem (biografia 
Ryszarda Kapuścińskiego, własne doświadczenia reżysera 
i scenarzystki Agnieszki Holland) opowieść o nierównej walce 
człowieka z niedemokratycznym systemem.

„Bez znieczulenia jest w moim odczuciu przede wszystkim 
filmem o kłamstwie. (…) Film o kłamstwie jest zawsze woła-
niem o prawdę. I na tym polega sens społeczny nowego filmu 
Andrzeja Wajdy” (Krzysztof Teodor Toeplitz, „Bez znieczule-
nia”, „Kultura” 1978/52-53). 

Wołanie o prawdę – mimo prób zagłuszania przez ata-
kującą obraz partyjną prasę – zostało usłyszane przez pu-
bliczność. Bez znieczulenia to dzisiaj klasyk kina moralne-
go niepokoju ze znakomitą kreacją Zbigniewa Zapasiewicza 
i (prawie) niemą rolą Krystyny Jandy. Jako opowieść o Hiobie 
epoki Gierka stanowi świadectwo swoich czasów. Z drugiej 
strony jest też historią uniwersalną, bo słowa filmowego ad-
wokata – „Wszystkiego można dowieść. Wina jest pojęciem 
elastycznym, zależy od naświetlenia” – wciąż są niepokojąco 
aktualne. 

04 0504

01 „Bez znieczulenia”, SF Zebra / Filmoteka Narodowa

02 Andrzej Wajda i Stanisław Różewicz, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 „Pasja”, fot. SF Tor / Filmoteka Narodowa

04 Francuski plakat „Bez znieczulenia”, Dominique Guillotin, 

Muzeum Kinematografii

05 Plakat „Pasji”, A. Klimowski, Muzeum Kinematografii

01

02 03
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Gdańsk, 10-17 września 
W konkursie, odbywającym się tradycyjnie w Domu Technika 
NOT, wzięły udział 23 filmy (w tym 18 premier); do sekcji infor-
macyjnej weszło 7 tytułów. 

Warto wiedzieć

„9 września (niedziela). Zgłaszam się do biura programowego 
Festiwalu z propozycją prowadzenia spotkań twórców z pu-
blicznością z zakładów pracy Wybrzeża. Przewiduje się zorga-
nizowanie przeszło 50 spotkań, wybieram 5 z pracownikami 
stoczni. Do moich obowiązków będzie należało przedstawie-
nie ekipy filmowej, parę zdań wstępu i zachęcenie do dyskusji 
lub prowokowanie jej, gdy zapadnie tzw. sakramentalna cisza. 
Orientuję się, że będę miał dość ciekawe filmy, liczę na młodą 
publiczność i interesujące spotkania. Otrzymuję oficjalną na-

zwę – »prezenter«. (…). 14 września (piątek). Dom Stoczniowca 
nr 1, ekipa Aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland. Wi-
działem drugiego dnia Festiwalu, spodziewam się dobrej, czyli 
interesującej dyskusji. Jest reżyser, operator Jacek Petrycki, 
aktorzy: Tadeusz Huk, Andrzej Buszewicz i Stanisław Michal-
ski. Trafiamy na koniec filmu, fatalny dźwięk i obraz. Siadamy, 
przedstawiam ekipę. Przed nami dość liczne grono młodzieży 
od 15 do 20 lat. Zastanawiam się, jak zacząć – prosić o pytania 
czy zrobić wykład? Mur milczenia. Odpowiedni klucz znajduje 
Huk, pytając o zarobki i pracę, i czy też mają podobne konflik-
ty w życiu i w pracy jak bohater filmu. Młodzież odparowuje 
pytaniem, czy ma dwa czy jeden samochód. Zachęcam do in-
nych pytań, w końcu ujawnia się dwóch żelaznych dyskutan-
tów spoza środowiska. Młodzież na sali to mieszkańcy hotelu 
robotniczego, do którego przylega Dom Stoczniowca, instytu-
cja służąca krzewieniu wśród nich kultury. Mimo wszystko nie 
potrafię tak szybko przestawić się z emerytów. 

Filmy konkursowe 
Aktorzy prowincjonalni, reż. Agnieszka 
Holland, ZF X, Polska 1978 
Amator, reż. Krzysztof Kieślowski, ZF 
Tor, Polska 1979 
Aria dla atlety, reż. Filip Bajon, ZF Tor, 
Polska 1979 
Biały mazur, reż. Wanda Jakubowska, 
ZF Kadr, Polska 1978 
...Cóżeś ty za pani..., reż. Tadeusz 
Kijański, ZF Profil, Polska 1979 
...Droga daleka przed nami…, reż. 
Władysław Ślesicki, ZF Iluzjon, Polska 
1979 

Do krwi ostatniej, reż. Jerzy Hoffman, 
PRF Zespoły Filmowe, Polska 1979 
Elegia, reż. Paweł Komorowski, ZF 
Silesia, Polska 1979 
Gwiazdy poranne, reż. Henryk Bielski, 
ZF Iluzjon, Polska 1979 
Hotel klasy lux, reż. Ryszard Ber, ZF 
Profil 1979 
Klincz, reż. Piotr Andrejew, ZF Kadr, 
Polska 1979 
Kung-fu, reż. Janusz Kijowski, ZF X, 
Polska 1979 

Lekcja martwego języka, reż. Janusz 
Majewski, ZF Tor, Polska 1979 
Panny z Wilka, reż. Andrzej Wajda, ZF 
X, Polska 1979 
Pełnia, reż. Andrzej Kondratiuk, ZF 
Perspektywa, Polska 1979 
Roman i Magda, reż. Sylwester 
Chęciński, ZF Iluzjon, Polska 1978 
Róg Brzeskiej i Capri, reż. Krzysztof 
Wojciechowski, ZF Profil, Polska 1979 
Sekret „Enigmy”, reż. Roman 
Wionczek, ZF Profil, Polska 1979

Sto koni do stu brzegów, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, ZF Iluzjon, Polska 1978 
Szansa, reż. Feliks Falk, ZF X, Polska 
1979 
Szpital Przemienienia, reż. Edward 
Żebrowski, ZF Tor, Polska 1978 
Wysokie loty, reż. Ryszard Filipski, ZF 
Profil, Polska 1978 
Zmory, reż. Wojciech Marczewski, ZF 
Tor, Polska 1978 

Jury 
Jerzy Passendorfer (przewodniczący) 
– reżyser 
Lesław Bajer – dziennikarz 
Jacek Fuksiewicz – krytyk 

Sławomir Idziak – operator 
Bolesław Michałek – krytyk 
Michał Misiorny – dyrektor 
Departamentu Programowego NZK 

Andrzej Mularczyk – literat 
Stanisław Różewicz – reżyser 
Adam Smolana – prof. PWSSP 
w Gdańsku 

Włodzimierz Sokorski – literat 
 Jan Świderski – aktor 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie: Amator, reż. Krzysztof Kieślowski 

Nagroda Specjalna Jury 
Do krwi ostatniej, reż. Jerzy Hoffman
Panny z Wilka, reż. Andrzej Wajda

Nagroda Główna 
– Srebrne Lwy Gdańskie 
Róg Brzeskiej i Capri, reż. Krzysztof 
Wojciechowski 
Szpital Przemienienia, reż. Edward 
Żebrowski
Zmory, reż. Wojciech Marczewski  

Nagrody Indywidualne 
– Brązowe Lwy Gdańskie 
debiut reżyserski: 
Filip Bajon – Aria dla atlety
Janusz Kijowski – Kung-fu
rola kobieca: Halina Łabonarska – 
Aktorzy prowincjonalni 
rola męska: Jerzy Stuhr – Amator 
i Szansa 
scenariusz: Feliks Falk – Szansa 

zdjęcia: Jerzy Zieliński – Aria dla 
atlety 
muzyka: Andrzej Kurylewicz – Lekcja 
martwego języka 
montaż: ̧Łucja Ośko – Klincz 
scenografia: Allan Starski, Maria 
Osiecka-Kuminek – Panny z Wilka 
dźwięk: Małgorzata Jaworska – Szpital 
Przemienienia 

Nagroda Dziennikarzy: Kung-fu, reż. 
Janusz Kijowski 

Nagroda „Bałtyckiej Perły”: Zerwane 
cumy, reż. Sylwester Szyszko 

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– Międzynarodowe Seminarium 

Krytyki Filmowej „Film polski dzi-
siaj” pod auspicjami FIPRESCI 

– przegląd debiutów w Klubie Stu-
dentów Wybrzeża ŻAK 

– 5. Przegląd Filmów Krajów Nad-
bałtyckich 

 – przegląd „Laureaci gdańskich festi-
wali”

–  przegląd „Na polskim ekranie 
1945-79”

– Targi Filmowe 

1979

„Atmosfera tego czasu nie 
zrodziła się tylko z naszych 
filmów; ona istniała na zewnątrz, 
czuło się ją na ulicy, w tramwaju, 
w pracy... Tak jak na minutę 
przed trzęsieniem ziemi”

Plakat 6. FPFF, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Głos prasy

„Kino moralnego niepokoju jest wreszcie widzialne – gołym 
okiem. Kino bez frywolnego mrugania; głoszenia prawd po-
zornie oczywistych; powabnych aluzji i tego, co głosząc się 
»odwagą« – okazywało się, co najwyżej, atrapą. (..) Na tym 
Festiwalu nie ma »wydarzeń«. Są filmy. I to jest, nie tylko 
moim zdaniem, najbardziej krzepiące. Przestała straszyć wizja 
ekscytacji filmem, który wyróżnia się tym, że mówi po polsku. 
I można zrozumieć, o czym mówi. Wypada wierzyć, że w przy-
szłym roku »wydarzeń« również nie będzie. Że obejrzymy 
w spokoju filmy. Filmy. Nic więcej”.

„Tylko film”, „Gazeta Festiwalowa” 1979/8.

 Wojciech Marczewski„ Po raz pierwszy pojawiłem się w Gdańsku ze swoimi 
Zmorami. Mój pełnometrażowy debiut zupełnie nie 

pasował do obowiązującej wtedy fali filmów, przez krytykę na-
zwanych „kinem moralnego niepokoju”. Ideowo byliśmy dość 
blisko, stylistycznie staliśmy na przeciwnych biegunach. Nie 
walczyliśmy, nie konkurowaliśmy nawet ze sobą, wręcz prze-
ciwnie, wspieraliśmy się – to było piękne i zadziwiające. Cały 
ten Festiwal, rozmowy z widzami, krytykami, z moimi kolegami 
po fachu były dla mnie bardzo inspirujące i ważne; zwłaszcza 
Forum, które było istotnym miejscem debaty środowiskowej.

Myślę, że wszyscy mieliśmy poczucie, że ludzie potrzebu-
ją naszych filmów. Nasi rozmówcy stawiali nam wysoką po-
przeczkę, rodzaj bariery myślowej, artystycznej i moralnej, 
którą musieliśmy pokonać, by nawiązać z nimi dialog. Wtedy 
właśnie zrozumiałem, jak bardzo jestem odpowiedzialny za 
to, co mówię poprzez swoje filmy. Atmosfera tego czasu nie 
zrodziła się tylko z naszych filmów; ona istniała na zewnątrz, 
czuło się ją na ulicy, w tramwaju, w pracy... Tak jak na minutę 
przed trzęsieniem ziemi. Podświadomość mówiła nam, że nad-
chodzą wielkie zmiany. Czuliśmy, że nasi widzowie oczekują, 
że będziemy odważni, mądrzy, że zaproponujemy im poważną 
rozmowę. „ 

Następuje to, czego mogłem się spodziewać – wykład reżyse-
ra i aktorów, bo tym ludziom trzeba odsłonić, wyjaśnić o co 
chodzi, o co walczy się w filmie i o co w życiu. A przede wszyst-
kim – dlaczego powinni chodzić na polskie filmy, szczególnie 
teraz. Dowiadujemy się, ile godzin dziennie pracują i zdajemy 
już sobie sprawę, że nie mogą być namiętnymi kinomanami, 
nawet na sensacyjnych filmach amerykańskich, bo przecież 
bliżej z pokoju do telewizora, a od telewizora do łóżka. Kwiaty, 
oklaski, pożegnanie. W mikrobusie zdążającym do NOT-u dość 
długo milczymy. (…)”.

Krzysztof Kasprzyk, „Teraz ja, prezenter festiwalowy”,  
„Student” 1979/21.

Festiwal w liczbach: 6 dekoratorek zostało nagrodzonych 
w ogłoszonym przez organizatorów 6. FPFF konkursie na wy-
strój witryn sklepów WSS „Społem” oraz WPHW w Gdańsku; 12 
krajów zachodnioeuropejskich miało swoich przedstawicieli na 
Targach Filmowych, gdzie – z 23 konkursowych tytułów sprze-
dano 9. Największe powodzenie miał Amator kupiony przez 4 
kraje, po nim Aria dla atlety, Panny z Wilka, Aktorzy prowincjo-
nalni (3), oraz Zmory i Szansa (2).

„Andrzej Wajda, podsumowując obrady powiedział m.in.:  
»Młode polskie kino jest dziś – być może – w przededniu – 
swoich wielkich sukcesów; jego twórcy nie powinni, nie mogą 
być gorsi od bohaterów filmów Kieślowskiego, Falka, Filipskie-
go… Za rok spotkamy się znów i będziemy musieli ocenić, co 
w tym czasie zdołaliśmy zrobić. Powinniśmy przyjechać nie tyl-
ko z lepszymi filmami, ale także z precyzyjniejszą oceną rze-
czywistości«. Goście tegorocznego Forum stali się tym samym 
świadkami bardzo poważnego zobowiązania…”.

„Forum SFP”, „Gazeta Festiwalowa” 1979/7.

01

 Feliks Falk„ Po tym Festiwalu coś zaczęło się dziać. Wspólne 
wyjazdy, wspólne pokazy. Janusz Kijowski na Forum 

SFP nazwał ten nurt „kinem moralnego niepokoju”, prasa to 
podjęła i tak już zostało. Poczucie więzi, jakie wówczas nam 
towarzyszyło, nigdy już nie wróciło. Był to jedyny przypadek 
prawdziwej konsolidacji środowiska. „ 

 Agnieszka Holland„ W pierwszym głosowaniu Aktorzy prowincjonalni 
otrzymali jedną z nagród. Na tę wiadomość do akcji 

wkroczył towarzysz z Naczelnego Zarządu Kinematografii i na-
kazał wycofanie nagrody. Zabolało mnie, że nikt głośno nie 
powiedział o zmanipulowaniu werdyktu. Tylko Sławek Idziak, 
który był w jury, zgłosił wówczas votum separatum. „

02 03
04 05

01 Podziękowanie za uczestnictwo w Festiwalu, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

02 Widownia Festiwalu, po lewej Lucjan Bokiniec, założyciel i pierwszy dyrektor FPFF, 

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Bogusław Sobczuk, Wiesława i i Allan Starscy, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Wśród gości Festiwalu Daniel Olbrychski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

05 Laureaci: Krzysztof Kieślowski, Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda, fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP
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Portret zwycięzcy

Amator
Polska lat 70. Filip Mosz (Jerzy Stuhr), zaopatrzeniowiec z ma-
łego miasteczka, kupuje amatorską kamerę, by rejestrować 
dorastanie nowonarodzonej córeczki. Nie ogranicza się jednak 
do życia domowego: reakcja kolegi, którego matkę sfilmował 
tuż przed jej śmiercią („To jest piękne, co robicie chłopcy. Czło-
wiek już nie żyje, a tu ciągle jest”), uświadamia mu, jak różne 
funkcje pełni kino. I jaką wolność daje twórcy. Rozwijającą się 
pasję Filipa wykorzystuje jego szef (Jerzy Nowak), proponując 
realizację filmu z okazji jubileuszu firmy. Mosz dostaje za niego 
nagrodę. Zakłada klub amatorski, współpracuje z telewizją – 
do niedawna najbardziej cenił sobie święty spokój, teraz jest 
społecznikiem z kamerą. To zaangażowanie ma swoją cenę: 
jego demaskatorskie filmy pokazujące „to, co jest”, szkodzą 
ich bohaterom, a żona odchodzi. Filip niszczy taśmę z nowym 
materiałem i – uświadomiwszy sobie, że bycie świadomym ar-
tystą wymaga samopoznania –  kieruje kamerę na siebie. „Na 
pewno film ten nie ma nic wspólnego z moim życiem osobi-
stym” – deklarował reżyser w Gdańsku. Sporo go jednak łączy 
z życiem zawodowym, bo Filip Mosz jako figura współczesnego 
artysty wzbogacona jest doświadczeniem i rozterkami samego 
Kieślowskiego, wieloletniego dokumentalisty.

„Sztuka autotematyczna? Nie tylko. Zdaje się, że wszyscy 
co do tego zgodzą się, że kino w kinie nie jest głównym moty-
wem Amatora. Chodzi w nim o znacznie szerszą perspektywę 
w spojrzeniu na postawy twórcze i rozumienie społecznej rze-
czywistości, tak w wizjach artystycznych, jak i pozaartystycz-
nych” (Henryk Tronowicz, „Amator”, „Gazeta Festiwalowa” 
1979/4). 

Amator to licznie nagradzane arcydzieło kina moralnego 
niepokoju z wielką (pisaną z myślą o nim) rolą Jerzego Stuhra, 
ale też uniwersalna opowieść o filmowej pasji i odpowiedzial-
ności twórcy. 

01

02
03

01 Plakat „Amatora”, Andrzej Pągowski, Filmoteka Narodowa

02 - 03   „Amator”, SF Tor
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Głos prasy

„Na ostatnim, siódmym z kolei, Festiwalu Gdańskim, popu-
larne stało się powiedzenie, że jeśli w minionym roku »kino 
wyprzedziło życie«, to w bieżącym »życie wyprzedziło kino«. 
Efektowne to, nieprecyzyjne, ale niech będzie – zapanowa-
ła bowiem w kraju chwila tak osobliwa, że należy oddać jej 
pierwszeństwo. Cały Festiwal zanurzył się w aurze podnio-
słych wydarzeń. Odbywał się przecież w sąsiedztwie stoczni, 
w terminie bliskim co dopiero podjętych bezprecedensowych 
uzgodnień, w stanowiskach Wysokich Układających się Stron, 
dział się w mieście, gdzie w powietrzu unosi się wciąż duch 
zdecydowania i poczucia racji, gdzie ulica uderza męską mło-
dością – licealną, robotniczą, żołnierską, marynarską…(…) 
Uwaga uczestników i obserwatorów imprezy także pobiegła 
w innym kierunku”.

Władysław Cybulski, „W gdańskim kinie”, „Przekrój” 1980/1853-4. 

Gdańsk, 8-15 września 
W konkursie wzięły udział 23 filmy kinowe (w tym 14 premier). 
Projekcje konkursowe i konferencje prasowe odbywały się 
w Domu Technika NOT.

Festiwal w liczbach: 1. raz przyznany został „Fotel Widza” – 
ufundowana przez Zjednoczenie Rozpowszechniania Filmów 
nagroda dla filmu, który w ubiegłym roku zgromadził najwięk-
szą publiczność (1. laureat to Hallo, Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy); 2. symbolicznymi pierścieniami „Przy-
jaciół polskiego filmu” uhonorowano krytyków filmowych 
Christiane Mückenberger (NRD) i Davida Robinsona (Wielka 
Brytania) za propagowanie w świecie polskich filmów, ich 
twórców i festiwalu gdańskiego; 1493 widzów wzięło udział 
w plebiscycie publiczności, przyznając – 497 głosami – Nagro-
dę „Bałtyckiej Perły” filmowi Grzeszny żywot Franciszka Buły. 

Filmy konkursowe 
Bez miłości, reż. Barbara Sass, ZF 
Iluzjon, Polska 1980 
Constans, reż. Krzysztof Zanussi, ZF 
Tor, Polska 1980 
Ćma, reż. Tomasz Zygadło, ZF X, 
Polska 1980 
Dyrygent, reż. Andrzej Wajda, ZF X, 
Polska 1979 
Dzień Wisły, reż. Tadeusz Kijański, ZF 
Profil, Polska 1980 
Golem, reż. Piotr Szulkin, ZF 
Perspektywa, Polska 1979 

Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. 
Janusz Kidawa, ZF Silesia, Polska 1980 
Jeśli serce masz bijące, reż. Wojciech 
Fiwek, ZF Profil, Polska 1980 
Kobieta i kobieta, reż. Ryszard 
Bugajski, Janusz Dymek, ZF X, Polska 
1979 
Ojciec królowej, reż. Wojciech Solarz, 
ZF Kadr, Polska 1979 
Olimpiada 40, reż. Andrzej Kotkowski, 
ZF X, Polska 1980 
Paciorki jednego różańca, reż. 
Kazimierz Kutz, ZF Kadr, Polska 1979 

Pałac, reż. Tadeusz Junak, ZF 
Perspektywa, Polska 1980 
Podróż do Arabii, reż. Antoni Krauze, 
ZF Tor, 1979 
Przed odlotem, reż. Krzysztof 
Rogulski, ZF Silesia, Polska 1980 
Rycerz, reż. Lech Majewski, ZF Profil, 
Polska 1980 
Spotkanie na Atlantyku, reż. Jerzy 
Kawalerowicz, ZF Kadr, Polska 1980 
Ukryty w słońcu, reż. Jerzy Trojan, ZF 
Iluzjon, Polska 1980 

Urodziny młodego warszawiaka, reż. 
Ewa i Czesław Petelscy, ZF Iluzjon, 
Polska 1980 
Wizja lokalna 1901, reż. Filip Bajon, ZF 
Tor, Polska 1980 
Wściekły, reż. Roman Załuski, ZF 
Iluzjon, Polska 1979 
Zamach stanu, reż. Ryszard Filipski, ZF 
Profil/ZF Kraków, Polska 1980 
Zielone lata, reż. Stanisław Jędryka, ZF 
Silesia, Polska 1979 

Jury 
Lesław Bajer (przewodniczący) – 
dziennikarz 
Daniela Czarska – wicedyrektor 
Departamentu Programowego NZK 

Jan Paweł Gawlik – literat 
Stanisław Hebanowski – literat
Mieczysław Jahoda – operator 
Krzysztof Kieślowski – reżyser 

Tadeusz Makarczyński – reżyser
Maria Malatyńska – krytyczka 
Wojciech Marczewski – reżyser 
Mieczysław Waśkowski – reżyser 

Kazimierz Żygulski – socjolog 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie 
Paciorki jednego różańca, reż. Kazimierz Kutz 

Nagroda Specjalna Jury
Constans, reż. Krzysztof Zanussi 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie
Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. 
Janusz Kidawa
Wizja lokalna 1901, reż. Filip Bajon 
Zamach stanu, reż. Ryszard Filipski

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie 
za debiut: 
I Nagroda: Piotr Szulkin – Golem
II Nagroda: Barbara Sass – Bez miłości
rola kobieca: Dorota Stalińska – Bez 
miłości 
rola męska: Roman Wilhelmi – Ćma 
zdjęcia: Ryszard Lenczewski – Pałac 
scenografia: Andrzej Kowalczyk – Wizja 
lokalna 1901 

dźwięk: Jan Czerwiński i Jerzy Blaszyń-
ski – Pałac 
montaż: Janina Niedźwiecka – Podróż 
do Arabii i Pałac 
muzyka: nagrody nie przyznano 

Nagroda Dziennikarzy: 
Wizja lokalna 1901, reż. Filip Bajon 

Jednocześnie dziennikarze akredy-
towani przy 7. FPFF za najważniejsze 
wydarzenie Festiwalu uznali pokaz ro-

boczy materiałów do filmu dokumen-
talnego Robotnicy ‘80, zrealizowanych 
na terenie Stoczni Gdańskiej w ostat-
nich dniach sierpnia 1980 roku, przez 
Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja 
Zajączkowskiego. 

Nagroda „Bałtyckiej Perły”: Grzeszny 
żywot Franciszka Buły, reż. Janusz Ki-
dawa

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– dyskusja na temat rozpowszech-

niania filmów polskich i kultury 
filmowej z udziałem twórców 
i pracowników Zjednoczenia Roz-
powszechniania Filmów 

– Forum Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich 

– pokaz materiałów roboczych 
filmu Robotnicy ‘80 w obecności 
stoczniowców 

– spotkanie władz kinematografii 
z dziennikarzami zagranicznymi 

– Targi Filmowe 

1980

„W ważnym momencie, w ważnym miejscu 
odbywa się ważny Festiwal”

Plakat 7. FPFF, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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2.  Spokój, w jakim przebiega Festiwal. Zupełnie nie mam wra-
żenia, że przebywam w mieście, w którym wrzało.

Akumal Ramachander – »Film World« (Bombaj)
1.  Paciorki jednego różańca i Golem. Film Kutza podoba mi 

się, bo jest ostrą krytyką społeczeństwa, nie tylko w Polsce, 
ale w Europie.

2.  Jestem pod wrażeniem atmosfery wolności panującej 
w waszym kraju. Ogromną radość sprawia mi to, że jestem 
cząstką tej atmosfery.

Ignazio Ramonet – »Le Monde Diplomatique«
1.  Kontrakt i Constans. Wydaje mi się, że one właśnie naj-

lepiej oddają atmosferę obrzydzenia i sprzeciwu wobec 
rzeczywistości

2.  Najbardziej uderzyło mnie współistnienie w tym mieście 
Festiwalu Filmowego i wielkiego ruchu społecznego. Oba 
te zjawiska, jak się okazuje, mogą wzajemnie wywierać na 
siebie wpływ w nastroju powagi i skupienia.

Geo Saizescu – Rumunia
1.  Grzeszny żywot Franciszka Buły i Constans. »Polska szko-

ła filmowa«, moim zdaniem, obok filmów włoskich, góruje 
w tej chwili w Europie”.

Oskar Sobański, „Tak nas widzą”,  
„Gazeta Festiwalowa” 1980/8.

Warto wiedzieć

„Kilku zagranicznym krytykom filmowym zadaliśmy dwa py-
tania:
1. Który film festiwalowy podobał się Pani/Panu najbardziej?
2. Jakie jest Pańskie najgłębsze wrażenie z pobytu na Festi-

walu?
Ann Head – »Screen International« (Londyn), »Le Martin« (Paryż)
1.  Paciorki jednego różańca – jedyny, który zwrócił uwagę na 

aktualną sytuację religijną w Polsce. Dobrym filmem była 
Ćma Tomasza Zygadły. Wreszcie nie można zapomnieć 
o Wizji lokalnej 1901 – jest to film potwierdzający pojawie-
nie się najbardziej oryginalnego talentu w polskim kinie.

Heinz Kersten – »Frankfurter Rundschau«
1.  Paciorki jednego różańca i Wizja lokalna 1901.
2.  Jestem pod wrażeniem szczerości, z jaką na spotkaniach 

i konferencjach dyskutowane są najważniejsze problemy.
Francois Maurin – »L’Humanitè«
1.  Paciorki jednego różańca to film traktujący poważny te-

mat w sposób przypominający nieco komedie włoskie. 
Constans i Dyrygent mają cechy wspólne. Film Wajdy jest 
wspaniałą metaforą na temat istoty władzy i stosunków 
między władzą a jej podległymi.

0201 03

04

01 Widownia festiwalowa, w pierwszym rzędzie w środku: 

Jerzy Passendorfer i Edward Żebrowski, na sali m.in. 

Krzysztof Rogulski, Elżbieta Sikora, Feliks Falk, Krzysztof 

Tchórzewski, Jerzy Domaradzki, Jan Hesse, Tomasz 

Lengren, Marek Piestrak, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Ekipa Telewizji Gdańsk rozmawia z Mieczysławem 

Waśkowskim, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Widownia festiwalowa, na widowni m.in. Barbara  

Sass, Mieczysław Jahoda , Dorota Stalińska, Janusz 

Rzeszewski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 „Gazeta Festiwalowa”, arch. Pomorskiej Fundacji 

Filmowej
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ze światem kończą się śmiercią; tragiczne bywa dopiero to, 
że wraz z nami odchodzi świat wartości, którym poświęcili-
śmy życie. Stary Habryka umarł już wcześniej: kiedy zobaczył 
agonię świata swojej kultury. Film Kutza jest podzwonnym dla 
niej, a do nas mówi: nie bądźcie zadufani, wasze reduty też 
padną” (Krzysztof Mętrak, „Reduta Habryki”, „Kino” 1980/8).

Ilustrowany elegijną muzyką Wojciecha Kilara zapis od-
chodzącego świata (są tu zdjęcia autentycznie burzonych 
domów Giszowca), któremu wiarygodności dodają znakomite 
role amatorów, skłonił Lecha Wałęsa do wystosowania listu 
gratulacyjnego. „Mój skromny film okazał się jedynym filmem 
o robotnikach, opowiadał w miarę uczciwie o problematyce 
pracy” – skomentował po latach reżyser. 

„Zrobiłem film o tym, jak tego emeryta usunąć z jego miej-
sca. Zabrano mu rzecz najważniejszą – status klasowy, tożsa-
mość! Krytycy patrzą na to wszystko tylko, by tak rzec, publicy-
stycznie, a to przecież dramat człowieka” – tłumaczył reżyser 
w Gdańsku. Paciorki jednego różańca to ostatnia, współcze-
sna i najbardziej pesymistyczna część jego tryptyku śląskie-
go. Habryka przedstawiony został w filmie jako ostatni ślą-
ski romantyk, duchowy brat powstańców z Soli ziemi czarnej 
i strajkujących górników z Perły w koronie. Jego desperacka 
walka o dom jest próbą obrony tożsamości i małej ojczyzny. 
„Paciorki jednego różańca kończą się sceną pogrzebu stare-
go Habryki; jest to pogrzeb pewnej kultury, nie pozbawiony 
fałszywego dostojeństwa. Wszelkie nasze »prywatne wojny« 

Portret zwycięzcy 

Paciorki jednego różańca
Rytm życia wielopokoleniowego domu Habryków, wyznaczany 
codziennymi rytuałami, zakłóca groźba wyburzenia starego 
górniczego osiedla pod budowę wieżowców. Senior rodu, Kar-
lik (Augustyn Halotta) były powstaniec śląski, emerytowany 
górnik i „drugi po Pstrowskim” przodownik pracy, nie chce się 
przenieść do „szuflady w betonie”. Rozumieją go tylko żona 
(Marta Straszna) i młodszy syn (Jan Bógdoł), dla innych jego 
– przybierający skrajne formy – opór, to oznaka szaleństwa. 
Ostatecznie władze kopalni przyznają Habryce luksusową willę 
– to jednak nie tyle nowy dom, co grób. 

 Kazimierz Kutz„ Film Paciorki jednego różańca z jego wyrazistą pro-
blematyką społeczną, poruszał sprawy wyjątkowo 

aktualne dla ówczesnego czasu. Tak to już jest z nagrodami, 
że dostają je bardzo często filmy będące wyrazem swojego 
czasu. „
 Janusz Zaorski„ Festiwal w 1980 roku zdominowały wydarzenia po-

zafestiwalowe. Można powiedzieć, że Wałęsa niejako 
namaścił Kazia Kutza do nagrody Grand Prix za Paciorki jed-
nego różańca. Temat był aktualny, film znakomicie wpisywał 
się w pejzaż Gdańska. Władza poddała się i tym razem nie in-
gerowała. „
 Filip Bajon„ Wszystko kipiało, żyło dniem dzisiejszym. Festiwal 

odbywał się tuż obok Stoczni, to podgrzewało tem-
peraturę. Z Kaziem Kutzem, jako przedstawiciele filmowców, 
poszliśmy na pierwsze zebranie związków zawodowych. Czuło 
się wiatr historii. W ważnym momencie, w ważnym miejscu od-
bywa się ważny Festiwal. „

02

01

01 Plakat „Paciorków jednego różańca”, Jakub Erol, 

Muzeum Kinematografii

02 „Paciorki jednego różańca”, fot. SF Kadr / 

Filmoteka Narodowa
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Przeprowadzka J. Gruzy, Ręce do góry J. Skolimowskiego, Spo-
kój K. Kieślowskiego, Zasieki A.J. Piotrowskiego. Należy uczynić 
wszystko, aby już nigdy polityka nie była wymierzona przeciw-
ko twórcom i kulturze polskiej”.

„Jak już informowaliśmy, centrum festiwalowe, czyli Dom 
Technika, udostępniony jest tym razem szerokiej publiczno-
ści (poza salą projekcyjną). Można tutaj »łyknąć« nieco fe-
stiwalowej atmosfery, poprosić o autograf, wypić kawę w tu-
tejszej kawiarni. Niewątpliwą atrakcję foyer stanowi wystawa 
fotograficzna Macieja Bilewicza – reportera Polskiej Agencji 
»Interpress« – który na swych zdjęciach przedstawia trzy dni 
z planu filmu Człowiek z żelaza. Ponadto spory tłumek zainte-
resowanych gromadzi zawsze stoisko »Filmu Polskiego«, na 
którym kupić można całą serię reklamową – gazeta, nalepki, 
czapki, torby, itp. – tegoż filmu Andrzeja Wajdy, a także zdjęcia 
i reklamówki innych polskich filmów. 

Gdańsk, 6-14 września 
Komisja Kwalifikacyjna dopuściła do konkursu 32 filmy z lat 
1967-81 spośród 44 zgłoszonych, pozostałe kierując do sek-
cji informacyjnej. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 30 
filmów (Anna i wampir oraz Historia pewnej miłości zostały 
wycofane). W zestawie ponownie znalazły się filmy telewizyjne 
oraz „półkowniki” – filmy zatrzymane przez cenzurę. Festiwal 
otworzył pozakonkursowy pokaz nagrodzonego Złotą Palmą 
w Cannes Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. 

Warto wiedzieć

Z protokołu jury: „W festiwalu wzięły udział następujące fil-
my, nie dopuszczone w latach 1967-80 do rozpowszechniania: 
Indeks J. Kijowskiego, Jak żyć M. Łozińskiego, Meta A. Krauze, 

Filmy konkursowe 
Bołdyn, reż. Ewa i Czesław Petelscy, ZF 
Iluzjon, Polska 1981 
Czułe miejsca, reż. Piotr Andrejew, ZF 
Kadr, Polska 1980 
Czwartki ubogich, reż. Sylwester 
Szyszko, ZF Iluzjon, Polska 1981 
Dreszcze, reż. Wojciech Marczewski, 
ZF Tor, Polska 1981 
Droga, reż. Ryszard Ber, ZF Silesia dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1980 
Dziecinne pytania, reż. Janusz Zaorski, 
ZF X, Polska 1981 
Głosy, reż. Janusz Kijowski, ZF X, 
Polska 1980 
Gorączka, reż. Agnieszka Holland, ZF 
X, Polska 1980 

Indeks, reż. Janusz Kijowski, ZF 
Pryzmat, Polska 1977 
Jak żyć?, reż. Marcel Łoziński, ZF X, 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, 
Polska 1977 
Klejnot wolnego sumienia, reż. 
Grzegorz Królikiewicz, ZF Aneks, ZF 
Profil, Polska 1981 
Laureat, reż. Jerzy Domaradzki, ZF X 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1980 
Meta, reż. Antoni Krauze, ZF Plan dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1971 
Mężczyzna niepotrzebny!, reż. Laco 
Adamik, ZF Silesia, Polska 1981 
Miłość ci wszystko wybaczy, reż. 
Janusz Rzeszewski, ZF Iluzjon, 1981 

Miś, reż. Stanisław Bareja, ZF 
Perspektywa, Polska 1980 
Mniejsze niebo, reż. Janusz 
Morgenstern, ZF Perspektywa, Polska 
1980 
Okno, reż. Wojciech Wójcik, ZF Zodiak, 
Polska 1981 
Polonia Restituta, reż. Bohdan 
Poręba, ZF Profil, Polska 1980 
Przeprowadzka, reż. Jerzy Gruza, ZF 
Panorama, Polska 1972 
Rdza, reż. Roman Załuski, ZF Kadr, 
Polska 1981 
Ręce do góry, reż. Jerzy Skolimowski, 
ZF Syrena, Polska 1967/1981
Ryś, reż. Stanisław Różewicz, ZF Tor, 
Polska 1981 

Spokój, reż. Krzysztof Kieślowski, 
Poltel, Polska 1976 
Szarża, czyli przypomnienie kanonu, 
reż. Krzysztof Wojciechowski, ZF Profil, 
Polska 1981 
Wahadełko, reż. Filip Bajon, ZF Tor dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1981 
W biały dzień, reż. Edward Żebrowski, 
ZF Tor, Polska 1980 
Wojna światów – następne stulecie, 
reż. Piotr Szulkin, ZF Perspektywa, 
Polska 1981 
Vabank, reż. Juliusz Machulski, ZF 
Kadr, Polska 1981 
Zasieki, reż. Andrzej Jerzy Piotrowski, 
ZF Pryzmat, Polska 1973 

Jury 
Kazimierz Kutz (przewodniczący) – 
reżyser 
Jerzy Andrzejewski – pisarz 

Izabela Cywińska – reżyserka teatralna 
Stanisław Janicki – dziennikarz 
Kazimierz Koźniewski – pisarz 

Stanisław Michalski – aktor 
Zbigniew Rybczyński – reżyser 
Jacek Snopkiewicz – dziennikarz 

Mieczysław Waśkowski – reżyser 
Andrzej Werner – krytyk 
Krzysztof Winiewicz – operator 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie: Gorączka, reż. Agnieszka Holland 
Nagroda Specjalna Jury (dla 
„półkowników”) 
Meta, reż. Antoni Krauze 
Spokój, reż. Krzysztof Kieślowski 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie 
Dreszcze – reż. Wojciech Marczewski 
W biały dzień – reż. Edward Żebrowski 
Wahadełko – reż. Filip Bajon 

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie
debiut: Juliusz Machulski – Vabank 
rola kobieca: Mirosława Marcheluk – 
Wahadełko 
rola męska: Janusz Gajos – Wahadełko 

Wyróżnienia Honorowe 
aktorskie: 
Michał Bajor – W biały dzień 
Bogusław Linda – Gorączka 
Teresa Marczewska – Dreszcze 
Krzysztof Zaleski – za role w filmach 
prezentowanych na Festiwalu 
zdjęcia: Witold Stok – W biały dzień 
scenografia: Andrzej Przedworski – 
Wahadełko i Gorączka 

dźwięk: Norbert Mędlewski – Głosy 
scenariusz: Filip Bajon – Wahadełko 
montaż: Irena Choryńska – Głosy 
i Dreszcze 

Nagroda Dziennikarzy: Ręce do góry, 
reż. Jerzy Skolimowski 

Imprezy towarzyszące (wybór)
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– pokaz filmów dokumentalnych 

Chłopi ‘81 Andrzeja Piekutowskiego 
i 100 dni Tadeusza Pobóg-
Malinowskiego 

– przegląd filmów dokumentalnych 
„Dokument protestu” 

– Targi Filmowe 

1981

„ Konferencje prasowe zmieniały się 
w wielkie dyskusje o życiu, polityce, 
wartościach... Wierzyliśmy, że będzie lepiej”

Plakat 8. FPFF, Jerzy Krechowicz, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Głos prasy

„Otóż okazało się, na marginesie Festiwalu, że około 20 goto-
wych polskich filmów czeka w kolejce na swoje premiery, któ-
re, jak dotąd, są… niemożliwe. Brak taśmy filmowej i brak od-
powiednich chemikaliów uniemożliwia jakąkolwiek działalność 
jedynej w Polsce Wytwórni Kopii Filmowych. Festiwal Gdański 
mógł na zasadzie jednorazowego pokazu zaprezentować go-
towe utwory w ich kopiach wzorcowych, ale jasną jest rzeczą, 
że nie jest to podstawa dla normalnego rozpowszechniania. 
Powiemy może – to drobiazg? Ostatecznie polska kinemato-
grafia nie od dziś boryka się z tak gigantycznymi trudnościami 
technicznymi, że jeszcze jedna trudność nie powinna nikogo 
załamywać. Znany jest brak sprzętu, niewydolność wytwórni, 
zła jakość kopii i nieprzerwana likwidacja sal kinowych. Ten 
zakres spraw, drobiazgowo opracowany, znajduje się we wspo-
mnianym powyżej projekcie reformy kinematografii, a więc nie 
jest czymś nowym i nieznanym. 

A przecież w optymistycznej aurze obecnego Festiwalu 
działa właśnie w sposób ściśle określony: stopuje nadzieję. 
Bo jeśli dysponujemy – a można to było sprawdzić przy okazji 
filmów – prawdziwie ciekawym potencjałem twórczym, jeśli 
istnieje sensowny i dopracowany projekt reformy, jeśli wresz-
cie zachwyca i zastanawia różnorodność myślowa i gatunkowa 
filmów powstających przecież w tak niezwykłych warunkach 
politycznych – to dlaczego musi jednocześnie rodzić się po-
dejrzenie, że kontakt publiczności z tymi wartościami sztuki 
ekranowej oddali się w czasie… i to właściwie nieokreślonym? 
Polskie filmy, które przy obecnym braku zakupów muszą sta-
nowić podstawę repertuaru, powinny być obdarzone pełnym 
priorytetem. I w technice, i w reklamie, i w ocenie. Tym bar-
dziej, że, jak można było sprawdzić z perspektywy Gdańska, 
na to zasługują”. 

Maria Malatyńska, „Z nadzieją i… bez nadziei”,  
„Życie Literackie” 1981/39.

Największe powodzenie mają torby na zakupy, wykonane z folii 
ekranowej – ponieważ kina się walą, wiadomo już, jak można 
wykorzystać zbywające ekrany… Ale poważnie – takiej reklamy, 
jaką ma Człowiek z żelaza, nie miał jeszcze z pewnością żaden 
nasz film. Oby stała się ona regułą i dla innych wartościowych 
tytułów, bowiem nie wiadomo, kiedy znów zdobędziemy ko-
lejną Złotą Palmę. (…) Tegorocznemu festiwalowi towarzyszą 
także spotkania z publicznością. Jest ich mniej niż poprzed-
nio, ponieważ ze względów oszczędnościowych uczestniczący 
w nich twórcy nie pobierają honorariów, nie zatrudnia się tak-
że prowadzących spotkania, pilotów, itd. Co należy podkreślić 
– wszyscy, którzy w tym roku spotykają się z widzami, robią to 
z własnej woli i za darmo”.

(az), „8. FPFF. Projekcje i spotkania”, „Dziennik Bałtycki” 1981/177.

Festiwal w liczbach: 2 nagrody ufundowane przez Zarząd Re-
gionu NSZZ „Solidarność” dla filmów Człowiek z żelaza Andrze-
ja Wajdy i Chłopi ’81 Andrzeja Piekutowskiego; 30 filmów kon-
kursowych ocenianych przez jury (42 kontrahentów z Europy, 
USA i Japonii biorących udział w Targach Filmowych; 80 2000 
widzów, którzy między czerwcem 1979 a czerwcem 1980 roku 
obejrzeli film Panny z Wilka, laureata nagrody „Złotego Fotela”, 
rywalizującego o nią z Sekretem Enigmy (590 000) i Amatorem 
(44 6000). 

„…przedstawiciel powołanego w marcu br. na Nadzwyczajnym 
Walnym Zjeździe SFP Komitetu Ocalenia Kinematografii, red. 
Andrzej Ochalski, zreferował projekt reformy. Przewiduje ona 
daleko idące zmiany systemu programowego, organizacyjne-
go i finansowego. Wszelkie proponowane zmiany zmierzają ku 
temu, by kinematografia stała się samodzielnym podsyste-
mem gospodarki narodowej. Nowy system sprowadza się do 
formuły 3xS: Samodzielność, Samorządność, Samofinansowa-
nie. Projekt spotkał się z żywym zainteresowaniem. (…) Jako 
pierwszy wypowiedział się Andrzej Wajda, który stwierdził, że 
zaprezentowany projekt stanowi najbardziej dojrzały doku-
ment, jaki kiedykolwiek stworzyło środowisko twórcze polskiej 
kinematografii. W dyskusji zgłoszono liczne stanowiska pole-
miczne. W większości wystąpień odniesiono się sceptycznie 
wobec realności projektu przyszłej reformy”. 

 „Forum”, „Gazeta Festiwalowa” 1981/7.

01
02 03

01 Barbara Pec-Ślesicka, Janusz Morgenstern, Janusz Zaorski,  

na widowni m.in. Wanda Wertenstein, Andrzej Szalawski,  

Tomasz Zygadło, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Gdańsk, przed kinem Leningrad, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Konferencja prasowa: Piotr Andrejew, Bogusław Sobczuk,  

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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Portret zwycięzcy

Gorączka
Rok 1905, środowisko radykałów skupionych wokół Organiza-
cji Bojowej PPS. Skonstruowana przez Chemika (Tadeusz Huk), 
przechodząca z rąk do rąk bomba, przeznaczona pierwotnie 
dla generała-gubernatora, zamiast eksplodować w planowa-
nym zamachu – niszczy stykających się z nią ludzi – ofiarną 
konspiratorkę Kamę (Barbara Grabowska), zakochanego w niej 
Kamila (Tomasz Międzik), naiwnego chłopa Kiełzę (Adam Fe-
rency), anarchistę Gryziaka (Bogusław Linda). „Nie jestem 
specjalistką od rewolucji, ani od historii. Nie poszukuję tam 
perspektyw historiozoficznych, już raczej mechanizmów i po-
staw, które rezonują z doświadczeniem moim i innych” – wyja-
śniała Agnieszka Holland w Gdańsku, gdzie jej film stał się wy-
darzeniem Festiwalu. Ta autorska adaptacja modernistycznej 
powieści Andrzeja Struga „Dzieje jednego pocisku”, opowieść 
o rewolucji 1905 roku, czytana przez pryzmat doświadczeń re-
żyserki z czasów Praskiej Wiosny, stała się – choć sam scena-
riusz powstał przed Sierpniem ’80 – proroczym komentarzem 
do gorączki solidarnościowego „sezonu wolności”. 

„Film Agnieszki Holland Gorączka jest ewenementem 
w polskim kinie – z rozmaitych powodów. Przede wszystkim 
jednak dlatego, że w sposób okrutny i bezwzględny podej-
muje i do ironiczno-tragicznego końca doprowadza »filozo-
fię bomby« (Maria Janion, „Filozofia bomby”, „Kino” 1981/7). 
Z perspektywy roku 1981 film – ze swoim wieloznacznym tytu-
łem (gorące czasy, zbiorowa gorączka, rewolucja jako choro-
ba tocząca umysły radykałów, uleganie instynktom stadnym) 
i pesymistycznym przesłaniem o historii jako procesie niemo-
ralnym – ostrzegał przed rewolucyjną euforią (bo ta nigdy nie 
trwa długo); z dzisiejszej – zadaje wciąż aktualne pytanie, czy 
można „zabić zło bombą?”, gdzie ideowość zmienia się w nie-
bezpieczny radykalizm. W tle: samotność prostego człowieka, 
bezradnego wobec polityczno-historycznych mechanizmów.

 Janusz Gajos„ Był to czas bardzo specjalny. „Solidarność”! Nagroda 
za najlepszą rolę męską w czasie, jakiego w Polsce 

dotąd nie znałem. „
 Andrzej Wajda„ Po projekcji Człowieka z żelaza na Festiwalu w Gdań-

sku coś się zaczęło dziać. Cenzura kazała mi zrobić 21 
cięć! Paradoksalnie, jak 21 Porozumień Sierpniowych! Tymcza-
sem do Komitetu Centralnego zaczęły napływać setki listów 
– od zakładów pracy, fabryk, stoczni – z żądaniami, żeby „ich” 
film zostawić w wersji prawdziwej i żeby film mógł być im po-
kazany. Wtedy po raz pierwszy poczułem, na czym polega siłą 
„Solidarności”, dla której zrobiłem ten film. „
 Wojciech Marczewski„ Atmosfera Festiwalu była niesamowita, gorąca. Kon-

ferencje prasowe zmieniały się w wielkie dyskusje 
o życiu, polityce, wartościach... Wierzyliśmy, że będzie lepiej. 
Ówczesnego wiceministra kultury Mielcarka, zapamiętam jako 
pierwszego urzędnika, który siedział z młodymi filmowcami 
i godzinami – fakt, że po dużej ilości alkoholu – rozmawiał 
o już zrealizowanych, jak i tych przyszłych filmach. Wydawa-
ło nam się, że razem idziemy w tym samym kierunku, że być 
może mamy wspólny cel. Za parę miesięcy wprowadzono stan 
wojenny. „

Festiwal nie odbył się

1982
1983

01 Plakat „Gorączki”, Muzeum Kinematografii

02 Zamieszki w Gdańsku, grudzień 1981, fot. Adam Michalak / KFP
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300 i 400 zł kosztowały karnety na filmy premierowe; 584 fe-
stiwalowych gości (w tym 102 zagranicznych); 90 000 widzów 
(łącznie, w kinach województwa gdańskiego i elbląskiego) 
obejrzało festiwalowe filmy.
„Rod Webb, dyr. MFF w Melbourne: »Przypadła mi do gustu 
atmosfera imprezy. Filmy także. Moim faworytem jest Kono-
pielka Witolda Leszczyńskiego. Można wam pozazdrościć cie-
kawych twórców najmłodszego pokolenia. W pełni rozumiem 
też powody, dla których z uporem powracacie do doświadczeń 
ostatniej wojny światowej«. 
Kyushiro Kusakabe, dyr. MFF w Tokio: »Największe wrażenie 
zrobiły na mnie w tym roku filmy debiutantów, a gdybym miał 
wybrać tylko jeden – głosowałbym na Wir Henryka Jacka Scho-
ena«”. 

 „Opinie naszych gości”, „Gazeta Festiwalowa” 1984/8.

Gdańsk, 9-17 września 
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej stanem wojennym, do 
konkursu zgłoszono około 80 filmów, zrealizowanych od czasu 
ostatniego Festiwalu (od sierpnia’81 do 31 maja’84). Komisja 
selekcyjna wybrała do konkursu 40 tytułów – 27 kinowych i 13 
telewizyjnych; reszta została pokazana w sekcji informacyjnej. 

Warto wiedzieć

Festiwal w liczbach: 1 głos przewagi Dantona nad W starym 
dworku, czyli niepodległość trójkątów zdecydował o przyzna-
niu Nagrody Dziennikarzy; 48 najciekawszych polskich filmów 
40-lecia dostępnych na wideokasetach (większość zaopatrzo-
na w napisy obcojęzyczne) dla uczestników Targów Filmowych; 

Filmy konkursowe 
Akademia Pana Kleksa, reż. Krzysztof 
Gradowski, ZF Zodiak, Wytwórnia Fil-
mów Dziecięcych i Młodzieżowych im. 
M. Gorkiego, Polska-ZSRR 1983 
Austeria, reż. Jerzy Kawalerowicz, ZF 
Kadr, Polska 1982 
Był jazz, reż. Feliks Falk, ZF X, Polska 
1981 
Czas dojrzewania, reż. Mieczysław 
Waśkowski, ZF Profil, Polska 1984 
Danton, reż. Andrzej Wajda, ZF X, Les 
Films du Losange, Polska-Francja 
1982 
Do góry nogami, reż. Stanisław Jędry-
ka, ZF Silesia, Polska 1982 
Edward i Stefan (z tv cyklu 1944), reż. 
Andrzej Konic, Poltel, Polska 1984 
Fucha, reż. Michał Dudziewicz, ZF Ron-
do, Polska 1983 
Grzechy dzieciństwa, reż. Krzysztof 
Nowak, ZF Silesia, Polska 1980 
Gwiezdny pył, reż. Andrzej Kondratiuk, 
ZF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1982 

Haracz szarego dnia, reż. Roman 
Wionczek, ZF Profil, Polska 1983 
Historia pewnej miłości, reż. Wojciech 
Wiszniewski, ZF Silesia dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1974 
Jest mi lekko, reż. Janusz Kidawa, 
Poltel, Polska 1982
Kamienne tablice, reż. Ewa i Czesław 
Petelscy, ZF Iluzjon, Polska 1983 
Karate po polsku, reż. Wojciech Wój-
cik, ZF Zodiak, Polska 1982 
Kartka z podróży, reż. Waldemar 
Dziki, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Polska 1983 
Katastrofa w Gibraltarze, reż. Bohdan 
Poręba, ZF Profil, Polska 1983
Konopielka, reż. Witold Leszczyński, 
ZF Perspektywa, Polska 1981 
Krzyk, reż. Barbara Sass, ZF Kadr, 
Polska 1982 
Krzyś (2. część filmu tv Adopcja), reż. 
Grzegorz Warchoł, ZF Silesia dla Tele-
wizji Polskiej, Polska 1983 

Limuzyna Daimler-Benz, reż. Filip 
Bajon, ZF Tor, Manfred Durniok Pro-
duktion, Polska-RFN 1981 
Na straży swej stać będę, reż. Kazi-
mierz Kutz, ZF Kadr, Polska 1983 
Niech cię odleci mara, reż. Andrzej 
Barański, ZF Silesia, Polska 1982 
Pastorale heroica, reż. Henryk Bielski, 
ZF Iluzjon, Polska 1983 
Planeta Krawiec, reż. Jerzy Domaradz-
ki, ZF X, Polska 1983 
Powinowactwo, reż. Waldemar Krzy-
stek, ZF Oko dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1984 
Przeznaczenie, reż. Jacek Koprowicz, 
ZF Tor, Polska 1983 
Przyspieszenie, reż. Zbigniew Rebzda, 
ZF Rondo, Polska 1984 
Seksmisja, reż. Juliusz Machulski, ZF 
Kadr, Polska 1983 
111 dni letargu, reż. Jerzy Sztwiertnia, 
ZF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1984 

Toccata, reż. Aleksander Kuc, ZF Kadr 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1983 
Tragarz puchu, reż. Stefan Szlachtycz, 
TWF Poltel, Polska 1983 
Ultimatum, reż. Janusz Kidawa, ZF 
Iluzjon, Polska 1984 
W starym dworku, czyli niepodległość 
trójkątów, reż. Andrzej Kotkowski, ZF 
Rondo, Polska 1984 
Wedle wyroków Twoich…, reż. Jerzy 
Hoffman, ZF Zodiak, CCC Filmkunst, 
Polska-RFN 1983 
Widziadło, reż. Marek Nowicki, ZF 
Perspektywa, Polska 1983 
Wielki Szu, reż. Sylwester Chęciński, 
ZF Kadr, Polska 1982 
Wir, reż. Henryk Jacek Schoen, ZF Tor 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1983 
Wszystko powiem Lilce!, reż. Wiktor 
Skrzynecki, ZF Perspektywa dla Tele-
wizji Polskiej, Polska 1984 
Wyłap, reż. Henryk Dederko, ZF Aneks 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1982 

Jury 
Jerzy Toeplitz (przewodniczący) – hi-
storyk i teoretyk filmu 
Tadeusz Chmielewski – reżyser 
Henryk Kluba – reżyser

Michał Misiorny – krytyk 
Kazimierz Młynarz – krytyk 
Zbigniew Safjan – pisarz 

Elżbieta Staniek-Rek – wicedyrektor 
Departamentu Programowego NZK 
Jan Świderski – aktor 
Krzysztof Winiewicz – operator 

Zygmunt Wiśniewski – kierownik Dzia-
łu Produkcji Filmowej w Komitecie 
ds. RiTV
Jerzy Zabłocki – artysta plastyk

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie: Austeria, reż. Jerzy Kawalerowicz 
Nagroda Specjalna Jury
Gwiezdny pył, reż. Andrzej Kondratiuk 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie 
Konopielka, reż. Witold Leszczyński 
Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie 
debiut reżyserski: Waldemar Dziki – 
Kartka z podróży 
rola kobieca: Dorota Stalińska – Krzyk 
rola męska: Władysław Kowalski – 
Kartka z podróży 

film niepełnometrażowy: Jerzy 
Sztwiertnia – 111 dni letargu 
scenariusz: Aleksander Kuc – Toccata 
zdjęcia: Wit Dąbal – Wir 
scenografia: Janusz Sosnowski – Seks-
misja 
muzyka: Zbigniew Raj – W starym 
dworku, czyli niepodległość trójkątów 

dźwięk: Jerzy Blaszyński – Akademia 
Pana Kleksa 
montaż: Mirosława Garlicka – Niech 
cię odleci mara 

Nagroda Dziennikarzy: Danton, reż. 
Andrzej Wajda

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich z udziałem wicepremiera 
Mieczysława F. Rakowskiego 

– przegląd dokonań Studia Filmowe-
go im. Karola Irzykowskiego 

– przeglądy tematyczne z okazji 
40-lecia PRL

– Targi Filmowe
– wystawa plakatów „Polski plakat 

filmowy w 40-leciu PRL” 

 „Ówczesne festiwale były bardziej 
miejscem spotkań środowiska, niż 
miejscem celebry kina”

1984
Plakat 9. FPFF, Z. Walicki, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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odbiorców – widzów kinowych i telewizyjnych, czy spełnia ich 
oczekiwania, czy przydaje im się do czegoś; okazję do namysłu 
co powinniśmy robić w przyszłości. To ostatnie – myślę – jest 
najważniejsze; przyszłość naszego filmu, przyszłość naszego 
zawodu, nasze dzisiejsze i przyszłe powinności wobec spo-
łeczeństwa, wobec naszej kultury, wobec czasów, które na-
dejdą. Życzę Festiwalowi, a to znaczy nam wszystkim, aby był 
on okazją do takich właśnie refleksji, żeby był miejscem dla 
dyskusji o tych wszystkich sprawach, którymi żyjemy, żeby był 
też chwilą wytchnienia po przebytej drodze, zaczerpnięciem 
oddechu przed marszem dalej”. 

„Nasze powinności wobec widza. Wypowiedź prezesa SFP  
Janusza Majewskiego”, „Gazeta Festiwalowa” 1984/1. 

 Tadeusz Sobolewski„ Festiwal wznowiono w 1984 roku. Był bardzo ciekawy. 
Odbijała się w nim podwójność życia w stanie wojen-

nym. Osobne spotkania z twórcami odbywały się w Kościele 
św. Mikołaja, gdzie trwał taki „alternatywny festiwal”. Cała pu-
bliczność z NOT-u przechodziła do kościoła na spotkanie z An-
drzejem Wajdą. Wiadomo było, że nie można mówić wprost 
pewnych rzeczy, a miejsce nastrajało do pytań religijnych. 
Zapytano Wajdę, kim jest dla niego Chrystus. Wajda odpowie-
dział szczerze: „Jest dla mnie przede wszystkim człowiekiem”. 
Wajda mówił o realizowanym właśnie filmie Kieślowskiego 
pod tytułem Szczęśliwy koniec – bo taki był pierwszy tytuł Bez 
końca. Przez publiczność przeszedł ironiczny szept. Cóż można 
powiedzieć w oficjalnym obiegu o stanie wojennym? Okazało 
się, że Kieślowski mógł. „
 Krzysztof Krauze„ W 1984 dziennikarze nagrodzili pominiętego przez 

jury Dantona Wajdy. Stałem na korytarzu, patrzyłem 
jak tłum fetuje Wajdę. Było to coś, co dziś nazwano by „stan-
ding ovation”. „

Okiem jurora:
„...jeśli na 40 filmów 12 zostaje przez jurorów już na wstępie 
jednomyślnie odrzuconych i nie branych pod uwagę do na-
grody – to znaczy 1/3 programu – jest to sygnał groźny. Nikt 
z jurorów nie miał wątpliwości do głównej nagrody – Austeria 
Kawalerowicza była najlepszym filmem Festiwalu, nie miała 
konkurencji. Dantona uważam za film francuski i jako taki nie 
powinien był – moim zdaniem – konkurować z filmami pol-
skimi. (...) Tak, Austeria to jedyny film wysokich lotów. Poza 
nim, poza Seksmisją i Konopielką było szaro i nudno. Cho-
ciaż, byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał tu, jako 
o filmie wybitnym, o Kartce z podróży. Wyróżniały się również 
Gwiezdny pył Kondratiuka, Toccata Kuca, Planeta Krawiec Do-
maradzkiego, Był jazz Falka. Wymienione filmy pozwalają mi 
być umiarkowanym optymistą”.

Jerzy Toeplitz, „Jestem umiarkowanym optymistą  
(rozmawia Danuta Karcz)”, „Kino”1984/12. 

„Najmłodsi reżyserzy tworzą filmy nastroju, klimatu, we-
wnętrznej melancholii, poświęcone najczęściej humanistycz-
nej refleksji nad ludzka kondycją. (...) Obawiam się jednak, 
że w tej aurze pomstowania na nieobecność realistycznego 
ujęcia tematu współczesnego przy jednoczesnym traktowaniu 
pokazywanych filmów niby etykiety zastępczej, my dziennika-
rze, robimy krzywdę właśnie najmłodszym reżyserom. Rzecz 
bowiem w tym, że w większości nie są to złe filmy. Nie raz biją 
na głowę utwory starszych kolegów, którzy miewają kłopoty na 
poziomie artykulacji. Jak gęstą atmosferę emocjonalną potra-
fi wykreować Sztwiertnia, jak mistrzowsko prowadzą aktorów 
Kuc i Krzystek? Ile dramatycznego ryzyka kryje się w postawie 
Dederki czy Rebzdy? Trzeba to uczciwie pokwitować… (…) Re-
wers z zaufaniem wystawiam wszystkim debiutantom. Wykup 
przy drugim filmie”.

Czesław Dondziłło, „Młodzi (jednak) idą”,  
„Gazeta Festiwalowa” 1984/5.

 „Słowo FESTIWAL pochodzi od łacińskiego festivus – co zna-
czy: żywy, radosny, wesoły, świąteczny. Szczerze bym pragnął, 
aby te wszystkie przymiotniki mogły być użyte przy okazji na-
szego Festiwalu gdańskiego, ale czy jest to możliwe w czasach, 
w których żyjemy? Pewnie nie, a pewnie nawet nie chcieliby-
śmy takiego wesołego, beztroskiego festynu, na którym sypa-
no by nam na głowę konfetti, dekorowano festonami, porywa-
no do żywego, głupkowatego tańca. Pewnie wolimy traktować 
nasz Festiwal jako okazję do spojrzenia z trochę większego 
dystansu, z nieco innej perspektywy na to, co zrobiliśmy 
w ostatnich latach, co robimy teraz; okazję do zastanowienia 
się, czy to, co robimy, ma jakiś sens, czy trafia do naszych 

02

01

03 

01 Jerzy Kawalerowicz, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Karta wstępu, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

03 Plakietka nagrody Festiwalu, fot. Sławomir Pultyn
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dowana przez hitleryzm podczas ostatniej wojny światowej. 
Obraz zaginionego świata Żydów wschodniej Europy mógł po-
wstać tylko w Polsce, bo tylko tu jeszcze żyją ludzie, tworzą ar-
tyści, mając w oczach kształt tej cywilizacji, pamiętają i wciąż 
słyszą melodię tamtych czasów” – tak o genezie filmu mówił 
reżyser. Austeria, arcydzieło polskiego kina, jest adaptacją 
powieści Juliana Stryjkowskiego. Kolejny raz reżyser powraca 
do przeszłości („Nigdy nie pociąga mnie aktualność”) i wie-
lokulturowej krainy dzieciństwa. To opowieść o żydowskiej 
Atlantydzie snuta z pozycji świadka Holokaustu – z wizyjny-
mi zdjęciami Zygmunta Samosiuka, wielką kreacją Franciszka 
Pieczki i symboliczną sceną krwawej kąpieli jako zapowiedzią 
nadciągającej Zagłady.

„Kawalerowicz jeszcze raz okazał się mistrzem »historycz-
nej rekonstrukcji«, gdzie w jednym błysku niezwykłej sytuacji 
zamigotały wszystkie niemal barwy i problemy zaginionej bez-
powrotnie kultury” (Krzysztof Teodor Toeplitz, Krajobraz przed 
zagładą, „Miesięcznik Literacki” 1983/6). 

Portret zwycięzcy

Austeria
Galicja, lato 1914 roku. W tytułowej austerii, karczmie pro-
wadzonej przez starego Taga (Franciszek Pieczka), pierwszej 
wojennej nocy krzyżują się drogi reprezentantów wszystkich 
grup żydowskiej społeczności – od zasymilowanej burżuazji 
po chasydów. Ci ostatni, pogrążeni w religijnych rytuałach 
i tańcu, nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Świadomy 
nadciągającej katastrofy jest Tag, filozof, religijny, ale i nieco 
sceptyczny Żyd, wadzący się z Bogiem: „Zaczęło się wędrowa-
nie – uciekanie i nie widać końca. Boże, kiedy to się skończy? 
Nigdy? Po to nas wybrałeś? Dziękuję!”. On przeczuwa, a widz 
wie, jaką cenę wkrótce przyjdzie zapłacić za bycie narodem 
wybranym. „Zaginiony świat Żydów polskich długo czekał na 
utrwalenie w dziele filmowym. Sięgnąłem po ten temat, gdyż 
byłem przekonany, że tylko u nas może powstać godny i praw-
dziwy obraz społeczności i cywilizacji, która zaginęła wymor-

02 03

01

04 05

01 Feliks Falk i Andrzej Wojciechowski, członek zespołu 

Melomani, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP 

02 - 03   „Austeria”, fot. SF Kadr

04 Plakat „Austerii”, Andrzej Pągowski

05 Niemiecki plakat „Austerii”, GUMM, Muzeum Kinematografii

9.
 F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

98
4



„Na całym świecie przyznawane są na krajowych festiwalach 
nagrody dla odtwórców ról drugoplanowych. Tylko w Gdańsku 
– nie. Tymczasem coraz częściej przychodzi nam oglądać wy-
bitne kreacje kilku – lub kilkunastominutowe, zostające w pa-
mięci na zawsze, budzące głębokie zdumienie, wstrząsające. 
(…)Tegoroczny Festiwal również przynosi wybitne osiągnięcia 
aktorskie – bo jakże inaczej określić postacie stworzone przez 
Ewę Szykulską i Grażynę Szapołowską w Nadzorze, Marka Kon-
drata w Kobiecie w kapeluszu czy Michała Bajora w filmie Cień 
już niedaleko – pozostające właśnie w cieniu głównych ról. (…) 
W tym roku – sądzę – grono kandydatów do Brązowych Lwów 
nie jest wąskie, bo nie brakuje znakomitych kreacji, dźwigają-
cych warstwę stylistyczną i problemową filmów. Ale co będzie, 
jeżeli kiedyś twórcy drugiego planu będą błyszczeć jaśniej niż 
gwiazdy? Może warto wprowadzić do regulaminu jeszcze jed-
ną nagrodę?”.

Jacek Tabęcki, „Więcej światła na II plan!”,  
„Gazeta Festiwalowa” 1985/5.

Gdańsk, 9-16 września 
W tym roku nie było komisji selekcyjnej – do konkursu zakwa-
lifikowano filmy skierowane do rozpowszechniania w okresie 
od 1 czerwca 1984 do 31 maja 1985, które podczas kolaudacji 
otrzymały I lub II kategorię artystyczną. Ostatecznie na liście 
konkursowej znalazły się 33 filmy fabularne – 25 kinowych i 8 
telewizyjnych (w tym 20 premier i 8 debiutów). 10 tytułów tra-
fiło do sekcji informacyjnej. 

Warto widzieć

 „Okazało się, że informacja podana na pierwszej konferen-
cji prasowej Festiwalu nie była wcale żartem. Godziny dwóch 
następnych projekcji przesunięto z powodu transmitowane-
go przez telewizję meczu piłki nożnej! Można tylko wyrazić 
nadzieję, że reszta pójdzie gładko, niezależnie już od różno-
rakich fobii i zainteresowań osób, które gościmy w Gdańsku 
z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”.

Ewa Moskalówna, „Emocje i …milczenie”, „Głos Wybrzeża” 1985/213.

Filmy konkursowe 
Baryton, reż. Janusz Zaorski, ZF 
Perspektywa, Polska 1984 
Bez końca, reż. Krzysztof Kieślowski, 
ZF Tor, Polska 1984 
Ceremonia pogrzebowa, reż. Jacek 
Bromski, ZF Perspektywa dla Telewizji 
Polskiej, Green Man Productions, 
Polska-Wielka Brytania 1984 
Cień już niedaleko, reż. Kazimierz 
Karabasz, ZF Rondo, Polska 1984 
Cztery pory roku, reż. Andrzej 
Kondratiuk, PRF Zespoły Filmowe, 
Polska 1984 
Diabelskie szczęście, reż. Franciszek 
Trzeciak, ZF Profil, Polska 1985 
Dłużnicy śmierci, reż. Włodzimierz 
Gołaszewski, ZF Profil, Polska 1985 
Dokąd człowieku?, reż. Jerzy 
Kołodziejczyk, Poltel, Polska 1984 

Engagement, reż. Filip Bajon, ZF Tor 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1984 
Godność, reż. Roman Wionczek, ZF 
Profil, Telewizja Polska, Polska 1984 
Gość (1.odcinek serialu tv Lato 
leśnych ludzi), reż. Władysław Ślesicki, 
ZF Kadr dla Telewizji Polskiej, Polska 
1984 
Idol, reż. Feliks Falk, ZF Perspektywa, 
Polska 1984 
Jestem przeciw, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki, ZF Kadr, Polska 1985 
Kim jest ten człowiek, reż. Ewa 
i Czesław Petelscy, ZF Iluzjon, Polska 
1984 
Kobieta w kapeluszu, reż. Stanisław 
Różewicz, ZF Tor, Polska 1984 
Kobieta z prowincji, reż. Andrzej 
Barański, ZF Oko, Polska 1984 
Medium, reż. Jacek Koprowicz, ZF Tor, 
Polska 1985 

Młyn nad Lutynią (z cyklu tv Trzy 
młyny), reż. Jerzy Domaradzki, ZF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1984 
Nadzór, reż. Wiesław Saniewski, SF im. 
Karola Irzykowskiego, Polska 1983 
O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji, reż. 
Piotr Szulkin, ZF Perspektywa, Polska 
1984 
Ognisty anioł, reż. Maciej Wojtyszko, 
ZF Zodiak, Polska 1985 
Pismak, reż. Wojciech Jerzy Has, ZF 
Rondo, Polska 1984 
Pobojowisko, reż. Jan Budkiewicz, ZF 
Iluzjon, Polska 1984
Porwanie, reż. Stanisław Jędryka, ZF 
Oko, Studio Filmowe Bojana, Polska-
Bułgaria 1985 
Półpanek (2. odcinek serialu 
Popielec), reż. Ryszard Ber, SF Silesia 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1982 

Sam pośród swoich, reż. Wojciech 
Wójcik, ZF Zodiak, Polska 1985 
Sezon na bażanty, reż. Wiesław 
Saniewski, ZF Oko, Polska 1985 
Szaleństwa panny Ewy, reż. Kazimierz 
Tarnas, ZF Kadr, Telewizja Polska, 
Polska 1984 
Trzy stopy nad ziemią, reż. Jan 
Kidawa-Błoński, ZF Oko, Polska 1984 
Tumor Witkacego, reż. Grzegorz 
Dubowski, Wytwórnia Filmów 
Oświatowych w ̧Łodzi, Polska 1985 
Vabank II czyli riposta, reż. Juliusz 
Machulski, ZF Kadr, Polska 1984 
Yesterday, reż. Radosław Piwowarski, 
ZF Rondo, 1984 
Zabicie ciotki, reż. Grzegorz 
Królikiewicz, ZF Rondo 1984 

Jury 
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący) 
– reżyser 
Czesław Dondziłło – krytyk
Jadwiga Jankowska-Cieślak – aktorka 

Andrzej Jurga – reżyser 
Jerzy Kowalski – kierownik Działu 
Produkcji Filmów Telewizyjnych TVP
Witold Leszczyński – reżyser 

Wojciech Marczewski – reżyser 
Michał Misiorny – krytyk 
Kazimierz Młynarz – krytyk 
Jerzy Passendorfer – reżyser 

Jerzy Peltz – dziennikarz
Kazimierz Radowicz – literat
Jerzy Schönborn – dyrektor 
Departamentu Programowego NZK 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie 
Kobieta w kapeluszu, reż. Stanisław Różewicz 

Nagroda Specjalna Jury
Kobieta z prowincji, reż. Andrzej 
Barański 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie 
Baryton, reż. Janusz Zaorski
Jestem przeciw, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki 

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie 
debiut kinowy: 
Radosław Piwowarski – Yesterday 
Wiesław Saniewski – Nadzór 
debiut telewizyjny: 
Jacek Bromski – Ceremonia 
pogrzebowa 
film niepełnometrażowy: Andrzej 
Kondratiuk – Cztery pory roku 

rola kobieca: Ewa Błaszczyk – Nadzór 
rola męska: Jan Jankowski – Sam 
pośród swoich 
scenariusz: Feliks Falk – Baryton 
zdjęcia: Witold Adamek – Baryton, 
Yesterday, Nadzór 
scenografia: Andrzej Kowalczyk – O-bi, 
o-ba. Koniec cywilizacji 
muzyka: Henryk Kuźniak – Kobieta 
z prowincji i Vabank II, czyli riposta 

efekty dźwiękowe: Zygmunt Nowak 
– efekty do filmów uczestniczących 
w konkursie 

Nagroda Dziennikarzy: Kobieta 
z prowincji, reż. Andrzej Barański
Nagroda Publiczności: Vabank II czyli 
riposta, reż. Juliusz Machulski 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich
– konferencja przedstawicieli 

archiwów filmowych krajów 
socjalistycznych 

– przegląd 100 filmów polskich 
z okazji 40-lecia kinematografii PRL 

 – repliki pokazów filmów 
festiwalowych w kinach Trójmiasta 

 

– wystawa fotografii gwiazd 
polskiego kina w obiektywie 
Serge’a Sachno 

 – Targi Filmowe 

1985

„Kinematografia nie przestaje 
funkcjonować dlatego, że milknie jeden 
czy wielu nawet reżyserów”

Plakat 10. FPFF, Witold Dybowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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tek okoliczności pozaartystycznych, w które wszyscy jesteśmy 
uwikłani, wskutek ciągle trwających napięć i podziałów w spo-
łeczeństwie, nie było filmów współczesnych, które uważano 
dotąd za główny nurt kina – myślę o filmach mających zde-
cydowanie polityczną i społeczną wymowę. I nie spodziewam 
się wielu w bliskiej przyszłości. Brak było dzieł wielu twórców 
zaliczanych do czołówki: Wajdy, Zanussiego, Kawalerowicza, 
Morgensterna, Marczewskiego, Kutza. Ale byli inni. Kinemato-
grafia nie przestaje funkcjonować dlatego, że milknie jeden 
czy wielu nawet reżyserów. Zarysował się wyraźnie przełom 
pokoleniowy, potwierdzony aż ośmioma debiutami. A także 
wysunięciem się na plan pierwszy ludzi funkcjonujących do-
tąd w tle. Myślę tak o Stanisławie Różewiczu, a jeszcze bar-
dziej o Andrzeju Barańskim. W końcu zarysowała się zmiana 
stosunku reżyserów do filmu jako sztuki. Już nie treść, już nie 
temat stał się najważniejszy, ale w o wiele większym stopniu 
forma, zwłaszcza zaś atmosfera, nastrój, klimat”. 

Oskar Sobański, „Znaki nadziei”, „Film” 1985/42.

nym, podejmują istotne, trudne, drażliwe problemy współcze-
sności, charakteryzują się bardzo wysokim poziomem sztuki 
operatorskiej i znakomitym klimatem. Myślę, że z tegoroczne-
go Festiwalu szczególnym powodzeniem w Finlandii cieszyłyby 
się Idol, Bez końca, Baryton i Yesterday. Z filmów telewizyjnych 
wyróżniłbym pokazywaną poza konkursem Mrzonkę”. 

„Apetyt na polskie kino”, „Gazeta Festiwalowa” 1985/8.

Głos prasy

„Wróciłem z Gdańska z mieszanymi uczuciami. Nie był to Fe-
stiwal nudny, nie było stratą czasu obejrzenie tak wielkiej ilo-
ści filmów w tak krótkim czasie. Ale na pewno zabrakło filmu, 
który by rzucił na kolana… Choć w moim przypadku nieomal 
udało się to Kobiecie z prowincji Andrzeja Barańskiego. Nie 
można więc powiedzieć: jest świetnie, poziom naszego kina 
się podnosi. Typowy rok przejściowy: coś się zmienia. Wsku-

Agnes Koltai, krytyk węgierskiego miesięcznika „Filmvilăg”: 
„Bardzo lubię oglądać polskie filmy, gdyż Waszą kinematogra-
fię zaliczam do najciekawszych w Europie. Na tym Festiwalu, 
jak i na innych tego typu imprezach, były utwory różnej war-
tości – dobre, ledwie poprawne, a także wyraźnie słabe. A do 
utworów najbardziej interesujących zaliczyłabym Bez końca, 
Jestem przeciw, Nadzór, Idol i Yesterday. Nie tylko dlatego, że 
śmiało mocują się z trudnymi problemami współczesności, ale 
również robią to za pośrednictwem zharmonizowanej z tema-
tem struktury artystycznej. Np. bliski mi w kilku momentach 
utwór Radosława Piwowarskiego w oryginalny sposób sytuuje 
się w nurcie filmów nostalgicznych o latach 60. widzianych 
oczami ludzi dojrzewających, w nurcie, który przetoczył się 
przez całe kino światowe”.

 „Lubię polskie filmy”, „Gazeta Festiwalowa” 1985/8.

Jouko Aaltonen, przewodniczący Związku Fińskich Pracowni-
ków Filmu: „Polskie filmy stoją na wysokim poziomie artystycz-

01

03

02

04

05

01 Ewa Błaszczyk odbiera nagrodę z rąk Jerzego Kawalerowicza 

i Jerzego Bajdora, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Stanisław Różewicz, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Bajdor,  

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Janusz Zaorski, Radosław Piwowarski, Wiesław Saniewski, 

Jacek Bromski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Jacek Bromski odbiera nagrodę, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

05 Ekipa „Yesterday”: Piotr Siwkiewicz, Anna Kazmierczak, 

Radosław Piwowarski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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Kobieta w kapeluszu to wielkie małe kino z Różewiczowskimi 
motywami, takimi jak autotematyzm, przenikanie teraźniej-
szości i przeszłości, kształtująca tożsamość bohaterki kon-
frontacja życia z pamięcią, dojrzewanie i branie odpowiedzial-
ności za siebie i innych. Opowieść o młodej kobiecie odnajdu-
jącej własną podmiotowość, studium zagubionej, pogrążonej 
w apatii zbiorowości czasu stanu wojennego, pozostawia nas 
(mimo wszystko) z szansą na happy end: „Ewa to portret oso-
by, która chce zachować autentyczne wartości w nieautentycz-
nym świecie. Może jej nadzieje kiedyś spełnią się, choć świat 
jest niesprawiedliwy, a uczciwość rzadko nagradzana. To jest 
film o nadziei, a nie o porażce” – mówił Stanisław Różewicz.

lubi i szanuje, ma zagrać Kordelię. Ostatecznie nie zagra, ale 
dzięki przygotowaniom do roli, artystycznym poszukiwaniom, 
odnajdzie siebie.

„Film Stanisława Różewicza jest ważny nie dlatego, że 
dostał taką czy inną nagrodę (…) Jest ważny ze znacznie po-
ważniejszych powodów. Przede wszystkim dlatego, że stanowi 
ogniwo w twórczości reżysera wyjątkowo odpornego na mody 
i trendy, czyli – mówiąc po polsku – owczy pęd. Taka odpor-
ność to zasadniczy warunek wszelkiej prawdziwej podmioto-
wości, przede wszystkim zaś podmiotowości artysty”. 

(Anna Tatarkiewicz, „Czas Kordelii”, „Polityka” 1985/40).

Portret zwycięzcy

Kobieta w kapeluszu
Ewa (Hanna Mikuć) to młoda, zdolna, ale pozbawiona siły 
przebicia aktorka czekająca na swoją szansę. Poczucie braku 
towarzyszy jej także w życiu prywatnym: związek z narzeczo-
nym nie daje szczęścia, trudne relacje z matką i siostrą pogłę-
bia tęsknota za idealizowanym zmarłym ojcem („Ojciec by mi 
powiedział, co jest w życiu ważne, a co nie”). Szansą na zawo-
dowe spełnienie jest planowana inscenizacja „Króla Leara”: 
u boku Ziembińskiego (Henryk Machalica), aktora, którego 

 Stanisław Różewicz„ Moje widzenie świata, moja refleksja i zrozumienie jej 
przez widza, są dla mnie ważniejsze niż nagrody. Bo-

haterką Kobiety... jest aktorka, ale nie, jak to zazwyczaj bywa 
w filmach – zdecydowana na wszystko karierowiczka, ale dobra 
i miła dziewczyna w punkcie życiowego startu. Hania Mikuć 
miała tu wyjątkowo trudne zadanie. Przełamała tradycję wi-
zerunku aktorki w filmie fabularnym „ 

 Ewa Dałkowska„ W 1985 roku przyjechałam na Festiwal z Kobietą z pro-
wincji. To była moja najlepsza rola filmowa i najlepszy 

film. Ale nie trafił na swój czas. Dziś odbierany jest wspaniale, 
wtedy ludzie mieli niedosyt filmów akcji. Byliśmy przekonani, 
że nie dostaniemy żadnej nagrody. Ale o ten film zawalczyli 
Bukowieccy – ojciec i syn. Dzięki nim Kobieta z prowincji do-
stała Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Specjalną Jury oraz za 
muzykę. „

01 02

03

01 Plakat „Kobiety w kapeluszu”, Jan Młodożeniec, 

Muzeum Kinematografii

02 „Kobieta w kapeluszu”, fot. SF Tor

03 Projekt plakatu festiwalowego, Muzeum 

Kinematografii
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nie zabawne, to śmiech jest reakcją normalną, znaną od lat, 
usankcjonowaną kinowym zwyczajem. Zaś twórca filmu musi 
być na taką sytuację przygotowany. Przekonywano reżysera 
również i o tym, że niesłusznie łączy owe reakcje z ukrytymi 
intencjami; czy go przekonano – nie wiemy”. 

(Zar), „Jak zachować się w kinie?”, „Gazeta Festiwalowa” 1986/5.

Oleg Sulkin, dziennikarz z ZSRR: „Bardzo mi się podoba tego-
roczny Festiwal, bo na nim naprawdę najważniejszą sprawą 
są filmy, a nie towarzyska otoczka. Dla krytyka taka sytuacja 
jest marzeniem. Jak dotąd, najbardziej podobał mi się Wielki 
bieg, film w niekoniunkturalny sposób rozwiązujący delikat-
ne problemy. Zainteresował mnie również film Feliksa Falka, 
odnoszący się do niedocenionego chyba jeszcze u nas zagro-
żenia, jakim jest manipulowanie kulturą masową. W filmach 
konkursowych w Gdańsku uderza wysoki standard profesjo-
nalny. I gdyby nawet arcydzieł zabrakło, to nie widzę też po-
zycji, którym można by zarzucić brak zawodowej sprawności”.

 „O FPFF powiedzieli…”, „Gazeta Festiwalowa” 1986/5,6.

Gdańsk, 8-15 września 
Do konkursu – spośród 40 zgłoszonych tytułów – zakwalifiko-
wano 21 filmów kinowych i 7 telewizyjnych.

Warto wiedzieć

„Dość nieoczekiwany kurs przyjęła dyskusja po projekcji fil-
mu Epizod West Berlin. Nie o dziele bowiem mówiono, lecz 
o tym, jak należy i przede wszystkim jak nie należy zachowy-
wać się w kinie. Rozważania na ten temat zainspirował sam 
reżyser, urażony reakcją części widowni na niektóre, końcowe 
zwłaszcza, sceny swego filmu. Zdaniem Mieczysława Waśkow-
skiego zamanifestowane zostały w ten sposób istniejące od 
lat w środowisku filmowym podziały, koterie, niechęci. A prze-
cież – mówił reżyser – każdy widz, któremu film się nie po-
doba, może po prostu wyjść z kina i nie przeszkadzać innym. 
Nie wszyscy uczestnicy podzielali ten pogląd. Przekonywano 
reżysera, że jeśli w filmie pojawiają się sceny niezamierze-

Filmy konkursowe 
Bohater roku, reż. Feliks Falk, ZF 
Perspektywa, Polska 1986 
Chrześniak, reż. Henryk Bielski, ZF 
Iluzjon, Polska 1985 
Cudzoziemka, reż. Ryszard Ber, PRF 
Zespoły Filmowe, Polska 1986 
Czas nadziei, reż. Roman Wionczek, ZF 
Profil, Telewizja Polska, Polska 1986 
Diabeł, reż. Stanisław Różewicz, ZF Tor 
dla Telewizji Polskiej, Polska 1985 
Dziewczęta z Nowolipek – Rajska 
jabłoń, reż. Barbara Sass, ZF Kadr, 
Telewizja Polska, Polska 1985 
Epizod Berlin-West, reż. Mieczysław 
Waśkowski, ZF Profil, Telewizja Polska, 
Polska 1986 
Ga, ga. Chwała bohaterom, reż. Piotr 
Szulkin, ZF Perspektywa, Polska 1985 

Jezioro Bodeńskie, reż. Janusz Zaorski, 
ZF Perspektywa, Telewizja Polska, 
Polska 1985 
Kochankowie mojej mamy, reż. 
Radosław Piwowarski, ZF Rondo, 
Polska 1985 
Lucyna, reż. Andrzej Barański, Poltel, 
Polska 1986 
Na całość, reż. Franciszek Trzeciak, ZF 
Iluzjon, Polska 1986 
Nad Niemnem, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, ZF Profil, Polska 1986 
Osobisty pamiętnik grzesznika przez 
niego samego spisany, reż. Wojciech 
Jerzy Has, ZF Rondo, Polska 1985 
Potrzask, reż. Józef Małocha, ZF 
Zodiak dla Telewizji Polskiej, Polska 
1985 

Problemat profesora Czelawy, reż. 
Zygmunt Lech, ZF Oko dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1985 
Przez dotyk (z cyklu tv Kronika 
wypadków), reż. Magdalena 
̧Łazarkiewicz, ZF Tor, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych, Poltel, Polska 
1985 
Sceny dziecięce z życia prowincji, reż. 
Tomasz Zygadło, ZF Zodiak, Polska 
1985 
Siekierezada, reż. Witold Leszczyński, 
ZF Perspektywa, Telewizja Polska, 
Polska 1985 
Spowiedź dziecięcia wieku, reż. Marek 
Nowicki, ZF Perspektywa, Telewizja 
Polska, Polska 1985 
Ucieczka (z cyklu tv Kronika 
wypadków), reż. Tomasz Szadkowski, 
ZF Tor, Telewizja Polska, Polska 1986 

W cieniu nienawiści, reż. Wojciech 
Żółtowski, ZF Profil, Telewizja Polska, 
Polska 1985 
Weryfikacja, reż. Mirosław Gronowski, 
SF im. Karola Irzykowskiego, Polska 
1986 
Wielki bieg, reż. Jerzy Domaradzki, ZF 
X dla Telewizji Polskiej, Polska 1981 
Wkrótce nadejdą bracia, reż. 
Kazimierz Kutz, ZF Kadr, Polska 1985 
Wyspa wynalazców (2. część filmu 
Podróże Pana Kleksa), reż. Krzysztof 
Gradowski, ZF Zodiak, Wytwórnia 
Filmów Dziecięcych i Młodzieżowych 
im. M. Gorkiego, Polska-ZSRR 1985 
Złoty pociąg, reż. Bohdan Poręba, ZF 
Profil, Romania Film, Polska-Rumunia 
1986 
Zygfryd, reż. Andrzej Domalik, ZF Tor, 
Polska 1986 

Jury 
Janusz Majewski (przewodniczący) – 
reżyser 
Roman Boniecki – Dyrektor PRF 
(Przedsiębiorstwa Dystrybucji 

Filmów)
Zygmunt Kałużyński – krytyk 
Paweł Komorowski – reżyser 
Andrzej Kotkowski – reżyser 

Jerzy Kowalski – kierownik Działu 
Produkcji Filmów w Komitecie ds. 
RiTV 
Jan Laskowski – operator 

Michał Misiorny – krytyk 
Wanda Neuman – aktorka 
Zbigniew Safjan – pisarz
Jerzy Trunkwalter – krytyk 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie 
Siekierezada, reż. Witold Leszczyński 

Nagroda Specjalna Jury
Cudzoziemka, reż. Ryszard Ber 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie
reżyseria filmu kinowego: 
Feliks Falk – Bohater roku 
Radosław Piwowarski – Kochankowie 
mojej mamy 
reżyseria filmu telewizyjnego: Jerzy 
Domaradzki – Wielki bieg 

scenariusz: Radosław Piwowarski 
i Janina Zającówna– Kochankowie 
mojej mamy 

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie 
debiut kinowy: Andrzej Domalik – 
Zygfryd 
debiut telewizyjny: Tomasz 
Szadkowski – Ucieczka 
rola kobieca: Ewa Wiśniewska – 
Cudzoziemka 

rola męska: Krzysztof Pieczyński – 
Jezioro Bodeńskie i Wielki bieg 
zdjęcia: Krzysztof Pakulski – Przez 
dotyk i Ucieczka 
scenografia: Andrzej Przedworski – 
Osobisty pamiętnik grzesznika przez 
niego samego spisany
muzyka: Jerzy Maksymiuk – Osobisty 
pamiętnik grzesznika przez niego 
samego spisany
drugoplanowa rola kobieca: Maria 
Pakulnis – Jezioro Bodeńskie 
i Weryfikacja 

drugoplanowa rola męska: Ludwik 
Pak – Siekierezada 
montaż: Elżbieta Kurkowska – Ga, ga. 
Chwała bohaterom 
dźwięk: nie przyznano nagrody

Nagroda Dziennikarzy: Przez dotyk, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz 

Imprezy towarzyszące (wybór) 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– polska premiera filmu Piraci 

Romana Polańskiego z udziałem 
reżysera 

– pokaz specjalny filmu C. K. 
Dezerterzy Janusza Majewskiego

– pokaz specjalny filmu Kronika 
wypadków miłosnych Andrzeja 
Wajdy 

– pokaz specjalny filmu Zaproszenie 
Wandy Jakubowskiej

 – przegląd Interfilm, filmów krajów 
socjalistycznych, nagrodzonych na 
krajowych festiwalach 

–  seminarium na temat taśmy 
magnetowidowej, zorganizowane 
przez Film Polski i Kodak-Film 

– Targi Filmowe 

1986

„Jest lepiej, ale jeszcze dużo zostało 
do zrobienia”

Plakat 11. FPFF, Jakub Erol , arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Głos prasy

„Najkrótszy agencyjny komunikat z 11. FPFF mógłby brzmieć 
swojsko: jest lepiej, ale jeszcze dużo zostało do zrobienia. 
Z całą pewnością poziom był wyższy niż przed rokiem (…). Na-
wet bez uwzględniania rozmaitych okoliczności łagodzących 
stwierdzić należy, że polskie kino otwiera powoli oczy. Widzi 
coraz więcej, choć nie zawsze tak, jak chcieliby widzowie. Ja-
kie nowe pomysły mają zatem twórcy? Mało oryginalne, lecz 
skuteczne. Jeszcze raz poszukano ratunku w bibliotekach. Na 
28 tytułów prezentowanych w konkursie ponad połowa, bo aż 
16, to mniej lub bardziej wierne adaptacje literackich pierwo-
wzorów”.

Zdzisław Pietrasik, „Kino z biblioteki”, „Polityka” 1986/40.

 Janusz Majewski„ Jury składa się z wielu osób. Siłą rzeczy, przewodni-
czący bierze na siebie odpowiedzialność za werdykt. 

Zawsze w tej grupie jest frakcja niezdecydowanych, których 
można przeciągnąć na swoją stronę; wiele zależy od osobowo-
ści przewodniczącego. Jako juror zawsze starałem się nagra-
dzać filmy wyjątkowe, szczególne, oryginalne. Do takich należy 
Siekierezada. Jury nie miało wówczas specjalnych wątpliwości. „
 Ewa Wiśniewska„ W 1986 roku dostałam nagrodę za rolę w filmie Cu-

dzoziemka. Nigdy wcześniej nie otrzymałam tak rzę-
sistych braw. To było bardzo piękne. Zastanawiającym zjawi-
skiem jest tylko to, że nagrody nie przekładają się na później-
sze propozycje filmowe. Jedna z moich koleżanek po otrzy-
maniu ważnego filmowego lauru powiedziała ze smutkiem, że 
teraz może spokojnie zapomnieć na jakiś czas o filmie. „

„Podchodzi do mnie młody człowiek. Przedstawia się jako tu-
tejszy klubowicz i patrząc mi w oczy oświadcza: »Panie Ka-
łużyński! Jestem zaskoczony pana udziałem w Festiwalu. De-
klarował pan, że jest to impreza branżowa, mająca na celu 
reklamę i stworzenie zainteresowania dla filmów, które na 
to nie zasługują. Że pan, jako występujący w obronie szere-
gowego widza, nie przyjeżdża tu, nie pisze stąd sprawozdań, 
i czeka pan, jak każdy bywalec kina, na pojawienie się filmu 
na mieście. Że potępia pan korupcję prasy filmowej, że prote-
stuje pan przeciwko «Klubowi» osób piszących należących do 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich i związanych w ten sposób 
z producentami. A teraz co pan robi? Przyjeżdża tu pan i to od 
razu jako juror, a więc wciągnięty w sam środek!«. Nie będę 
przytaczał, co odpowiedziałem, ale teraz winien jestem Pań-
stwu wyjaśnienie. Rzeczywiście twierdziłem to wszystko. I co 
z tego? Czy zmieniło się cokolwiek? Czy całe to gadanie miało 
jakikolwiek wpływ? Bynajmniej. 

A więc dosyć, powiedziałem sobie. Teraz i ja będę skorum-
powany. Niestety, przez cały czas Festiwalu nie otrzymałem 
nic od reżyserów, nawet czekoladki. I jedynie przewodniczący 
jury Majewski postawił nam prywatnie po kieliszku koniaku, 
motywując tym, że jego honorarium było wyższe od naszych. 
Ale mam nadzieję, że to początek. Państwo jeszcze o mnie 
usłyszą”.

Zygmunt Kałużyński, „Jeden z jedenastu (Wyznania jurora)”, 
„Polityka” 1986/40. 

01

02

03 04

05

01 Konferencja prasowa po filmie Barbary Sass (na zdjęciu), obok 

Ewa Kasprzyk, Jan Englert, Ryszard Straszewski, fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP

02 Roman Polański z uczestnikami Festiwalu, fot. Janusz Gojke

03 Forum SFP: Jerzy Kawalerowicz, Janusz Majewski, Jerzy Bajdor, fot. 

Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Wśród laureatów: Jerzy Domaradzki, Elżbieta Kurkowska, Andrzej 

Domalik, Tomasz Szadkowski, Ewa Wiśniewska, fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP

05 Forum SFP: Jerzy Domaradzki, Barbara Sass, Tadeusz Chmielewski,  

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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z poszczególnych scen, ale z całości. Żeby skumulowały się 
dopiero w finale filmu” – tłumaczył reżyser. Jego film to udane 
spotkanie dwóch osobowości twórczych, autorska adaptacja 
powieści Edwarda Stachury wykorzystująca biografię, legendę 
i charakterystyczne motywy twórczości „poety przeklętego” 
(ukochana Gałązka Jabłoni, życie jako wędrówka, samobójstwo 
i „biała lokomotywa”, Janek i Michał – dwie strony osobowości 
pisarza).

„Jest w tym wszystkim zresztą jakaś ogromna prostota, ale 
i naturalny patos, wzmocniony świetnie tu współgrającą z ob-
razem muzyką Vivaldiego. I jeszcze aktorzy: niezwykły »czło-
wiek o oczach bez uśmiechu«, czyli Edward Żentara. I bardzo 
już dojrzały Daniel Olbrychski. A najważniejsze i najbardziej 

Portret zwycięzcy

Siekierezada
Janek Pradera (Edward Żentara), wrażliwy poeta, rusza w po-
dróż. Cel: w zakłamanym świecie znaleźć swój azyl. Trafia do 
puszczy, zatrudnia się jako drwal. Bliskość przyrody i prostych 
ludzi pozwala mu bardziej otworzyć się na świat i związane 
z nim doznania. Wkrótce dołącza inny outsider, Michał Kątny 
(Daniel Olbrychski). Zaprzyjaźniają się, ale ich drogi nieba-
wem się rozchodzą. „Poezja dla mnie to nie ton, ale zestawie-
nie wrażeń. Dlatego opowiedziałem Siekierezadę na ekranie 
w sposób oszczędny, chwilami nawet sucho. Starałem się nie 
roztkliwiać »po drodze«, chciałem, by wzruszenia nie wynikały 

zaskakujące w tym utworze może być to, że jest on najpraw-
dziwiej… »stachurowaty«, z całą właściwą temu pisarzowi 
nadwrażliwością, samotnictwem, podskórną obecnością eg-
zystencjalnych lęków. Piękny to i zaskakujący film. I dobrze się 
stało, ze otrzymał najwyższą nagrodę gdańskiego festiwalu” 
(Maria Malatyńska, „Filmowe gry z literaturą”, „Życie Literac-
kie” 1986/39).

Jeden z najważniejszych filmów lat 80., zaspokajał – wi-
doczny zwłaszcza u młodej widowni – ówczesny głód ducho-
wości, chęć znalezienia alternatywnego modelu istnienia. 
I niezmiennie, mimo wszystko podkreśla „pęd ku życiu” fina-
łowym: „O tak, to warto! Jeszcze jak warto!!!”.

0201

01 - 02   „Siekierezada”, fot. SF Tor / Filmoteka Narodowa
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plany nocnych dyżurów w kolejce pod kasą. Dla wszystkich 
mamy więc dobrą wiadomość: 16 września w kinie Leningrad 
w Gdańsku odbędą się 2 dodatkowe pokazy Plutonu. Film ten 
znajdzie się również w zestawie najbliższych Konfrontacji”. 

A.J. „Poza festiwalowym centrum”,  
„Dziennik Bałtycki” 1987/210.

„Festiwalowe centrum, przeniesione do Teatru Muzycznego, 
niezbyt jakoś przypadło do gustu większości gości 12. FPFF. 
Przyznają wprawdzie, że jest tu wygodniej i przestronniej niż 
w Domu Technika, ale brakuje kameralnej atmosfery budynku 
przy ul. Rajskiej. Może to tylko siła przyzwyczajenia i za rok 
w Gdyni wszyscy poczują się swojsko? Zobaczymy…

A.J., „Na półmetku…”,  
„Dziennik Bałtycki”1987/214.

Gdańsk/Gdynia, 11-18 września 
Po raz pierwszy festiwal odbył się w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni. Komisja selekcyjna z 32 filmów zgłoszonych do konkursu 
wybrała 26 tytułów (w tym 4 „półkowniki” stanu wojennego) –  
18 kinowych i 8 telewizyjnych.

Warto wiedzieć

„Zrozumiałe zainteresowanie wzbudziła w Trójmieście zapo-
wiedź projekcji głośnego filmu Olivera Stone’a Pluton w ra-
mach towarzyszących 12. FPFF pokazów specjalnych. (…) Kopii 
filmu jeszcze nie ma na Wybrzeżu, dotrze do Gdańska dzisiaj. 
Od kilku dni natomiast najwytrwalsi kinomani zastanawiają 
się, w jaki sposób zdobyć bilety na seans. Są już ponoć nawet 

Filmy konkursowe 
Anioł w szafie, reż. Stanisław 
Różewicz, SF Tor, Polska 1987 
Cudowne dziecko, reż. Waldemar 
Dziki, ZF Tor, Les Productions „La 
Fete” Inc, Polska-Kanada 1986 
Druga strona słońca, reż. Janusz 
Petelski, ZF Zodiak dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1986 
Głód serca, reż. Roman Załuski, ZF 
Oko dla Telewizji Polskiej, Polska 1986 
Komediantka, reż. Jerzy Sztwiertnia, 
ZF Rondo, Polska 1986 
Łuk Erosa, reż. Jerzy Domaradzki, ZF 
Perspektywa, Polska 1987 
Magnat, reż. Filip Bajon. ZF Tor, 
Polska 1986 

Maskarada, reż. Janusz Kijowski, SF 
im. Karola Irzykowskiego, ZF Dom, 
Polska 1986 
Matka Królów, reż. Janusz Zaorski, ZF 
X, ZF Rondo, Polska 1982 
Między ustami a brzegiem pucharu, 
reż. Zbigniew Kuźmiński, ZF Profil, 
1987 
Niedzielne igraszki, reż. Robert 
Gliński, SF im. K. Irzykowskiego, 
Polska 1983 
Nieproszony gość, reż. Feliks Falk, ZF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1986 
O rany, nic się nie stało!!!, reż. 
Waldemar Szarek, SF im. K. 
Irzykowskiego, Polska 1987 

Ojcowizna, reż. Franciszek Trzeciak, 
Poltel, Telewizja Polska, Polska 1986 
Pociąg do Hollywood, reż. Radosław 
Piwowarski, ZF Rondo, Polska 1987 
Pogrzeb lwa, reż. Jan Rutkiewicz, ZF 
Kadr dla Telewizji Polskiej, Polska 
1986 
Prywatne śledztwo, reż. Wojciech 
Wójcik, ZF Zodiak, Polska 1986 
Przyjaciel wesołego diabła, reż. 
Jerzy Łukaszewicz, SMFF „Se-Ma-For” 
w Łodzi, Polska 1986 
Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski, 
ZF Tor, Polska 1981 
Sala nr 6, reż. Krzysztof Gruber, Poltel, 
Polska 1987 

Sprawa hrabiego Rottera (z cyklu tv 
Temida), reż. Mariusz Malinowski, ZF 
Zodiak dla Telewizji Polskiej, Polska 
1985 
Śmierć Johna L., reż. Tomasz Zygadło, 
ZF Zodiak, Polska 1987 
W zawieszeniu, reż. Waldemar 
Krzystek, ZF Zodiak, Polska 1986
Wierna rzeka, reż. Tadeusz 
Chmielewski, ZF X, Polska 1983 
Wolny strzelec, reż. Wiesław 
Saniewski, ZF Silesia dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1981 
Życie wewnętrzne, reż. Marek 
Koterski, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Polska 1986 

Jury 
Janusz Morgenstern (przewodniczący) 
– reżyser 
Ryszard Ber – reżyser 
Andrzej Czałbowski – naczelny 
redaktor Redakcji Telewizyjnych 

Filmów Fabularnych 
Bogdan Dziworski – operator 
Jerzy Koenig – naczelny redaktor 
Teatru Telewizji 
Stanisław Michalski – aktor 

Michał Misiorny – krytyk 
Jerzy Peltz – krytyk 
Marek Piwowski – reżyser 
Jerzy Schönborn – dyrektor 
Departamentu Programowego NZK 

Janusz Sosnowski – scenograf 
Władysław Terlecki – pisarz 
Mieczysław Waśkowski – reżyser 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie: Matka Królów, reż. Janusz Zaorski 
Nagroda Specjalna Jury 
Magnat, reż. Filip Bajon 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie 
scenariusz: Krzysztof Kieślowski – 
Przypadek 
reżyseria: 
Tadeusz Chmielewski – Wierna rzeka 
Waldemar Dziki – Cudowne dziecko 
Marek Koterski – Życie wewnętrzne 

reżyseria filmu telewizyjnego: 
Krzysztof Gruber – Sala nr 6 

Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy 
Gdańskie
debiut kinowy: Waldemar Krzystek – 
W zawieszeniu 
pierwszoplanowa rola kobieca: Magda 
Teresa Wójcik – Matka Królów 
drugoplanowa rola kobieca: Joanna 
Szczepkowska – Matka Królów 

pierwszoplanowa rola męska: 
Bogusław Linda – Magnat, Przypadek 
drugoplanowa rola męska: Jerzy Stuhr 
– Pociąg do Hollywood 
zdjęcia: Jerzy Wójcik – Anioł w szafie 
scenografia: zespół scenografów 
i dekoratorów wnętrz do filmu 
Cudowne dziecko 
muzyka: Jerzy Matuszkiewicz – Wierna 
rzeka 

dźwięk: Wiesława Dembińska – Anioł 
w szafie 
montaż: Mirosława Garlicka – Życie 
wewnętrzne 
kostiumy: Elżbieta Radke – Łuk Erosa 
Nie przyznano nagrody za debiut 
telewizyjny. 

Nagroda Dziennikarzy: Matka Królów, 
reż. Janusz Zaorski 
oraz wyróżnienie dla Niedzielnych 
igraszek, reż. Robert Gliński 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– przegląd Interfilm ‘87 
– przedpremierowy pokaz filmu 

Pluton Olivera Stone’a 
– sesja Klubu Krytyki Filmowej 

SD PRL (temat: „Film 
a współczesność”)

– spotkanie z amerykańskim 
reżyserem Ivanem Kershnerem 
poświęcone efektom specjalnym

– targi filmowe i telewizyjne 

1987

„Mam wrażenie, że w Gdyni 
odbywa się już nie ta sama 
impreza”

Plakat 12. FPFF, Andrzej Pągowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Oświadczenie okazjonalne:
Serdeczne wyrazy współczucia mieszkańcom Trójmiasta 
w związku z festiwalem filmowym składa redakcja »Osobno«. 
Specjalna komisja bada przyczyny tego tragicznego wypadku. 
Reżyserzy odgrażają się, że będą nadal kręcić”.

 (cykl „Osobno”), „Lew pręży się do skoku”,  
„Razem” 1987/40

Festiwal w liczbach: 4 seanse konkursowe dziennie; 5 filmów 
konkursowych z Bogusławem Lindą; 6 debiutantów w kon-
kursie; 30 tytułów, do których prawa kupiła podczas targów 
Australia; 100 licealistów tworzących jury młodzieżowe, które 
nagrodziło Matkę Królów; 2506 godzin – łączny czas festiwa-
lowych projekcji. 

Głos prasy

„Gdańsk świetnie się nadawał do uprawiania gry z widzem wy-
trącającej go z ram pospolitości. Jest to bowiem miasto niepo-
spolite, żyjące w cieniu największej w Polsce katedry, a zara-
zem ludowe – przez najnowszą historię. Gdańsk miał przy tym 
swoją tradycję zabawy – kulturę studencką lat pięćdziesiątych. 
To wszystko się liczy. Miasto wiedziało o festiwalu. Świadczyło 
o tym powodzenie filmów konkursowych w miejskich kinach. 
Odbywały się poboczne imprezy, czasem opozycyjne wobec 
oficjalnego przeglądu. 

Może idealizuję obraz festiwalu gdańskiego – jednak mam 
wrażenie, że w Gdyni odbywa się już nie ta sama impreza. 
Mimo obecności wielu znanych twarzy, podejrzewam, że do 
Teatru Muzycznego przyszła jakościowo inna publiczność, ma-
jąca inne oczekiwania wobec kina polskiego. Jakie? To wła-
śnie jest tajemnicą. Skoro podobał się zarówno Krzystek, jak 
i Kuźmiński? Zaorski na równi z Piwowarskim? Jury zdawało 
się podzielać ten powszechny aplauz i nagrodziło rekordową 
liczbę filmów. Znamienna wydaje się niemożność wyboru tego, 
co jest dobre dla nas, na dziś, co nam się naprawdę podoba? 
Ale nie trzeba się dziwić temu rozchwianiu gustów. Nowa pu-
bliczność nie jest ani mądrzejsza, ani głupsza od publiczno-
ści dawnej, którą tworzyliśmy my. Ona po prostu nie trafiła 
dotąd na filmy polskie, które by ją wyrażały, czy nawet więcej 
– kształtowały. Myśmy takie filmy mieli”. 

Tadeusz Sobolewski, „Poniżej własnej świadomości”,  
„Kino” 1987/12. 

Widownia festiwalowa, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum 

Kinematografii
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Portret zwycięzcy

Matka Królów
Losy Łucji Król (Magda Teresa Wójcik), ubogiej wdowy z war-
szawskiej sutereny i jej czterech synów splatają się z Historią, 
przemianami politycznymi Polski od wczesnych lat 30. po Paź-
dziernik ’56. Rodzina Królów – na zasadzie pars pro toto – staje 
się metaforą społeczeństwa i jego postaw. Powojenne losy sy-
nów Łucji pokazują 4 warianty biografii pokolenia: konformizm 
karierowicza Romana (Krzysztof Zaleski), kontrastuje z frustra-
cją Zenona (Adam Ferency), wybierającego wewnętrzną emi-
grację, a śmierć za wiarę ideowego Klemensa (Bogusław Linda) 
z cynizmem najmłodszego Stanisława (Michał Juszczakiewicz). 
Z kolei życiorys przyjaciela domu, przedwojennego komunisty 
doktora Lewena (Zbigniew Zapasiewicz) pokazuje, jak szla-
chetna idea zmienia się w totalitaryzm i niszczy własne dzieci. 
Przede wszystkim destrukcyjna siła systemu dotyka proste-
go człowieka, jak Łucja Król, której pisane z szacunkiem dla 
rządzących prośby o pomoc, niezależnie, czy adresowane do 
władz II RP czy prezydenta Bieruta, spotykają się z tym samym 
wyniosłym milczeniem. A jednak mimo to, bohaterka słysząc 
„Ciężkie miałaś życie”, odpowiada „Inni mieli jeszcze cięższe”. 

„Ze wszystkich moich filmów ten jest najbardziej przemy-
ślany” – wielokrotnie podkreślał reżyser. Jego czekająca latami 
na realizację, a potem premierę – znakomita adaptacja roz-
rachunkowej powieści Kazimierza Brandysa – to legendarny 
„półkownik” i filmowe wydarzenie 1987 roku. 

„Zaorski (zarazem autor scenariusza i reżyser) nakręcił film 
przejmujący, myślę, że mocniejszy w wyrazie nawet od Człowie-
ka z marmuru. (…) Jest to film, który każdy powinien koniecznie 
zobaczyć!” („Matka Królów”, Aleksandra, „Przekrój” 1987/2186). 

Matka Królów okazała się jednogłośnym zwycięzcą 12. FPFF 
i jednym z najwybitniejszych polskich filmów, o przemyślanej 
formie i ze znakomitym aktorstwem. A wśród licznych nagród, 
jakich się film doczekał, znalazła się pochwała samego pisarza, 
uznającego go za wybitny i… znacznie lepszy od powieści.

 Janusz Zaorski„ Tym razem nie było już żadnych wątpliwości. Jury 
główne, młodzieżowe i jury krytyków – wszyscy zgod-

nie przyznali zwycięstwo Matce Królów. To jedyny taki wypadek 
w historii festiwalu. Miałem uczucie, że sprawiedliwości stało 
się zadość. Tyle lat czekałem na realizację tego filmu! Scena-
riusz napisałem w 1971 roku! 10 lat czekałem na jego przyjęcie.
Potem 5 lat przeleżał na półkach. I wreszcie – Grand Prix. 
Nagroda dała mi wiarę, że jednak warto robić filmy, że może 
jednak nie ma sensu emigrować, a takie pomysły w ostatnich 
czasach chodziły mi po głowie. „
 Waldemar Krzystek„ „W zawieszeniu” powstawało bardzo długo. Najpierw 

przez dwa lata scenariusz filmu był a to raz kierowany 
do produkcji, a to po tygodniu zgodę tę odwoływano. W końcu 
film ruszył. Później jednak przerwano nam zdjęcia, a następnie 
po przeglądzie materiału – zabroniono montażu. Po pół roku 
decyzję tę odwołano… Prawdziwa karuzela!
Nie pamiętam jak cieszyłem się z Brązowych Lwów, ale na 
pewno po werdykcie Jury poczułem ulgę, bo w moim mniema-
niu dopiero ta nagroda kończyła walkę o film, potwierdzała 
wcześniejszą zgodę na jego dystrybucję. Filmu nie można już 
było ukryć czy zamknąć. Traktowałem więc Brązowe Lwy jako 
swojego rodzaju gwarancję. Tyle razy okazywało się, że każda 
decyzja może zostać podjęta i zaraz odwołana, ale nagroda na 
narodowym festiwalu chyba nie? „
 Radosław Piwowarski„ W Pociągu do Hollywood objawił się wielki talent Kasi 

Figury, objawiło się jej gwiazdorstwo, zupełnie innego, 
nieznanego w Polsce wcześniej formatu. Ale nie była to
rola do nagrody, film nie był polityczny, nie był zaangażowany, 
tak więc Kasia przegrała w konkurencji z „poważniejszymi” ak-
torkami. Nie po raz ostatni zresztą. Figurę nagrodzono w Gdyni 
znacznie później, kiedy była już starsza i bardziej dojrzała. Wi-
docznie uznano, że dorosła do formatu Festiwalu. Ale gwiazdą 
pozostała. „

01

02

03

05

04

01 Laureci, m.in. Bogusław Linda, Magda Teresa Wójcik, Jerzy Wójcik, 

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

 02 „Matka Królów”, fot. FN

03 Małgorzata Pieczyńska w biurze festiwalowym, fot. Zbigniew 

Kosycarz / KFP

04 Plakat „Matki Królów”, Wiesław Wałkuski, Muzeum Kinematografii

05 Rozmowy w foyer, wśród gości m.in. Małgorzata Karbowiak, 

Juliusz Burski, Feliks Falk, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum 

Kinematografii
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serzy, bez kokieterii, zmuszeni byli przed projekcją uprzedzać 
o tym publiczność. Ostatecznie i to jeszcze dałoby się przeżyć, 
gdyby nie seria rozczarowań po następnych premierowych se-
ansach. Nie zawiodły filmy znane, a nawet już nagradzane, jak 
Krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego, Tabu Andrze-
ja Barańskiego, Kingsajz Juliusza Machulskiego. (..) W grupie 
filmów kinowych zauważony też został Trójkąt bermudzki W. 
Wójcika – zwiastun nowych tendencji w naszej twórczości. Nie 
rozczarował również Andrzej Domalik, autor udanego debiu-
tu, jakim był Zygfryd, nagrodzony w Gdańsku przed dwoma 
laty. Domalik ma swój styl i potwierdził to najnowszym swoim 
utworem Schodami w górę, schodami w dół. (…) Film Domali-
ka przedstawiono w środę po południu. Tego dnia wieczorem 
rozpoczęła się projekcja Dotkniętych Wiesława Saniewskiego. 
W połowie zdecydowano się ją przerwać – na ekranie coś szu-
miało, dudniło, trudno było zrozumieć wypowiadane przez 
aktorów kwestie. Awarię usunięto, dyrekcja festiwalu zdecy-
dowała o przeniesieniu pokazu na dzień następny. Przez kilka 
minut w kuluarach zastanawiano się, co dalej z festiwalem, 
czy uda się jakoś dobrnąć do końca? (…)”.

A.J., „Nie ma arcydzieł – są kłopoty techniczne, ale… dalej się kręci”, 
„Dziennik Bałtycki” 1988/216. 

Gdańsk/Gdynia, 12-18 września 
Na festiwal zgłoszono 38 filmów kinowych i telewizyjnych, 
z czego do konkursu zakwalifikowano 26 – 19 kinowych i 7 tele-
wizyjnych. Wśród nich – 2 „półkowniki”. W sekcji informacyjnej 
znalazło się 16 tytułów. 

Warto wiedzieć

„Można mówić o skandalu, o wyjątkowym pechu (magia feral-
nej »trzynastki«) albo o fatalnym stanie technicznym naszej 
kinematografii. I tak na jedno wyjdzie. Tegoroczny FPFF rozpo-
czął się dobrze, aczkolwiek już przy drugiej konkursowej pro-
jekcji, w trakcie prapremierowego pokazu Obywatela Piszczy-
ka, szwankował dźwięk. Wrażenia artystyczne tego pierwszego 
festiwalowego dnia zrekompensowały jednak drobne potyczki 
z niesforną techniką. To wprawdzie zdarzyć się nie powinno, 
lecz czasem się trafia. Trudno, siła wyższa. 

Udany początek zaostrzył apetyty kinomanów. Tymczasem 
dalej szło jednak coraz gorzej. Technika nie dawała za wygraną 
– drobne usterki dźwięku zdarzały się prawie na każdym se-
ansie, jakość obrazów bywała różna zależnie od kopii. Dotarły 
zaś na ten festiwal kopie niekiedy w stanie tak złym, że reży-

Filmy konkursowe 
Bez grzechu, reż. Wiktor Skrzynecki, 
ZF Perspektywa, Polska 1987 
Co to konia obchodzi?, reż. Grażyna 
Popowicz, SF im. Andrzeja Munka, 
Poltel, Polska 1987 
Dotknięci, reż. Wiesław Saniewski, SF 
im. Karola Irzykowskiego, Polska 1988 
Dotknięcie nieba (4. odcinek serialu 
tv Ballada o Januszku), reż. Henryk 
Bielski, ZF Iluzjon dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1987 
Dzikun, reż. Andrzej Barszczyński, ZF 
Profil, Polska 1987 
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest..., reż. 
Krzysztof Zanussi, SF Tor, Gerhard 
Schmidt Produktion, Polska-RFN 1988 

Gwiazda Piołun, reż. Henryk Kluba, ZF 
Rondo, Polska 1988 
Kingsajz, reż. Juliusz Machulski, ZF 
Kadr, Polska 1987 
Kobieta samotna, reż. Agnieszka 
Holland, ZF X dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1981 
Krótki film o miłości, reż. Krzysztof 
Kieślowski, ZF Tor, Polska 1988 
Krótki film o zabijaniu, reż. Krzysztof 
Kieślowski, ZF Tor, Polska 1987 
Kto dziś tak umie kochać? (12. odcinek 
serialu tv Dom), reż. Jan Łomnicki, 
ZF Kadr dla Telewizji Polskiej, Polska 
1987 
Łabędzi śpiew, reż. Robert Gliński, ZF 
Kadr, Polska 1988 

Niezwykła podróż Baltazara Kobera, 
reż. Wojciech Jerzy Has, ZF Rondo, La 
Sept, Polska-Francja 1988 
Nowy Jork – czwarta rano, reż. 
Krzysztof Krauze, ZF Tor, Polska 1988 
Obywatel Piszczyk, reż. Andrzej 
Kotkowski, ZF Perspektywa, Polska 
1988 
Oszołomienie, reż. Jerzy Sztwiertnia, 
ZF Rondo, Polska 1988 
Schodami w górę, schodami w dół, 
reż. Andrzej Domalik, SF im. K. 
Irzykowskiego, ZF Dom, Polska 1988 
Skrzypce Rotszylda, reż. Ewa Bilińska, 
ZF Perspektywa, PWSFTviT, Polska 
1988 

Tabu, reż. Andrzej Barański, ZF Oko, 
Polska 1987 
Trójkąt bermudzki, reż. Wojciech 
Wójcik, ZF Zodiak, Polska 1987 
Wielki Wóz, reż. Marek Wortman, 
Poltel, Polska 1987 
Wigilia ‘81, reż. Leszek Wosiewicz, SF 
im. K. Irzykowskiego, Polska 1982 
Zabij mnie glino, reż. Jacek Bromski, 
ZF Perspektywa, Polska 1987 
Zad wielkiego wieloryba, reż. Mariusz 
Treliński, SF im. Andrzeja Munka, 
Poltel, Polska 1987 
Zakole, reż. Włodzimierz Olszewski, 
Poltel, Polska 1988 

Jury 
Janusz Zaorski (przewodniczący) – 
reżyser 
Filip Bajon – reżyser 
Sylwester Chęciński – reżyser 

Andrzej Czałbowski – naczelny 
redaktor Naczelnej Redakcji 
Telewizyjnych Filmów Fabularnych 
Czesław Dondziłło – krytyk 
Józef Hen – pisarz

Jerzy Schönborn – dyrektor 
Zespołu Programowego Komitetu 
Kinematografii 
Dorota Stalińska – aktorka 
Piotr Szulkin – reżyser 

Jerzy Toeplitz – historyk filmu 
Andrzej Żurowski – krytyk teatralny 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie  
Krótki film o miłości oraz Krótki film o zabijaniu, reż. Krzysztof Kieślowski 

Nagroda Specjalna Jury
Kobieta samotna, reż. Agnieszka 
Holland 

Nagroda Główna – Srebrne Lwy 
Gdańskie
reżyseria: 
Robert Gliński – Łabędzi śpiew 
Andrzej Kotkowski – Obywatel 
Piszczyk 
scenariusz: Krzysztof Kieślowski 
i Krzysztof Piesiewicz – Krótki film 
o miłości 

Nagrody Indywidualne – Lwy 
Gdańskie
debiut kinowy: Krzysztof Krauze – 
Nowy Jork – czwarta rano 
najlepsza pierwszoplanowa rola 
kobieca (ex aequo):
Maria Chwalibóg – Kobieta samotna 
Grażyna Szapołowska – Krótki film 
o miłości 
pierwszoplanowa rola męska: 
Bogusław Linda – Kobieta samotna 
drugoplanowa rola kobieca: Stefania 
Iwińska – Krótki film o miłości 

drugoplanowa rola męska: Bronisław 
Pawlik – Tabu 
zdjęcia: Witold Adamek – Krótki 
film o miłości, Dotknięci, Obywatel 
Piszczyk 
scenografia: Janusz Sosnowski – 
Kingsajz 
muzyka: Jerzy Satanowski – Schodami 
w górę, schodami w dół 
dźwięk: Janusz Rosół – Niezwykła 
podróż Baltazara Kobera 
montaż: Jadwiga Zajiček – Zabij mnie 
glino 

kostiumy: Jolanta Jackowska – 
Schodami w górę, schodami w dół

Nagroda Dziennikarzy: Dotknięci, reż. 
Wiesław Saniewski 

Imprezy towarzyszące: 
– przegląd Interfilm ‘88 – pokaz 

laureatów krajowych festiwali 
filmowych państw socjalistycznych 

– pokaz przedpremierowy filmu 
Frantic Romana Polańskiego 

– pokaz przedpremierowy 
filmu Ostatni cesarz Bernardo 
Bertolucciego 

– pokaz specjalny filmu Do domu 
Janusza Zaorskiego

– pokaz specjalny filmu Na srebrnym 
globie Andrzeja Żuławskiego 

– repliki filmów konkursowych 
w kinach Trójmiasta, Warszawy 
i Katowic

– targi filmowe Filmu Polskiego 
i Poltelu 

1988
„To jest szalenie trudny moment 
i wymaga od nas jakiegoś 
poderwania się, jakiegoś zrywu, 
w którym jest jakaś nadzieja”

Plakat 13. FPFF, Jakub Erol , arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Oba te filmy stały się bez wątpienia liderami festiwalu – opo-
wiedziane w nich kameralne historie zapadają w pamięć, każą 
przyjrzeć się samemu sobie. (…)

Na festiwalu po raz pierwszy przyszło mi spotkać się z nowym 
pokoleniem aktorów i reżyserów – z przykrością muszą stwier-
dzić, że nazwiska Andrzeja Domalika, Filipa Bajona, Piotra Szulki-
na, Andrzeja Barańskiego, Janusza Zaorskiego, Wiesława Saniew-
skiego, Jana Peszka, Marii Pakulnis i wielu innych nic nam nie 
mówią. A to na nich przecież bazuje dzisiejsze kino w Polsce. Nie 
mówiąc już o Bogusławie Lindzie, który drugi raz pod rząd otrzy-
muje nagrody za najlepsze kreacje męskie i który od Daniela 
Olbrychskiego przejął pałeczkę sztafety Zbyszka Cybulskiego. (…)
Kiedyś w polskiej krytyce filmowej egzystował termin »kino 
moralnej niepokoju«. Myślę, że ten termin jest aktualny do 
dziś, wyrażając to, co najcenniejsze, najbardziej niepokojące, 
a zarazem nie dopuszczające taniej koniunktury w polskiej 
sztuce filmowej”.

Żywile Pipinite, „Kino” (Wilno) 1988/11  
(cyt.za: „Filmowy Serwis Prasowy” 1989/14). 

 Janusz Zaorski„ W 1988 byłem przewodniczącym jury. Dekalog widzia-
łem na kolaudacji kilka tygodni wcześniej. Byłem pod 

wielkim wrażeniem dzieł Kieślowskiego. Na Festiwalu w 1988 
roku pokazano dwa filmy Kieślowskiego – Krótki film o miłości 
i Krótki film o zabijaniu. Oba wybitne. Nie mogliśmy się zde-
cydować, któremu dać nagrodę, i w końcu zadecydowaliśmy, 
że dajemy ex aequo. W konkursie był jeszcze jeden znakomity 
film – Kobieta samotna Agnieszki Holland, której przyznaliśmy 
Nagrodę Specjalną. Klasę i wielkość tych filmów potwierdziło 
później ich przyjęcie w Europie i na świecie. „
 Jacek Bromski„Na Festiwal w 1988 roku jechałem dość pewny, że do-

stanę nagrodę za debiut kinowy – Zabij mnie glino. Film 
zdążył już uzbierać trochę nagród (trzy nagrody ministra kul-
tury, „Warszawska Syrenka”). Dali jednak nagrodę Krauzemu za 
Nowy Jork – czwarta rano, a mnie tylko za montaż. Trochę mnie 
wtedy koledzy z jury wpienili; zwłaszcza Bajon i Zaorski byli prze-
ciwko. Ale nie rozpaczałem, bo: „nagrodę, kijem pod brodę”. „ 

 Krzysztof Krauze„ Dziś, z perspektywy czasu, film Bromskiego wydaje 
mi się dużo lepszy. Czułem, że wiele osób nie zgadza 

się z tym werdyktem. Przez parę następnych lat nie zrobiłem 
filmu. Było to takie rozbudzenie aspiracji przy jednoczesnej 
niedojrzałości. Dla mnie chyba byłoby lepiej, gdybym tej na-
grody nie dostał. „

sprawdzić, ile tam właśnie zamarynowanych ambicji, ile… stra-
conych złudzeń.

Do owego swoistego strachu przed poważną tematyką do-
łączył się »przymus kasy«, potwierdzony dobitnie reformą ki-
nematografii. Każdy musi finansować się sam. (…) 

Tegoroczny festiwal znakomicie pokazał, że z tej magmy 
dezorientacji, z tego upadku ambicji, z tych wyrzutów sumienia 
artystycznego w stosunku do wcześniejszych osiągnięć i daw-
niejszych możliwości nie wyłoni się żadna »świetlista instruk-
cja na wielkość«. Na szczęście zresztą! Liczyć można wyłącznie 
na indywidualności autorskie. Na to, że po prostu komuś »bę-
dzie się chciało«. I ktoś będzie miał swój »prywatny« wielki 
pomysł, który zechce i potrafi przedstawić. 

Jeśli premiowałabym właśnie za pomysł, to laureatem naj-
większej ilości nagród zostałby (tak zresztą jak stało się na 
tym festiwalu) Krzysztof Kieślowski. W momencie, gdy niemal 
wszyscy czują, że to i owo trzeba by w systemie wartości po-
przestawiać, że w tzw. dobie dominującego pieniądza warto by 
zwrócić uwagę na inne cechy ludzkiej egzystencji, Kieślowski 
nie dyskutuje, tylko po prostu robi …Dekalog. Ni stąd, ni zowąd 
przypomina kilka wartości podstawowych, aktualnych od wie-
ków, a zmiennych jakby tylko w szczegółach scenograficznych. 
I jakież to zaskakujące, że nagle jego przypowiastki mogą trafić 
do publiczności jednocześnie i jako filmy współczesne, i jako 
moralitety, i jako próba zaangażowania się w istotne sprawy 
dnia dzisiejszego i jako… warsztatowo sprawdzalne fabuły, wy-
myślone z atrakcyjnością kasowych potrzeb”.

Maria Malatyńska, „Trochę wiosny jesienią”,  
„Życie Literackie” 1988/40. 

„Kino polskie zawsze zachwycało świeżością i ostrością po-
dejmowanych tematów, a przede wszystkim mistrzostwem 
reżyserii i wspaniałą grą aktorów. (...) Należy podkreślić, że 
choć polska krytyka nie przestaje mówić o kryzysie swojego 
kina, powstające obecnie filmy w niczym nie ustępują swoim 
poprzednikom. (…) Na szacunek zasługuje wierność polskiej 
kinematografii najlepszym tradycjom kultury narodowej – 
zwracanie uwagi na przełomowe momenty w dziejach kraju 
i wewnętrzne życie człowieka. Poczucie narodowej godności, 
uważne obserwowanie człowieka, jego psychiki, widoczne 
w najlepszych filmach festiwalu, skojarzyło mi się z przeczyta-
ną w pewnym tygodniku dewizą: »człowiek to początek i cel, 
klucz do widzenia świata i jego przemiany«. Wielokrotny lau-
reat gdańskich festiwali Krzysztof Kieślowski – Grand Prix za 
Krótki film o zabijaniu i Krótki film o miłości – na konferencji 
prasowej powiedział szczerze, że interesuje go tylko pojedyn-
czy człowiek i irytuje wszystko to, co jest związane z polityką 
i sprawami społecznymi. 

„Zderzamy się z zupełnie nowym życiem, życiem zdomino-
wanym przez pieniądze, życiem zdominowanym znowu przez 
walkę o byt, ponieważ bez ożywienia tej walki stagnacja go-
spodarcza nas udusi. Wszyscy pauperyzujemy się w oczach. 
W tych warunkach wszystkie wartości, któreśmy ukochali trze-
ba sformułować na nowo, trzeba je na nowo odnaleźć.
Trzeba znaleźć nowy sposób życia, nowy etos pracy. (…)

To jest szalenie trudny moment i wymaga od nas jakiegoś 
poderwania się, jakiegoś zrywu, w którym jest jakaś nadzie-
ja, bo myśl żyje w momencie, kiedy widać sens tego, co się 
robi. Może zagrożenia, które dziś czujemy, świadomość, że 
ta kinematografia, w której myśmy się wychowali osiada na 
mieliźnie, że robi się kinematografią nic nie znaczącą, kine-
matografią głupiej rozrywki, może to zagrożenie takim dla nas 
bodźcem się stanie. Ale jeśli nie poczujemy teraz tego bodźca, 
jeśli nie poczujemy, że jest to ten moment, żeby wziąć się 
za głowę z największymi problemami egzystencjalnymi, spo-
łecznymi, politycznymi, to zostaniemy po prostu zdegrado-
wani jako grupa społeczna. Inteligencja znajdzie się gdzieś 
w ariergardzie. (…)

Zdaję państwu sprawę z mojego własnego przestraszenia 
sytuacją, w jakiej się znalazłem. Przestraszenia tym, że w kra-
ju, gdzie kinematografia była chyba ze wszystkich dyscyplin 
artystycznych najbardziej społeczeństwu potrzebna, i jeszcze 
dziesięć lat temu tę funkcję społeczną pełniła, dzisiaj pozwo-
liła się zdegradować. Nie mówię o niczyjej winie. Zostawmy 
rozliczenia, na ile władza może to policzyć za swój sukces, a na 
ile to się stało z obiektywnych powodów. To nieważne. Ważne 
jest to, że w naszych głowach te myśli się nie zrodziły, że nie 
mamy tej inicjatywy, która by nas mogła mobilizować do speł-
nienia roli awangardy a nie ariergardy”.

„Wystąpienie Krzysztofa Zanussiego” (na Forum SFP – przyp. red), 
„Kino” 1989/1. 

Głos prasy

„W ostatnim okresie – a można to było sprawdzić na gdańskich 
festiwalach – twórczość filmowa w naszym kraju przeżyła wy-
raźną burzę. Był to dojmujący spadek samoświadomości. Celu 
i sensu myślenia. Sądząc, że publiczność żąda tylko rozrywki, 
najlepiej kryminałów i pornografii, rzuciła się kinematografia 
w te całkowicie obce jej dotąd rejony z energią nuworysza i ze 
świadomością, że to jedyna szansa przetrwania. I rzeczywiście, 
czyż bowiem każda inna, bodaj odrobinę zaangażowana pró-
ba analizy spraw polityczny i społecznych, ba, obyczajowych 
i ludzkich (np. Przypadek Kieślowskiego) nie była skazana na 
półki? Dopiero od dwóch lat te półki się likwiduje, można więc 

02

01

01 - 02   Teatr Muzyczny w Gdyni, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP
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Portret zwycięzcy

Krótki film o miłości 
Warszawskie osiedle, lata 80. XX w. Tomek (Olaf Lubaszenko), 
nieśmiały 19-latek, codzienne wieczorem przez lunetę obser-
wuje mieszkającą naprzeciwko atrakcyjną, 30-letnią Magdę 
(Grażyna Szapołowska). Próbuje – wykorzystując m.in. fakt, że 
sam pracuje na poczcie – nawiązać z nią bliższy kontakt. Po 
pewnym czasie przyznaje się do podglądania i wyznaje kobie-
cie miłość. Ta wykorzystuje jego wyznanie, by udowodnić mu, 
że miłość nie istnieje – jest tylko seks – co skłania chłopaka 
do desperackiego kroku.

„Staliśmy się zbyt egoistyczni, zbyt zakochani w sobie 
i swoich potrzebach. Wszyscy inni zeszli na dalszy plan. Myślę, 
że na tym polega prawdziwy kłopot. Na tym, że już właściwie 
nie mamy czasu na okazanie uczucia i na namiętności, które 
są ściśle związane z uczuciami. Gdzieś nam życie przecieka 
przez palce” – mówił reżyser o bohaterach swojego filmu. Film 
jest kinową wersją Dekalogu, 6, komentarzem do przykazania 
„nie cudzołóż”, gdzie cudzołóstwo nie jest zdradą rozumianą 
dosłownie, ale jako pogwałcenie cudzej prywatności. Tomek 
narusza intymność Magdy swoim podglądactwem, ona jego 
– poprzez cyniczny stosunek do miłości. Oboje – jak wszyscy 
bohaterowie Dekalogu – cierpią z powodu samotności, dlatego 
nie zostają potępieni, a finał – inny niż telewizyjny – sugeruje, 
że jeszcze wszystko jest możliwe.

„Kieślowskiemu udało się tu w sposób subtelny dotknąć 
samej istoty miłości, w czym pomogli niewątpliwie znakomicie 
wiarygodni w swych niełatwych rolach aktorzy, Grażyna Szapo-
łowska i Olaf Lubaszenko. Krótki film o miłości to piękny i bar-
dzo prawdziwy wizerunek ludzkiego doświadczenia o wymiarze 
uniwersalnym” (Małgorzata Dipont, „Brawa dla Kieślowskiego”, 
„Życie Warszawy” 1988/214).

03

05 06

02

04
01 Plakat „Krótkiego filmu o miłości”, Andrzej Pągowski

02 „Krótki film o miłości”, fot. SF Tor

03 Anglojęzyczny plakat „Krótkiego filmu o miłości”, Muzeum Kinematografii

04 Dorota Stalińska przed Teatrem Muzycznym, fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii

05 Konferencja prasowa, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

06 Krzysztof Kieślowski, fot. Janusz Gojke
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skoro przyznał się on do winy? Dlaczego tak rzadko okazuje-
my drugiemu nasze miłosierdzie?” (Janusz Wróblewski, „Polski 
kompleks”, „Kino” 1988/12).

Jeden z najważniejszych i najbardziej znanych polskich 
filmów do Gdyni przyjechał już jako wydarzenie festiwalu 
w Cannes. Laureat licznych nagród, z pierwszym Felixem dla 
najlepszego filmu europejskiego na czele, stał się dla reżysera 
przepustką do międzynarodowej kariery.

rze śmierci jako formie przemocy” – mówił reżyser, nie kryjąc 
interwencyjnego charakteru filmu. Ta kinowa wersja Dekalo-
gu,5, komentarz do przykazania „Nie zabijaj”, ze znakomitymi, 
utrzymanymi w zimnej tonacji, podkreślającymi okrucieństwo 
świata zdjęciami Sławomira Idziaka i wstrząsającymi scenami 
dwóch morderstw – stanowi jeden z najmocniejszych (i najsku-
teczniejszych) filmowych głosów przeciw karze śmierci. 

„Krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego zmusza 
widza do wyjścia poza praktyczne, doraźnie użyteczne kate-
gorie moralne. Mordercą jest zabójca taksówkarza, ale czy nie 
jest nim także ten, który wykonuje wyrok? Czy w imię sprawie-
dliwości wolno nam potępiać absolutnie drugiego człowieka, 

Krótki film o zabijaniu
Warszawa, lata 80. XX w. Piotr (Krzysztof Globisz), młody adwo-
kat, prowadzi swoją pierwszą sprawę: broni 20-letniego Jacka 
(Mirosław Baka), który w bestialski sposób zamordował tak-
sówkarza (Jan Tesarz). Udaje mu się nawiązać kontakt z chło-
pakiem, dotrzeć do jego sumienia, utwierdzając się w prze-
konaniu, że to zło narodziło się z braku dobra. Sądu jednak 
argumenty mecenasa nie przekonują.

„Film jest oskarżeniem przemocy. Żądanie kary śmierci jest 
najwyższą chyba formą przemocy, jaką sobie można wyobrazić. 
Wykonanie takiego wyroku jest żądaniem śmierci. W ten spo-
sób od przemocy żądanej przez przestępcę robimy łuk ku ka-

01

02

03

05

01, 05 Plakaty „Krótkiego filmu o zabijaniu”, Andrzej 

Pągowski, Muzeum Kinematografii

02-04  „Krótki film o zabijaniu”, fot. SF Tor 

04
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Głos prasy

„Zaczynała Lawa Tadeusza Konwickiego, czyli opowieść 
o »Dziadach« Adama Mickiewicza, ale przed ekranizacją na-
rodowego arcydramatu pokazano nam fragmenty Robotników 
80 i wypowiedzi stoczniowców o potrzebie prawdy, o godności 
i o tym, że dalej nie może być tak, jak jest, następnie poka-
zał się Lech Wałęsa obwieszczający ludziom zgromadzonym 
przed bramą »mamy wolne, niezależne związki zawodowe«, 
a także szef doradców, podpisany »Tadeusz Mazowiecki, na-
czelny redaktor Więzi«. W tym momencie na sali rozległy się 
oklaski. 

Potem już »Dziady« i jedna z największych scen w histo-
rii polskiego kina – »Wielka Improwizacja« mówiona przez 
Gustawa Holoubka »do kamery«, cały czas na ekranie twarz 
aktora i tylko parę krótkich przebitek-migawek: ułani pędzący 
z szablami na czołgi, żywe kościotrupy w oświęcimskich pa-
siakach, polski żołnierz zabijany strzałem w tył głowy w Ka-
tyńskim lesie. Już tego pierwszego wieczora objawił się na 
ekranie wielki temat, który zdominował czternasty festiwal 
– Polska i Polacy, historyczne dziedzictwo i współczesność, 
nasze cnoty i grzechy (»Nasz naród jest jak lawa…«). Rozpacz 
i potrzeba nadziei”.

Zdzisław Pietrasik, „Kino młodszych braci”,  
„Polityka” 1989/38. 

Gdynia, 14-18 września 
Wobec zachodzących przemian społeczno-politycznych w kra-
ju, uznano, że dotychczasowa formuła festiwalu dopełniła się. 
Zrezygnowano więc z przeprowadzenia konkursu i powoływa-
nia jury. Konkurs zastąpił cykl pokazów 33 filmów w trzech 
sekcjach, z czego jedna – „Polski współczesny film polityczny 
– początek drogi” – powstała z inicjatywy młodych twórców. 

Warto wiedzieć

„Na festiwalu w Gdyni przed pokazem Przesłuchania Krysty-
na Janda jako pierwsza z ekipy wyszła na scenę, żeby przed-
stawić film, ale wzruszenie nie pozwalało jej mówić. Publicz-
ność wstała z miejsc. W tym manifestacyjnym powitaniu i we 
wzruszeniu aktorki był raczej żal nad czasem, który minął, niż 
satysfakcja, że oto po 8 latach wolno już oglądać jej najlep-
szą dotąd rolę filmową. Należałem chyba do nielicznych, któ-
rzy film Ryszarda Bugajskiego oglądali po raz pierwszy – nie 
znałem go z kaset. Obawiałem się tej premiery. Wiadomo, jak 
bledną legendy filmowe, zwłaszcza dziś, w zastraszająco szyb-
kim tempie najodważniejsze filmy tracą na znaczeniu. Jednak 
Przesłuchanie się ostało”.

Tadeusz Sobolewski, „Przesłuchanie po 8 latach”,  
 „Gazeta Wyborcza” 1989/102.

Wieczorne pokazy galowe: 
Czarny wąwóz, reż. Janusz Majewski, 
ZF Oko, Filmove Studio Barrandov, 
Polska-Czechosłowacja 1989 
Déjà vu, reż. Juliusz Machulski, ZF 
Zebra, Studio Filmowe Odessa, 
Polska-ZSRR 1989 
Jeniec Europy, reż. Jerzy Kawalerowicz, 
ZF Kadr, Cine-Alliance SA, Polska-
Francja 1989

Kornblumenblau, reż. Leszek 
Wosiewicz, SF im. Karola 
Irzykowskiego, Polska 1988 
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, ZF 
Perspektywa, Polska 1989 
Męskie sprawy, reż. Jan Kidawa-
Błoński, ZF Zodiak, Polska 1988 

Nocny gość, reż. Stanisław Różewicz, 
ZF Tor, Filmove Studio Barrandov, 
Polska-Czechosłowacja 1989 
Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski, 
ZF Dom, Polska 1988 
Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski, 
ZF X, Polska 1982

Stan posiadania, reż. Krzysztof 
Zanussi, ZF Tor, Telewizja Polska, 
Regina Ziegler Filmproduktion, Polska 
1989 
Stan wewnętrzny, reż. Krzysztof 
Tchórzewski, ZF X, ZF Tor, Polska 1983 
Żelazną ręką, reż. Ryszard Ber, ZF Oko, 
Polska 1989 

Polski współczesny film polityczny – początek drogi: 
Bal na dworcu w Koluszkach, reż. Filip 
Bajon, ZF Dom, Polska 1989 
Chce mi się wyć, reż. Jacek Skalski, SF 
im. Karola Irzykowskiego 1989 

Marcowe migdały, reż. Radosław 
Piwowarski, ZF Dom, Polska 1989 
Ostatni dzwonek, reż. Magdalena 
Łazarkiewicz, SF im. Karola 
Irzykowskiego 1989 

Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 
ZF Zodiak, Polska 1989 
Stan strachu, reż. Janusz Kijowski, ZF 
Oko, Polska 1989 

300 mil do nieba, reż. Maciej Dejczer, 
ZF Tor, Lise Lense-Moller Film, Trans-
Europe Film, Polska-Dania-Francja 
1989 

Sekcja informacyjna: 
Alchemik, reż. Jacek Koprowicz, ZF Tor, 
Polska 1988 
Bliskie spotkania z wesołym diabłem, 
reż. Jerzy Łukaszewicz, SMFF Se-Ma-
For, Polska 1988 
Choinka strachu, reż. Tomasz Lengren, 
SF im. Karola Irzykowskiego, Polska 
1982 

Co lubią tygrysy, reż. Krzysztof Nowak, 
ZF Oko, Polska 1989 
Czarodziej z Harlemu, reż. Paweł 
Karpiński, ZF Perspektywa, Polska 
1988 
Desperacja, reż. Zbigniew Kuźmiński, 
ZF Profil, Polska 1988 

Jemioła, reż. Wanda Różycka-
Zborowska, ZF Dom, Polska 1989 
Konsul, reż. Mirosław Bork, ZF Kadr, 
Polska 1989 
Penelopy, reż. Bohdan Poręba, ZF 
Profil, Polska 1988 
Porno, reż. Marek Koterski, ZF Zebra, 
Polska 1989 

Powrót wabiszczura, reż. Zbigniew 
Rebzda, ZF Profil, Polska 1989 
Serenitè, reż. Alina Skiba, ZF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1988 
Sztuka kochania, reż. Jacek Bromski, 
ZF Zebra, Polska 1989 
Światło odbite, reż. Andrzej Titkow, ZF 
Perspektywa, Polska 1989 

Jury: nie powołano 

Werdykt
nie przyznano nagród 
regulaminowych, a jedynie 
pozaregulaminowe 
Małe Lwy Gdańskie: Karolina 
Czernicka za główną rolę w filmie 
Męskie sprawy

Nagroda Fundacji Kultury Polskiej: 
Krystyna Janda – za wybitne 
kreacje aktorskie w filmach, które 
przypomniały dramatyczne losy 
powojennych pokoleń Polaków 

Nagrody Wojewody Gdańskiego: 
Tadeusz Konwicki – za Lawę. Opowieść 
o „Dziadach” Adama Mickiewicza 
Leszek Wosiewicz – za 
Kornblumenblau 
Jacek Mikołajczak – za kreację 
aktorską w Nocnym gościu 

Nagroda Prezydenta Gdyni: 
Waldemar Krzystek – za Ostatni prom 
Krzysztof Tchórzewski – za Stan 

wewnętrzny 
Nagroda Publiczności: Przesłuchanie, 
reż. Ryszard Bugajski 
Nagroda Dziennikarzy Krajowych: 
Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski 
Nagroda Dziennikarzy Zagranicznych: 
300 mil do nieba, reż. Maciej Dejczer 
Nagroda Federacji DKF-ów: 300 mil do 
nieba, reż. Maciej Dejczer 
Nagroda Muzeum Kinematografii 
w Łodzi: Lawa. Opowieść o „Dziadach” 
Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz 

Konwicki 
Nagroda Koła Młodych SFP: Chce mi 
się wyć, reż. Jacek Skalski 
Nagroda im Jerzego Laskowskiego 
przyznawana przez Zespoły Polskich 
Producentów Filmowych oraz Koło 
Kierowników Produkcji SFP: Piotr 
Dzięcioł

Imprezy towarzyszące: 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– projekcje Studia Video Gdańsk 
– przegląd Interfilm ‘89

1989
 „Jak tu walczyć z przeciwnikiem, 
którego nie ma?”

Plakat 14. FPFF, Mirosław Golędzinowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Rzeczywistość w Polsce zmieniła się diametralnie. Festiwal 
stanął przed nowymi, ważnymi pytaniami. Trzeba było znaleźć 
inną formułę, spełnić inne zadania, w sytuacji, gdy jego rola 
społeczno-polityczna przestała być aż tak istotna. Nie było już 
miejsca na utarczki z jakąś mityczną władzą, bo tamta wła-
dza przestała istnieć. Pojawiły się inne problemy – finansowe, 
kulturowe, problem znalezienia się filmu w nowej sytuacji – 
rynkowej. Dotyczyły one zarówno festiwalu, jak środowiska, 
kinematografii w ogóle; jedni sobie z tym radzili lepiej, inni – 
gorzej. Na początku niejako z rozpędu fora organizowane były 
w takiej samej formule, jak w PRL-u. Pamiętam zagubienie 
uczestników Festiwalu. Jak tu walczyć z przeciwnikiem, któ-
rego nie ma? Głównie było to – dosyć jałowe – narzekanie na 
brak pieniędzy. Czuliśmy, że refleksja musi iść w inną stronę.

kowym, lecz jednak samorządzie artystów – w coś na razie 
nie wiadomego. Środowiskowy czarny dowcip określił ten stan 
przejściowy jako ratowanie się z tonącego »Titanika« w ośmiu 
szalupach (zespoły, zamienione w samodzielne instytucje) i na 
jednej tratwie. Dokąd i jaką trasą, z jakim napędem i z jaką 
załogą popłynie ta flotylla – nie wie nikt”.

Bożena Janicka, „W świątyni i w zakrystii”, „Film” 1989/41.

 Janusz Kijowski„ Po 1990 roku przyszło to, co jest. Komercja. Taniocha. 
Telewizja. Teatr Telewizji podniesiony do rangi filmu. 

Reklamy. Gadżety. Bale. Sponsorzy. Banery. Iluminacje. Ukła-
dy towarzyskie – w miejsce solidarności pokoleniowej. Więcej 
nagród, niż filmów. Festyny. Gale. Drożyzna. Nuda. „
 Maciej Karpiński„ Pewnego dnia zatelefonował do mnie Waldemar Dą-

browski, ówczesny Przewodniczący Komitetu Kine-
matografii, i zaproponował objęcie wakującego stanowiska 
Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. Tak mnie to zaskoczyło, że poprosiłem o czas 
do namysłu. Byłem wtedy kierownikiem literackim Studia Fil-
mowego „Perspektywa” i Janusz Morgenstern powiedział mi: 
„Jeśli myślisz, że będzie to polegało na tym, że pojedziesz, 
otworzysz Festiwal, a potem go zamkniesz, to się mylisz.” Miał 
rację. „

szanie państwowych dotacji – to agonia kinematografii? Kon-
trowersje wokół decyzji o rozbiciu Zespołu Polskich Producen-
tów Filmowych na 8 samodzielnych jednostek, kryzys moralny 
i materialny oraz dezintegracja środowiska, rola SFP w aktual-
nej sytuacji i konieczność zwołania nadzwyczajnego zjazdu tej 
organizacji – to tylko niektóre z refleksji i wypowiedzi. Zgodni 
co do tego, że bez dotowania filmowa produkcja obejść się 
nie może, bo na całym świecie korzysta się z dofinansowania, 
prezentowali filmowcy różne, nierzadko sprzeczne sposoby jej 
uzdrowienia. Były więc głosy, by skorzystać z wzorów spraw-
dzonych za granicą, były apele o działania spokojne i racjonal-
ne w ramach obowiązujących jeszcze przepisów.

Dla nas widzów z pewnością ważniejsze będą skutki tych 
reformatorskich poczynań niż »gdybanie« i dysputy grona 
wtajemniczonych. Dziś natomiast możliwe wydaje się wszyst-
ko – także i drastyczny spadek produkcji filmowej – nawet do 
8 tytułów rocznie…

Odezwały się też na wczorajszym forum głosy domagające 
się takich zmian programowych i formalnych krajowego festi-
walu, aby był on rzeczywiście świętem kina, jego promotorem 
i autentyczną giełdą dobrych interesów.
Tak więc z obawą o przyszłość polskiego kina i z wciąż aktual-
nym pytaniem o kształt festiwalu opuszczali Trójmiasto goście 
tegorocznej imprezy”.

A.J. „Festiwalowe pożegnanie”, „Dziennik Bałtycki” 1989/213. 

„Kinematografia przeżywa, nie ona jedna, trudny okres prze-
poczwarzania się z solidnej instytucji, opartej z jednej strony 
na państwowych pieniądzach a z drugiej coraz bardziej szcząt-

„14. FPFF – to można już teraz powiedzieć – brakuje atmosfery 
nierozerwalnie związanej z konkursem. Nie brakuje natomiast 
premier i tematyki, która długo była w naszym kinie nieobec-
na. Zerwany dialog z widzem i rodzimą filmową tradycją ma 
więc teraz szansę wznowienia”.

A.J., „Po latach pustki”, „Dziennik Bałtycki” 1989/211. 

„Można powiedzieć, że część nowych filmów o tym, co przeży-
liśmy w ostatnich latach tworzy nową mitologię uciśnionych 
i zwiastuje jakiś martyrologiczny nurt, w którym jednak nie-
obecni są reprezentanci sporej części społeczeństwa. Podział 
»my-oni« nadal występuje, ale oczywiście (?)»lepsi« są opo-
wiadający się po stronie wczorajszej opozycji. Odzywa się więc 
schemat á rebours.
Filmy są – jakie są. I chociaż niektóre zbliżyły się do »życia« – 
nie ma wśród nich arcydzieł. Są natomiast powody, by o tych 
filmach dyskutować, co nie znaczy, że widzowie owe »politycz-
ne« dzieła będą gremialnie oglądać. Kino prawdziwie politycz-
ne – jeszcze u nas nie istnieje”.

Stanisław Zawiśliński, „ZOMO w tle: czy nowa martyrologia?,  
„Trybuna Ludu”1989/222.

O Forum:
„Tematem rozmowy, której tym razem nie przysłuchiwał się 
nikt z przedstawicieli władz, była przyszłość rodzimej kine-
matografii. »Przyszłość« – to pojęcie szerokie, oddające jed-
nak istotę poruszonych spraw. Co robić, gdy chory jest cały 
krwioobieg kinematografii, poczynając od zespołów filmowych 
poprzez wytwórnie i system rozpowszechniania? Czy zmniej-

01 02 03

01 Forum SFP, wśród gości m.in. Czesław Świrta, Ryszard Straszewski, Paweł Rakowski, 

Jerzy Kawalerowicz, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

02 Projekcja „300 mil do nieba”, na zdjęciu m.in. Wojciech Klata, pani Zielińska, prototyp 

filmowej matki bohaterów, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

03 Krystyna Janda, Jerzy Martyś, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii
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Filmy konkursowe 
Alchemik, reż. Jacek Koprowicz, ZF Tor, 
Polska 1988 
Bal na dworcu w Koluszkach, reż. Filip 
Bajon, ZF Dom, Polska 1989 
Chce mi się wyć, reż. Jacek Skalski, SF 
im. Karola Irzykowskiego, Polska 1989 
Czarny wąwóz, reż. Janusz Majewski, 
ZF Oko, Filmove Studio Barrandov, 
Polska-Czechosłowacja 1989 
Déjà vu, reż. Juliusz Machulski, ZF 
Zebra, Studio Filmowe Odessa, 
Polska-ZSRR 1989 
Gorzka miłość, reż. Czesław Petelski, 
ZF Profil, Polska 1989 
Historia niemoralna, reż. Barbara 
Sass, SF Kadr, Polska 1990 
Jemioła, reż. Wanda Różycka-
Zborowska, ZF Dom, Polska 1989 
Kornblumenblau, reż. Leszek 
Wosiewicz, SF im. Karola 
Irzykowskiego, Polska 1988 
Kramarz, reż. Andrzej Barański, SF 
Oko, Telewizja Polska, Polska 1990 

Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, ZF 
Perspektywa, Polska 1989 
Marcowe migdały, reż. Radosław 
Piwowarski, ZF Dom, Polska 1989 
Męskie sprawy, reż. Jan Kidawa-
Błoński, ZF Zodiak, Polska 1988 
Mów mi Rockefeller, reż. Waldemar 
Szarek, SF Zebra, Polska 1990 
Nocny gość, reż. Stanisław Różewicz, 
SF Tor, Filmove Studio Barrandov, 
Polska-Czechosłowacja 1989 
Oko cyklonu, reż. Henry Kostrubiec, 
Oficyna Filmowa Galicja, Polska 1989 
Ostatni dzwonek, reż. Magdalena 
Łazarkiewicz, SF im. Karola 
Irzykowskiego, Polska 1989 
Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 
ZF Zodiak, Polska 1989 
Piggate, reż. Krzysztof Magowski, SF 
Dom, Polska 1990 
Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski, 
ZF Dom, Polska 1988 

Pogrzeb kartofla, reż. Jan Jakub 
Kolski, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Polska 1990 
Po upadku. Sceny z życia 
nomenklatury, reż. Andrzej Trzos-
Rastawiecki, ZF Kadr, Polska 1989 
Powroty, reż. Andrzej Mol, SF Indeks – 
PWSFTviT, Polska 1989 
Powrót wilczycy, reż. Marek Piestrak, 
SF Oko, Polska 1990 
Pożegnanie jesieni, reż. Mariusz 
Treliński, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Polska 1990 
Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski, 
ZF X, Polska 1982
Seszele, reż. Bogusław Linda, SF 
Zebra, Polska 1990 
Stan posiadania, reż. Krzysztof 
Zanussi, ZF Tor, Telewizja Polska, 
Regina Ziegler Filmproduktion, Polska 
1989 
Stan strachu, reż. Janusz Kijowski, ZF 
Oko, Polska 1989 

Stan wewnętrzny, reż. Krzysztof 
Tchórzewski, ZF X, ZF Tor, Polska 1983 
Sztuka kochania, reż. Jacek Bromski, 
ZF Zebra, Polska 1989 
300 mil do nieba, reż. Maciej Dejczer, 
ZF Tor, Lise Lense-Moller Film, Trans-
Europe Film, Polska-Dania-Francja 
1989 
Ucieczka z kina „Wolność”, reż. 
Wojciech Marczewski, SF Tor, Polska 
1990 
Zabić na końcu, reż. Wojciech Wójcik, 
SF Zodiak, Polska 1990 
Zakład, reż. Teresa Kotlarczyk, SF im. 
Karola Irzykowskiego, Polska 1990 
Żelazną ręką, reż. Ryszard Ber, ZF Oko, 
Polska 1989 

Nominacje
Filmy: Kornblumenblau, Lawa. 
Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, Przesłuchanie, 300 mil 
do nieba, Ucieczka z kina „Wolność”
Pierwszoplanowa rola kobieca: 
Krystyna Janda (Przesłuchanie), Maja 
Komorowska (Stan posiadania), 
Dorota Stalińska (Historia 

niemoralna)
Pierwszoplanowa rola męska: Janusz 
Gajos (Przesłuchanie i Ucieczka 
z kina „Wolność”), Gustaw Holoubek 
(Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza) , Wojciech Klata (300 mil 
do nieba)

Drugoplanowa rola kobieca: Teresa 
Budzisz-Krzyżanowska (Lawa. 
Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza), Jadwiga Jankowska-
Cieślak (300 mil do nieba), Anna 
Romantowska (Przesłuchanie)
Drugoplanowa rola męska: Henryk 
Bista (Lawa. Opowieść o „Dziadach” 

Adama Mickiewicza), Jan Peszek 
(Pożegnanie jesieni), Zbigniew 
Zamachowski (Ucieczka z kina 
„Wolność”)

Jury 
Jan Englert (przewodniczący) – aktor 
Witold Adamek – operator 
Ernest Bryll – poeta 
Feliks Falk – reżyser 
Andrzej Kołodyński – krytyk 
Maciej Pawlicki – krytyk
Tadeusz Sobolewski – krytyk
Edward Żebrowski – reżyser 

Komisja konkursowa 
Andrzej Drawicz – historyk literatury 
Bogusław Drewniak – historyk 

Stasys Eidrigevičius – artysta grafik 
Adam Garbicz – krytyk 
Krzysztof Gierat – animator kultury 
filmowej 
Maria Gołaszewska – estetyk 
Kazimierz Górski – trener piłkarski 
Roman Gutek – animator kultury 
filmowej 
Józef Hen – pisarz 
Maciej Iłowiecki – dziennikarz 
Stefan Kisielewski – pisarz, 
kompozytor 

Jerzy Koenig – krytyk teatralny 
Lucjan Kydryński – dziennikarz 
Maria Malatyńska – krytyczka 
Wojciech Mann – dziennikarz 
Rafał Marszałek – krytyk
Magdalena Mikołajczak – 
dziennikarka tv 
Wojciech Młynarski – literat 
Stefan Morawski – filozof i teoretyk 
sztuki 
Zofia Nasierowska – artystka fotografik 
Agnieszka Osiecka – poetka 

Andrzej Pągowski – artysta grafik 
Zdzisław Pietrasik – publicysta 
Piotr Radziszewski – dziennikarz 
Maciej Rosolak – dziennikarz 
Franciszek Ryszka – politolog 
Jan Józef Szczepański – pisarz 
Małgorzata Szpakowska – krytyczka 
literacka 
Władysław Terlecki – pisarz 
Jerzy Toeplitz – historyk filmu 
Grażyna Torbicka – dziennikarka 
Marcin Wolski – satyryk

Werdykt
Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  

Ucieczka z kina „Wolność”, reż. Wojciech Marczewski 
Nagroda Specjalna Jury 
Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski 

Nagroda Jury 
Tadeusz Konwicki za twórczą 
interpretację „Dziadów” w filmie 
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza 

Nagrody Indywidualne – Lwy 
Gdańskie 
reżyseria: Leszek Wosiewicz – 
Kornblumenblau

debiut reżyserski: Maciej Dejczer – 
300 mil do nieba 
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Krystyna Janda – Przesłuchanie 
pierwszoplanowa rola męska: Janusz 
Gajos – Przesłuchanie i Ucieczka 
z kina „Wolność” 
drugoplanowa rola kobieca: Anna 
Romantowska – Przesłuchanie 
drugoplanowa rola męska: Henryk 
Bista – Lawa. Opowieść o „Dziadach” 
Adama Mickiewicza
zdjęcia: Krzysztof Ptak – 300 mil do 

nieba i Kornblumenblau 
scenografia: Andrzej Przedworski – 
Pożegnanie jesieni 
muzyka: Zygmunt Konieczny – Lawa. 
Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, Pogrzeb kartofla 
i Ucieczka z kina „Wolność” 
kostiumy: Ewa Krauze – Pożegnanie 
jesieni 
dźwięk: Mariusz Kuczyński – Lawa. 
Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza 
montaż: Wanda Zeman i Jarosław 

Wołejko – Kornblumenblau

Specjalne Wyróżnienie za debiut: 
Zakład, reż. Teresa Kotlarczyk 

Nagroda Dziennikarzy: Ucieczka 
z kina „Wolność”, reż. Wojciech 
Marczewski 
Dziennikarze zwrócili także uwagę 
na szczególne walory humanistyczne 
paradokumentalnego filmu Jacka 
Bławuta Nienormalni 

Imprezy towarzyszące: 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– przegląd filmów dokumentalnych 

Studia Video Gdańsk 
– przegląd „Polscy twórcy filmowi 

za granicą”, zorganizowany przez 
Filmotekę Narodową 

łen poetyckich niedomówień. (..) Najbardziej podobał mi się 
chyba Pogrzeb kartofla Jana Jakuba Kolskiego. Cudowne zdję-
cia, spokojnie, subtelnie opowiedziana tragedia samotności. 
Zastanawiam się jednak, kto kupi bilety na te piękne filmy”.

„Poezja debiutów. Spotkanie z Agnieszką Osiecką (rozmawiał 
Krzysztof Demidowicz)”, „Film” 1990/33.

„Obejrzałem dotychczas 18 filmów. Wiele mi się podobało. Nie 
ma takiego filmu, który by mi się zdecydowanie nie podobał. 
Każdy z nich jest próbą zapisu rzeczywistości, stanu świado-
mości, emocji… Takie filmy jak Ostatni dzwonek, Ostatni prom, 
Stan strachu są dokumentami naszej najnowszej historii, po-
kazują wydarzenia wobec których trudno zachować obojęt-
ność. Tylko, że są to rzeczy poważne, a widz pragnie – wydaje 
mi się – żeby go film bawił, kiedy idę do kina, to chcę coś 
przeżyć, przejąć się czymś, ale na końcu zobaczyć happy end, 
żeby chociaż przez moment po wyjściu z kina być optymistą”.

„Być optymistą. Rozmowa z Kazimierzem Górskim  
(rozmawiał Paweł Tomczyk)”, „Film” 1990/34.

Gdynia, 18-23 września 
Wobec niekonkursowego charakteru poprzedniego Festiwa-
lu, w konkursie mogły wziąć udział filmy wyprodukowane od 
13. Festiwalu. Wprowadzono nową formułę, wzorowaną na 
modelu Amerykańskiej Akademii Filmowej: dopuszczone do 
rywalizacji tytuły, oceniała ponad trzydziestoosobowa komi-
sja konkursowa, złożona z dziennikarzy, krytyków, ludzi nauki, 
sportu i kultury (z wyłączeniem filmowców). Jej zadaniem było 
przyznanie 5 polskim filmom nominacji do Wielkiej Nagrody 
Festiwalu – Złotych Lwów Gdańskich i 12 nominacji do nagród 
aktorskich za role pierwszo- i drugoplanowe. Spośród nich 
jury dokonało wyboru laureatów. 

Głosy nominujących

„Zobaczyłam kilka interesujących filmów zrealizowanych 
przez młodych reżyserów, także debiutantów. Bardzo wzru-
szyła mnie Jemioła Wandy Różyckiej-Zborowskiej, utwór pe-

1990

„Zastanawiam się jednak, kto kupi bilety 
na te piękne filmy”

Plakat 15. FPFF, Andrzej Pągowski, Pomorska Fundacja Filmowa
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mu Marczewskiego nie można by w tym roku mówić ani o god-
ności sztuki filmowej, ani o sztuce filmowej w ogóle”.

Bożena Janicka, „Na mieliźnie”, „Film” 1990/41. 

„Wśród filmów, które obejrzałem, mam swoją wyraźną czołów-
kę. Przede wszystkim robi wrażenie Korczak Wajdy z wielką 
kreacją Wojciecha Pszoniaka i 300 mil do nieba Dejczera. (…) 
Taką gorącą nowością jest dla mnie Ucieczka z kina „Wolność” 
Marczewskiego. To jest kino na które czekałem. Myślę, że reży-
ser znalazł klucz do naszej niedawnej rzeczywistości. Pokazuje 
ją w pewnym zabarwieniu satyrycznym, ale i poetyckim. (…) 
Film Marczewskiego uderza, bardzo rzadkim u nas, finezyj-
nym poczuciem humoru. Rewelacyjna kreacja Janusza Gajo-
sa jako cenzora i świetna rola Zbyszka Zamachowskiego. (…) 
Marczewski to dla mnie ktoś, kto umie w inteligentny sposób 
zażartować, a to ma zawsze większą siłę wyrazu niż krzyk. Kino 
musi być przede wszystkim inteligentne, wywoływać ruch my-
śli. Każdy film powinien być pudełkiem, z którego w najmniej 
oczekiwanym momencie wyskakuje przewrotny diabełek. Nie-
stety, poza paroma wyjątkami, filmy festiwalowe potwierdzają, 
że polska kinematografia cierpi na niedostatek myśli. Warsztat 
jest dobry, fachowy, i tym bardziej mi żal, że to wszystko jest 
takie nudne i oczywiste. Reżyserzy i scenarzyści nie znają życia 
ludzi, nie słuchają jakim językiem ludzie rozmawiają. Te filmy 
mówią niby o rzeczach słusznych, ale czy koniecznie muszę 
chodzić do kina, żeby się dowiedzieć o czymś, co i tak wiem? 
(…) To wszystko jest po prostu mało inteligentne”.

„Pudełeczko bez diabełka. Mówi Wojciech Młynarski (notowały: 
Joanna Maciejewska, Ewa Redel)”, „Film” 1990/37. 

Głos prasy

„W jednym z filmów gdańskiego festiwalu ktoś wspomina 
o wielorybach, które czasami zadają sobie śmierć przez wpę-
dzenie się na mieliznę. Wiele wskazuje na to, że nasze kino 
jest w trakcie popełniania samobójstwa podobnym sposobem. 
(…) Myśli o katastrofie, jakiej uległo kino polskie, nasuwają 
filmy najnowsze, zrealizowane między wrześniem’89 a wrze-
śniem’90. 

Sygnały dochodziły już wcześniej, lecz nikt nie widział 
wszystkich nowych filmów razem. Trudno było zresztą uwie-
rzyć, by kino o takim dorobku i tradycji mogło w ciągu roku 
zrezygnować ze wszystkiego, co nadawało mu do tej pory 
wartość, wagę i sens. Pisano przecież, że widz odwrócił się od 
polskiego kina; po ostatnim festiwalu chyba trzeba będzie tę 
konstatację zastąpić inną. Filmy pokazane w Gdyni świadczą 
o tym, że to raczej kino odwróciło się od widza, pokazując mu, 
by wyrazić się elegancko, odwrotną stronę medalu. W czasie 
forum SFP Andrzej Werner powiedział, że może stałoby się le-
piej, gdyby nie było w programie Ucieczki z kina „Wolność”, 
stanowi bowiem ona rodzaj moralnego alibi dla reszty i bez fil-

01

02

06

03

07

04 05

02 Feliks Falk, Jan Kidawa-Błoński, Maciej Karpiński, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

03 Allan Starski, Janusz Morgenstern, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

04 Jan Kidawa-Błoński, Wojciech Marczewski, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

05 Goście festiwalowi, m.in. Jerzy Sztwiertnia, Feliks Falk, Jan Englert, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

06 Henryk Bista, Dorota Stalińska, Barbara Sass, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

07 Barbara Ostapowicz, Teresa Kotlarczyk, Jerzy Szebesta, w tle Janusz Wróblewski, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

01 Wojciech Marczewski, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii
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Portret zwycięzcy

Ucieczka z kina „Wolność”
Lata 80. XX w. Cenzor okręgowy (Janusz Gajos) musi zmierzyć 
się z „buntem materii”: postaci wyświetlanego w kinie „Wol-
ność” filmu Jutrzenka porzuciły narzucone sobie role i nawią-
zały kontakt z widzami. Urzędnik stosuje środek zapobiegaw-
czy: każe wykupić wszystkie seanse. Ta forma cenzury okazuje 
się jednak mało skuteczna – wirus wolności przenosi się na 
ulice: ludzie, wzorem bohaterów, zaczynają śpiewać „Requiem” 
Mozarta. Gdy partyjna „góra” nakazuje spalić kopię filmu, cen-
zor, w którym grająca Małgorzatę aktorka (Teresa Marczewska) 
rozpoznaje niegdysiejszego poetę i krytyka teatralnego – prze-
chodzi, dosłownie i w przenośni, na stronę ekranowych po-
staci. Wędrówka po dachach kamienic, spotkania z wyciętymi 
przez siebie bohaterami, stają się dla niego podróżą w głąb 
sumienia i początkiem drogi do wolności.

„Jeśli chodzi o problem wolności, jestem nastawiony 
sceptycznie. Gdy patrzy się na świat przez więzienne okienko, 
wszystko, co na zewnątrz, wydaje się piękne, a potem, gdy już 
wejdzie się w tę rzeczywistość, dostrzega się w niej kolejne 
ograniczenia i bariery. Łącznie z tymi, które sami sobie stwa-
rzamy” – mówił reżyser, wpisując ów sceptycyzm w swój film, 
jeden z najważniejszych i najbardziej oryginalnych w historii 
polskiego kina. To pozbawione czarno-białych schematów, 
symboliczne – poprzez postać cenzora – pożegnanie systemu, 
ale też uniwersalna opowieść o człowieku, który, choć upadł, 
próbuje odzyskać godność i wolność. 

„Wagą filmu Marczewskiego, jego piękno moralne, pole-
ga na spojrzeniu na peerelowską rzeczywistość z góry, z per-
spektywy prawdziwej wolności, której warunkiem jest przeba-
czenie” (Tadeusz Sobolewski, „Czy Polska będzie zbawiona?”, 
„Kino” 1990/11-12).

Bezapelacyjny zwycięzca 15.FPFF, świadectwo swoich cza-
sów z Bułhakowem i Allenem w tle, prowokujące – wciąż aktu-
alne – pytanie, czy ucieczka z kina „Wolność” była początkiem 
drogi do wolności prawdziwej, bez cudzysłowu.

 Wojciech Marczewski„ W dniu, w którym skończyliśmy zdjęcia do Ucieczki 
z kina „Wolność”, zdjęto w Polsce cenzurę. Film, re-

alizowany jeszcze wtedy, kiedy cenzura istniała, z parokrotnie 
przerywaną realizacją, wybiegał sporo naprzód. Opowiadał 
o cenie, którą trzeba zapłacić za wolność. Pierwszy raz otrzy-
małem Złote Lwy. Nagroda cieszy, daje siłę na wiele kolejnych 
lat. Ale powiem szczerze, że wcześniejsze nagrody – zwłaszcza 
Srebrne Lwy za Dreszcze – sprawiły mi większą radość, bo ra-
dość była w atmosferze całego tamtego festiwalu z 1981. „

01

01

02

03

04

01 - 03   „Ucieczka z kina  »Wolność«”, fot. SF Tor

04 Plakat „Ucieczki z kina  »Wolność«”, Andrzej Pągowski, SF Tor 
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Filmy konkursowe 
Diabły, diabły, reż. Dorota 
Kędzierzawska, SF Indeks, Telewizja 
Polska, Polska 1991 
Dziecko szczęścia, reż. Sławomir 
Kryński, SF Kadr, Polska 1991 
Femina, reż. Piotr Szulkin, SF 
Perspektywa, Regina Ziegler 
Filmproduktion, Polska 1990 
Głuchy telefon, reż. Piotr Mikucki, SF 
Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 1989 
In flagranti, reż. Wojciech Biedroń, SF 
im. Karola Irzykowskiego, Polska 1991 

Jeszcze tylko ten las, reż. Jan 
Łomnicki, SF Kadr, Polska 1991 
Kanalia, reż. Tomasz Wiszniewski, SF 
Zodiak, Telewizja Polska, PWSFTviT, 
Polska 1990 
Koniec gry, reż. Feliks Falk, SF 
Perspektywa, Polska 1991 
Kroll, reż. Władysław Pasikowski, SF 
Zebra, PWSFTviT, Polska 1991 
Kuchnia polska, reż. Jacek Bromski, SF 
Zebra, Polska 1991 
Latające machiny kontra Pan 
Samochodzik, reż. Janusz Kidawa, SF 
Profil, Polska 1991 

Nad rzeką, której nie ma, reż. Andrzej 
Barański, SF Oko, Telewizja Polska, 
Polska 1991 
Niech żyje miłość, reż. Ryszard Ber, SF 
Oko, Polska 1991 
Obywatel świata, reż. Roland 
Rowiński, SF Perspektywa, Polska 1991 
Panny i wdowy, reż. Janusz Zaorski, SF 
Dom, Polska 1991 
Superwizja, reż. Robert Gliński, SF 
Dom, Polska 1990 
Śmierć dziecioroba, reż. Wojciech 
Nowak, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Polska 1990 

Trzy dni bez wyroku, reż. Wojciech 
Wójcik, SF Oko, Polska 1991 
Tajemnica puszczy, reż. Andrzej 
Barszczyński, SF Profil, Polska 1990 
VIP, reż. Juliusz Machulski, SF Zebra, 
High Speed Films, Legend, Polska-
Belgia-Francja 1991 
W środku Europy, reż. Piotr 
Łazarkiewicz, Poltel, Polska 1990 

Jury
Jury nominujące 
Marek Nowicki (przewodniczący) – 
reżyser 
Zbigniew Benedyktowicz – teoretyk 
filmu 
Andrzej Domalik – reżyser 
Krzysztof Gierat – animator kultury 
filmowej 

Ilona Łepkowska – scenarzystka 
Andrzej Ochalski – krytyk 
Maciej Putowski – scenograf 
Adam Sławiński – kompozytor 
Piotr Wojciechowski – pisarz 
Nikodem Wołk-Łaniewski – reżyser 
dźwięku 
Wiesław Zdort – operator 

Jury nagradzające 
Ryszard Bugajski (przewodniczący) 
– reżyser 
Jan Kidawa-Błoński – reżyser 
Barbara Kwiatkowska-Lass – aktorka 
Andrzej Ramlau – operator 
Daniel Szczechura – reżyser 

Wojciech Trzciński – kompozytor 
Andrzej Werner – krytyk 
Zbigniew Zapasiewicz – aktor 

Nominacje
Filmy: Diabły, diabły, Femina, Jeszcze 
tylko ten las, Kroll, Śmierć dziecioroba 
Pierwszoplanowa rola kobieca: 
Ryszarda Hanin (Jeszcze tylko ten las), 
Anna Majcher (Śmierć dziecioroba), 

Joanna Trzepiecińska (Nad rzeką, 
której nie ma)
Pierwszoplanowa rola męska: Marek 
Bukowski (Nad rzeką, której nie 
ma), Adam Ferency (Kanalia), Artur 

Żmijewski (Trzy dni bez wyroku)
Drugoplanowa rola kobieca: Alina 
Janowska (Femina), Danuta Szaflarska 
(Diabły, diabły), Beata Tyszkiewicz 
(Śmierć dziecioroba )

Drugoplanowa rola męska: Andrzej 
Mastalerz (Nad rzeką, której nie 
ma), Cezary Pazura (Kroll), Krzysztof 
Plewka (Diabły, diabły)

Werdykt
Wielka Nagroda Festiwalu – Złote 
Lwy: nie przyznano 

Nagrody Specjalne Jury 
Kroll, reż. Władysław Pasikowski 
Śmierć dziecioroba, reż. Wojciech 
Nowak 

Nagrody Indywidualne – Srebrne Lwy 
Gdańskie 
debiut reżyserski: Władysław 
Pasikowski – Kroll 

reżyseria: Wojciech Nowak – Śmierć 
dziecioroba 
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Ryszarda Hanin – Jeszcze tylko ten las 
pierwszoplanowa rola męska: Adam 
Ferency – Kanalia 
drugoplanowa rola kobieca: Danuta 
Szaflarska – Diabły, diabły 
drugoplanowa rola męska: Cezary 
Pazura – Kroll 
zdjęcia: Paweł Edelman – Kroll, 
Zdzisław Najda – Diabły, diabły 

scenografia: Barbara Komosińska – In 
flagranti 
dźwięk: Barbara Domaradzka – Diabły, 
diabły
montaż: Ewa Pakulska – Śmierć 
dziecioroba 
kostiumy: Małgorzata Stefaniak – 
Femina 

Nagrody Indywidualne Jury 
Andrzej Barański – za scenariusz filmu 
Nad rzeką, której nie ma 

Dorota Kędzierzawska – za reżyserię 
filmu Diabły, diabły 
Bogusław Linda – za kreacje aktorskie 
w filmach: Kroll, Kanalia, In flagranti 
Tadeusz Nalepa – za muzykę do filmu 
Śmierć dziecioroba

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– cykl spektakli „Twarze na ekranie” 

w Teatrze Miejskim 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– Polonica – przegląd filmów 

zrealizowanych przez polskich 

reżyserów za granicą 
– pokaz specjalny filmu Życie za życie 

Krzysztofa Zanussiego 
– repliki festiwalowe w 11 trójmiejs-

kich kinach
– targi wideo 

– wystawa „Miasto plakatów” An-
drzeja Pągowskiego

– wystawa „Scenografia efektów 
filmowych” Janusza Króla

Wiadomo przecież, że praktycznie biorąc, głównego zwycięzcę 
jury wybierze spośród 5 zaledwie filmów. Wymiar finansowy 
nagrody głównej to 50 mln zł. (…) Zapowiadane są też nagrody 
dodatkowe, pozaregulaminowe. Powinny się posypać, bo to 
przecież świetna reklama dla mecenasów”. 

Ewa Moskalówna, „Dziś w Gdyni I klaps”, „Głos Wybrzeża” 1991/215. 

„Wydarzeniem dnia towarzyszącym festiwalowi było otwar-
cie targów wideo. W salach recepcyjnych hotelu Gdynia jest 
tłoczno i duszno. Spory ruch, wielu oglądających i kupujących. 
Zaczęło się też od razu od afery. Firma »Godron« ze Szczecina 
handlowała kasetami na które miały licencję inne firmy. 4 wy-
stawców w proteście zakwestionowało aż 10 tytułów. W środę 
ma odbyć się sesja na temat piractwa wideo. Działania szcze-
cińskiego »Godronu« były niezłą przygrywką”.

(ak), „Lubaszenko i Linda trzymali widzów”,  
„Głos Wybrzeża” 1991/217.

Gdynia, 16-21 września 
W konkursie wzięło udział 21 filmów, po raz drugi – i ostatni 
– obowiązywał system „oscarowy”: jedno gremium oceniało 
filmy i wskazywało tytuły godne nagrody, drugie – rozdzielało 
wyróżnienia. 

Warto wiedzieć

„Na razie nie słychać, aby jakieś sprywatyzowane kino uczciło 
nową sytuację ekonomiczną specjalizowaniem się w filmach 
polskich. Barwne i utrzymane w tej samej natrętnej reklamo-
wej manierze plakaty w witrynach z reguły zachęcają do kup-
na biletu na film…amerykański. Dlatego też warto wybrać się 
na festiwalowe repliki. 
Emocje, jakie budzi każdy konkurs, znacznie osłabły od cza-
su stosowania »oscarowego« systemu nominacji do nagród. 

1991

„Odkąd pamiętam, zawsze, co roku, za 
wszystkich ustrojów słyszało się, że za 
chwilę kinematografia się zawali”

Plakat 16. FPFF, S. Kitowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Głos prasy

„Festiwal w Gdyni okazał się czasem pożegnań i powitań. Im-
prezę zainaugurowało Podwójne życie Weroniki – przedostatni 
film, w jakim wystąpiła Kalina Jędrusik. Zamykała zaś projekcja 
Ferdydurke Jerzego Skolimowskiego, ostatni ekranowy występ 
aktorki. Zbieg okoliczności, piękne pożegnanie. Jednocześnie 
byliśmy świadkami szturmu początkujących twórców. Pasikow-
ski, Wiszniewski, Kryński, Nowak, Kędzierzawska, Mikucki chcą 
mówić. Wiedzą o czym i jak. Dokąd zaprowadzą nasze kino? 
Pozostaję z nadzieją, że najpierw do stanu normalności. Kiedy 
komedia będzie autentycznie śmieszyła, melodramat wzru-
szał, film sensacyjny zmuszał do zaciśnięcia palców z emocji, 
a dyskurs polityczny prawdziwie poruszał. (…) Minęły czasy, 
kiedy wciąż dreptaliśmy w miejscu ze świętym przekonaniem, 
że posuwamy się naprzód. Pierwszy krok został zrobiony”. 

Maciej Maniewski, „Bez kompleksów”, „Film” 1991/45.

„Wygląda na to, że uczucia publiczności dla rodzimego kina 
stają się coraz chłodniejsze. Owszem, były tłumy pierwszego 
wieczoru, ale nie takie jak kiedyś. O tej porze, kiedy jeszcze 
w zeszłym roku siedziano by na schodach – dziś można było 
znaleźć jeszcze na sali ze 20 wolnych miejsc”.

Kinomanka, „Karnet festiwalowy”, „Głos Wybrzeża” 1991/217. 

„Odkąd pamiętam, zawsze, co roku, za wszystkich ustrojów 
słyszało się, że za chwilę kinematografia się zawali. Rok temu 
mówiono, że nie będzie 16. Festiwalu, bo nie będzie filmów. 
Okazało się, że powstało ich 25, co jest dobrą liczbą jak na 
średni kraj europejski. Inna sprawa to ocena artystyczna tych 
filmów. Jest wśród nich kilka interesujących. Pomimo trudno-
ści i paranoidalnego faktu, że widzowie polscy nie oglądają 
polskich filmów, kinematografia wydaje się być najstabilniej-
szą dziś dziedziną kultury. Zdaje się, że bardziej zagrożone są 
teatry, biblioteki czy muzea…”.

„Syndrom scenarzysty. Rozmowa z Maciejem Karpińskim, 
scenarzystą, dyrektorem programowym 16. FPFF (rozmawiała Dorota 

Sobieniecka)”, „Głos Wybrzeża” 1991/218. 

„Niespodzianką dla filmowców była wczorajsza wizyta Jana 
Krzysztofa Bieleckiego w Centrum 16. FPFF w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni. Premier nie miał niestety czasu na oglądanie 
dokonań polskiej kinematografii, ale uczestniczył w – jak za-
uważył -»roboczym spotkaniu« z przedstawicielami SFP”.

Dorota Sobieniecka, „Premier w kinie”, „Głos Wybrzeża” 1991/219. 

01 02 03

04

01 Cezary Pazura, w głębi Zofia Czernicka, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Andrzej Trzos-Rastawiecki, Zbigniew Zapasiewicz i Olga Sawicka  

w foyer kina, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP 

03 Ryszarda Hanin w biurze festiwalowym, w głębi wieloletni kierownik 

biura Józef Jabłonowski,  

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

04 Ryszarda Hanin w drodze po nagrodę, fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii 
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 Dorota Kędzierzawska„ Mój” pierwszy festiwal gdański był w 1977 roku. By-
łam w Gdyni na obozie naukowym Koła Filmowego 

Uniwersytetu Łódzkiego – oglądaliśmy festiwalowe filmy i pi-
saliśmy recenzje. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy panu 
Andrzejowi Wajdzie wręczano nagrodę dziennikarzy za Czło-
wieka z marmuru na schodach Teatru Muzycznego. Dziki tłum 
ludzi, nagroda-cegła, klimat wyjątkowości i święta. Czuło się 
w ludziach wielką radość i energię, a film miał wielką siłę. Całą 
grupą staliśmy gdzieś pod schodami, a mnie się wydawało, że 
to świat, do którego nigdy nie będę miała dostępu.

Trzynaście lat później stałam na scenie Teatru Muzyczne-
go przed konkursową projekcją mojego debiutanckiego filmu 
Diabły, diabły. Wydawało się, że tego nie przeżyję, nogi trzęsły 
mi się z przerażenia i byłam pewna, że schodząc ze sceny zgu-
bię buty – piękne włoskie czółenka mojej mamy, które były 
na mnie za duże. Ostatniego wieczoru Festiwalu marzyłam, 
żeby nie dostać żadnej nagrody, bo musiałabym znów wyjść 
na scenę. Marzenie się nie spełniło, na dodatek musiałam też 
odebrać nagrodę dla pani Danuty Szaflarskiej, której z nami 
wtedy nie było. Od tamtej pory bywam na Festiwalu prawie co 
rok, jak nie ze swoim filmem, to z Polską Światłoczułą. Polskie 
kino radzi sobie fantastycznie i oglądanie filmów kolegów to 
wielka frajda. Ale nic nie przebije emocji, jakie towarzyszyły 
tym dwóm pierwszym spotkaniem z gdyńskim festiwalem. „

„Ja jednak myślę, że źle się stało. Że drastyczna decyzja 
nieprzyznawania głównej nagrody jest zawsze, w każdym kraju, 
nie tylko informacją, że nie było geniusza, ale także wyrokiem, 
że ogólny poziom konkursu był zły, jest prychnięciem pogardy, 
daniem prztyczka w nos wszystkim uczestnikom. (…) A przecież 
poziom tego festiwalu nie był zły: pojawiło się kilka naprawdę 
interesujących debiutów, które nie tylko wiele zapowiadają, 
ale już stanowią istotną wartość w polskim kinie. (…) Myślę, 
że z filmów pokazanych w Gdyni można było wybrać najlep-
szy. Jeżeli już miałbym wybrać najlepszy, jeżeli już musiałbym 
wskazać na mojego faworyta, to Śmierć dziecioroba Wojciecha 
Nowaka wydaje mi się filmem w pełni zasługującym na nagro-
dę, filmem, który nie przynosi wstydu nikomu. Zasługiwał na 
tę nagrodę, moim zdaniem, także film Nad rzeką, której nie ma 
Andrzeja Barańskiego. Śmiem twierdzić, że nie byłoby porutą, 
gdyby dostał ją – skoro już odchodzimy od nominacji – Piotr 
Mikucki za Głuchy telefon. Jury jednak pokazało kciukiem w dół”.

Maciej Pawlicki, „Ceremonia pogrzebowa”, „Film” 1991/43. 

 Cezary Pazura„ Na Festiwalu byłem po raz pierwszy w 1991 roku. Przy-
jechałem jako jeden z nominowanych do nagrody. 

Nominację otrzymałem za rolę drugoplanową w filmie Kroll 
Władysława Pasikowskiego. Później okazało się, że nominacja 
zamieniła się w nagrodę. Wydawało mi się wtedy, że tak już 
będzie zawsze, że co rok otrzymywał będę nagrody i wszyscy 
zawsze będą mnie podziwiać. Już rok później miałem inne spo-
strzeżenia. „
 Ryszard Bugajski„ Nieprzyznanie Grand Prix było naszą odpowiedzią na 

ogólnie słaby poziom ówczesnej polskiej kinemato-
grafii. Nowa władza miała do nas o to poważne pretensje. Jej 
przedstawiciele mówili: „Panowie, w ten sposób dajecie sy-
gnał, że nie warto łożyć na kinematografię”. Ja dokładnie od-
wrotnie. Państwo powinno wspierać, finansować dobre filmy, 
a nie byle jakie. Brak Grand Prix i kilku innych ważnych nagród 
miał w intencjach jury zachęcić władze do przeprowadzenia 
reformy kinematografii. „

01
02

05

03 04

06

01 Przed Teatrem Muzycznym: Waldemar Dąbrowski, Krzysztof 

Tchórzewski, Jan Kidawa-Błoński fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii

02 25-lecie SFP: Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, fot. Tomasz 

Komorowski / Muzeum Kinematografii 

03 Janusz Majewski, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, fot. 

Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

04 Janusz Majewski z urodzinowym tortem,  

fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

05 Ekipa filmu „VIP”: Juliusz Machulski, Liza Machulska, Anna 

Jurksztowicz, Janusz Gauer, Krzesimir Dębski, fot. Tomasz 

Komorowski / Muzeum Kinematografii

06 Maciej Karpiński, Ryszard Bugajski,, fot. Tomasz Komorowski 

/ Muzeum Kinematografii 
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Filmy konkursowe 
Białe małżeństwo, reż. Magdalena 
Łazarkiewicz, SF Perspektywa, 
Telewizja Polska, Syrena 
Entertainment Group, Polska 1992 
Cynga, reż. Leszek Wosiewicz, SF Tor, 
Polska 1991 
Czarne słońca, reż. Jerzy Zalewski, 
SF Indeks, Wytwórnia Filmów 
Oświatowych w Łodzi, Polska 1992 
Enak, reż. Sławomir Idziak, Telewizja 
Polska, Gemini Film Produktion, Aqua 
Gemini, 
Westdeutscher Rundfunk, La Sept 
Cinema, Schultze-Rhonhof Film, 
Agencja Produkcji Filmowej Polska-
Niemcy-Francja 1992 
Głos, reż. Janusz Kondratiuk, Telewizja 
Polska, Polska 1991 
Kawalerskie życie na obczyźnie, reż. 
Andrzej Barański, SF Oko, Telewizja 
Polska, Fundacja Kultury, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1992 
Kiedy rozum śpi, reż. Marcin Ziębiński, 
MS Films, Atria Films, Agencja 
Produkcji Filmowej, Canal+, La Sept 
Cinema, Telewizja Polska, Polska-
Francja 1992 

Listopad, reż. Łukasz Karwowski, 
SF Indeks, Telewizja Polska, Jeck 
Film, Agencja Produkcji Filmowej, 
Ministerstwo Kultury Francji, Canal+, 
Bayerischer Rundfunk, Polska – 
Francja 1992 
Naprawdę krótki film 
o miłości, zabijaniu i jeszcze jednym 
przykazaniu, reż. Rafał Wieczyński, 
Focus Producers, K-Films, Polska-
Francja 1992 
Nocne ptaki, reż. Andrzej Domalik, 
Filmcontract Ltd. dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1992 
Odjazd, reż. Magdalena Łazarkiewicz, 
Piotr Łazarkiewicz, SF Zodiak, 
Westdeutscher Rundfunk, P.P. Film 
Polski, Polska-Niemcy 1991 
Papierowe małżeństwo, reż. Krzysztof 
Lang, SF Zodiak, Mark Forstater 
Production Ltd., Polska – Wielka 
Brytania 1991 
Pograbek, reż. Jan Jakub Kolski, 
Vacek-Film dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1992 

Przeklęta Ameryka, reż. Krzysztof 
Tchórzewski, Studio Krzysztof 
Tchórzewski, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1991 
Psy, reż. Władysław Pasikowski, SF 
Zebra, Agencja Produkcji Filmowej 
Polska 1992 
Rozmowy kontrolowane, reż. 
Sylwester Chęciński, SF Zodiak, Polska 
1991 
Sauna, reż. Filip Bajon, SF Dom dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1992 
Siwa legenda, reż. Bohdan Poręba, SF 
Profil, Kinocentr, Polska-ZSRR 1991 
Skarga, reż. Jerzy Wójcik, SF Indeks 
– PWSFTviT, Telewizja Polska, Polska 
1991 
Smacznego telewizorku, reż. Paweł 
Trzaska, SF Oko, Studio Brik, Atan 
Studio, Polska-Czechosłowacja-
Kazachstan 1992 
Szuler, reż. Adek Drabiński, 
International Vision Arts, Polska-
Hiszpania-USA 1991 
Szwadron, reż. Juliusz Machulski, SF 
Zebra, Arkadia Odessa, High Speed 
Films, A. K. Productions, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska-Belgia-
Francja-Ukraina 1992 

Tak, tak, reż. Jacek Gąsiorowski,  
SF Perspektywa, Flach Film, Telewizja 
Polska, La Sept, Polska-Francja 1991 
Tragarz puchu, reż. Janusz Kijowski, 
Molecule, CCC-Filmkunst Gmbh,  
SF Zodiak, Artur Brauner, 
Ministerstwo Kultury Francji, Polska-
Francja-Niemcy 1992 
1968. Szczęśliwego Nowego Roku,  
reż. Jacek Bromski, SF Zebra, Telewizja
Polska, Mark Forstater Production 
Ltd., Signature Production, Polska-
Belgia-Wielka Brytania 1992 
Wielka wsypa, reż. Jan Łomnicki, 
SF Kadr, Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych, Polska 1992 
Wszystko, co najważniejsze…, 
reż. Robert Gliński, MN (Marek 
Nowowiejski) Film Productions Ltd., 
PZU S. A., Animex, Elektrim, Katarsis, 
Polska 1992 
Zwolnieni z życia, reż. Waldemar 
Krzystek, SF Zodiak, Jeck Film, Odra-
Film, Helios, Ministerstwo Kultury 
Francji, Polska-Francja 1992 

Jury 
Kazimierz Kutz (przewodniczący) – 
reżyser
Maciej Dejczer – reżyser 

Janusz Głowacki – pisarz 
Zygmunt Konieczny – kompozytor 
Adam Michnik – dziennikarz

Jerzy Płażewski – krytyk 
Grażyna Szapołowska – aktorka 
Ks. prof. Józef Tischner – filozof 

Jerzy Zieliński – operator 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy 
Wszystko, co najważniejsze…, reż. Robert Gliński 

Nagroda Specjalna Jury 
Odjazd, reż. Magdalena i Piotr 
Łazarkiewiczowie 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Władysław Pasikowski – Psy
scenariusz: Stanisław Tym – Rozmowy 
kontrolowane 
debiut reżyserski: Adek Drabiński – 
Szuler

pierwszoplanowa rola kobieca: Teresa 
Budzisz-Krzyżanowska – Odjazd 
pierwszoplanowa rola męska: 
Bogusław Linda – Psy
drugoplanowa rola kobieca: 
Agnieszka Jaskółka – Psy 
drugoplanowa rola męska: Janusz 
Gajos – Kiedy rozum śpi i Szwadron 
zdjęcia: Jarosław Szoda – Wszystko, co 
najważniejsze… 

muzyka: Michał Lorenc – Psy 
scenografia i dekoracja wnętrz: 
Albina Barańska i Paweł Mirowski – 
Kawalerskie życie na obczyźnie
dźwięk: Krzysztof Jastrząb, Marek 
Kuczyński, Urszula Ziarkiewicz – 
Wszystko, co najważniejsze… 
montaż: Zbigniew Niciński i Wanda 
Zeman – Psy 

kostiumy: Ałła Gribowa – Siwa 
legenda 

Nagroda Dziennikarzy: Wszystko, co 
najważniejsze…, reż. Robert Gliński 

Imprezy towarzyszące: 
– cykl spektakli „Twarze ekranu na 

scenie” 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 

– przegląd poloników, filmów 
zrealizowanych za granicą 
z polskim udziałem artystycznym 
bądź producenckim 

– retrospektywa filmów Daniela 
Olbrychskiego

 – retrospektywa filmów Zbigniewa 
Rybczyńskiego „Nowe medium”

– retrospektywa kina moralnego 
niepokoju 

– targi wideo 

– wystawa fotosów Renaty Pajchel 
do filmów Andrzeja Wajdy

do jego pogrzebania, już spełni swoją rolę. Wszyscy bowiem 
jesteśmy potrzebni naszemu kinu w niebezpiecznym okresie 
– jak to mówią? – transformacji. 

Nie wracam na festiwal sam. Wracam w obstawie Janusza 
Głowackiego. Obydwaj – na ponad dekadę – straciliśmy kon-
takt z polskim filmem. Janusz żył w Nowym Jorku, ja o kinie 
rodzimym prawie nie pisałem. Chcemy zobaczyć, jak to jest 
dzisiaj. I czy może być fajnie, jak chwilami za czasów naszej 
młodości. Kiedy, pomijając partyjnych Mordasów, środowisko 
filmowe było jednak jakoś zintegrowane. I całkiem przytomne”.

Krzysztof Mętrak, „Powrót”, „Gazeta Festiwalowa” 1992/1.

Niecodzienne nagrody: dla Juliusza Machulskiego za Szwadron 
koń (a ściślej: klacz o imieniu Nagajna) od Prezydent Miasta Gdy-
ni, dla Kazimierza Kutza, za felietony filmowe – maszyna do pisa-
nia marki »Olivetti« od Korporacji Polskich Reżyserów. 

(ak), „Historia i współczesność płatają figle”, „Głos Wybrzeża” 
1992/271. 

Gdynia, 16-22 listopada 
W tym roku zrezygnowano z selekcji, stąd w konkursie wy-
startowało 29 filmów na 33 wyprodukowane od poprzedniej 
edycji. 4 pozostałe tytuły, wycofane na życzenie reżyserów 
(Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego) lub producentów, 
przedstawiono w ramach pokazów specjalnych. 

Warto wiedzieć

 „W filmie polskim dokonuje się zmiana pokoleniowa, czego 
dowodem były zeszłoroczne nagrody. Należy się jej przyglądać 
z uwagą. Potrzeba nowych kryteriów ocen i nowych hierar-
chii. Festiwal takie hierarchie tworzy. W ostatnim czasie na-
rósł konflikt między filmowcami a dziennikarzami pisującymi 
o kinie. Uważam ten konflikt za zastępczy, niepotrzebny, głupi, 
oparty na nieporozumieniach. Gdyby festiwal przyczynił się 

„Polskie kino jest takie, jacy my jesteśmy. 
Odbija się w nim nasza kondycja 
intelektualna i moralny. Jak polski Sejm: 
pochlastany, ale własny”

1992
Plakat 17. FPFF, Andrzej Pągowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

17
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

99
2

128       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     129



130       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     131

którego robią to, co robią. I tu było pierwsze moje rozczarowa-
nie: adresatem wielu filmów był albo nikt, albo wielki idiota, 
albo wielki niedojrzalec. Oczywiście nie mówię o wszystkich 
filmach – szczególnie te nagrodzone są wyjątkami. (…) 

Wiele filmów dotyczyło najbliższej przeszłości, miały być 
jej odbiciem, ale wśród wielu portretów, np. pracownika SB, 
nie znaleźliśmy ani jednego prawdziwego. Natomiast sugestie 
etyczne pochodziły z pogranicza nihilizmu, czyli młodzi twór-
cy wyrażali swoją niewiarę w wartości. To bardzo charaktery-
styczne: o tym, że wartości się zdezaktualizowały, mówi się 
ludziom, którzy w imię tych wartości wyszli z obozu. (...)

Patrzyłem na te wszystkie filmy właśnie przez pryzmat 
jednej fundamentalnej wartości: wartości prawdy. Na tym 
poziomie odczuwało się zasadniczy konflikt i nie chodzi tyl-
ko o fałszywy obraz polskiej rzeczywistości. One były w tym 
sensie nieprawdziwe, w jakim nieprawdziwe jest dzieło sztuki 
muzycznej, które fałszuje. Te filmy nie mogły być obrazem rze-
czywistości – one były nieprawdziwe wewnętrznie, na pozio-
mie myśli – nie techniki. (…)

„Trudno kochać polskie kino. Z jurorem FPFF ks. prof. Józefem 
Tischnerem rozmawia Piotr Mucharski.”,  

„Tygodnik Powszechny” 1992/49. 

Okiem jurora

Adam Michnik: „To była mocna pigułka. I bardzo pouczająca 
lekcja pokory. Odnoszę wrażenie, że polskie kino jest takie, 
jacy my jesteśmy. Odbija się w nim nasza kondycja intelektu-
alna i moralna. (…) Jak polski Sejm: pochlastany, ale własny. 
Owszem, były wśród pokazanych filmów takie, które sprawiły 
mi dużą satysfakcję, ale cały czas nie opuszczało mnie poczu-
cie wielkiego kryzysu polskiej kultury”.

Kazimierz Kutz: „Bardzo pouczające. Dobrze się stało, że 
zrezygnowano z selekcji: zobaczyliśmy wszystko i przeżyliśmy 
chyba niezwykłą przygodę. Pejzaż tego, co dzieje się nie tylko 
w kinie, ale we wszystkich dziedzinach naszego życia. Straszli-
we zagubienie wartości, znaczeń, symboli. Krajobraz po bitwie, 
na rozdrożu. Pojawia się potrzeba uporządkowania chaosu, 
precyzyjnego nazwania wielu zjawisk, postawienie dokładnej 
diagnozy. Musimy więc próbować odpowiedzieć na pytanie, 
czym jest dzisiaj polski film? W płaszczyźnie ekonomicznej, za-
wodowej, produkcyjnej, w sferze wartości? Ważne jest też, jak 
wygląda gospodarka talentami i co owe talenty sobą przed-
stawiają. Widzę tu dość znamienne zjawisko. Grupa młodych 
reżyserów, nawet debiutantów, wspaniale opanowała rzemio-
sło. Lecz najczęściej nie mają nic do powiedzenia”.

„Na rozdrożu (notował Maciej Maniewski)”, „Film” 1992/50 . 

„Ja zadawałem sobie podczas prac jury takie pytanie: czy au-
torzy współczesnych filmów mają jakąś wizję adresata, dla 

01

03

02 04

01 Agnieszka Holland, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

02 Jerzy Zelnik, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP

03 Sławomir Idziak, Daniel Szczechura, Jerzy Satanowski, Dorota Kamińska, 

fot. Zbigniew Kosycarz / KFP 

04 Władysław Pasikowski, fot. Zbigniew Kosycarz / KFP 
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Portret zwycięzcy

Wszystko, co najważniejsze…
Wrzesień ’39. Poeta Aleksander Wat (Krzysztof Globisz) z żoną 
Olą (Ewa Skibińska) i synkiem Andrzejem (Adam Siemion) 
opuszcza Warszawę i jedzie do Lwowa. Ucieczka przed jed-
nym zbrodniczym reżimem kończy się zniewoleniem przez 
drugi: dla mężczyzny oznacza sowieckie więzienie, dla kobie-
ty i dziecka – zesłanie w głąb kazachskich stepów. Zsyłka to 
doświadczenie ekstremalne: oboje cierpią głód, doznają upo-
korzeń, dodatkowo – jako Żydzi i komuniści – stygmatyzowani 
są przez polsko-katolicką większość. Poddani sile niszczącego 
systemu nie dają się jednak zmiażdżyć, bo zachowali wszyst-
ko, co najważniejsze: wiarę, nadzieję i miłość.

„Ola Watowa opisuje w swoim pamiętniku to, co dobrze 
znamy z literatury martyrologiczno-patriotycznej, ale zupełnie 
innym językiem. Zsyłka do Kazachstanu nie jest tam przedsta-
wiona w jednostajnie czarnych barwach. Taki punkt widzenia 
wydał mi się ciekawy i dlatego przyjąłem go również w swoim 
filmie. Chciałem uciec od martyrologii, drutów kolczastych 
i krwi. W tej historii istotny jest świat wewnętrzny tej młodej 
kobiety, choć oczywiście w tle są obecne te niewesołe realia” 
– tłumaczył reżyser w Gdyni. Ucieczka okazała się skuteczna, 
bo jego opowieść o rodzinie Watów uwięzionej w uścisku „dia-
bła historii” wychodzi poza martyrologiczne schematy i unika 
narodowościowych stereotypów, stając się jednym z najważ-
niejszych filmów o wojennych losach Polaków na Wschodzie. 
Oparty na wspomnieniach Oli Watowej, z jednej strony jest 
dochowującą wierności faktom historią rodziny poety, z dru-
giej – bardziej uniwersalną, opowiadającą o losach żydow-
skich intelektualistów w zetknięciu z dwoma totalitaryzmami. 
A także o sile miłości i wierności wartościom. „Robert Gliński 
zrobił wszystko, co w kinie najważniejsze: opowiedział o lu-
dziach, którzy się kochają, którzy chcą być ze sobą, tęsknią 
do siebie, są sobie wierni. A więc nie cierpią za ojczyznę czy 
los wszechświata, ale tylko wierzą w siebie nawzajem. I wy-
starczy. To, jakie będzie tło do takich opowieści, to już mniej 
ważne. Też ważne, ale mniej ważne” – pisał Maciej Pawlicki 
(„Psy i orły”, „Film” 1992/50).

Głos prasy

„Filmem, który dotyczył współczesności i przebił wszystkich 
konkurentów były Psy Władysława Pasikowskiego. Jest w tym 
filmie scena, na którą jeszcze niedawno nie odważyłby się nikt 
w polskim kinie. Biesiadujący esbecy wynoszą na ramionach 
swojego zalanego w trupa kolegę. 
Idą i idą zataczając się, wprost na kamerę, śpiewają piosenkę 
»Janek Wiśniewski padł«. Zadano Pasikowskiemu pytanie: czy 
poświęci pan wszystko, każdą świętość, by dodać gazu, pod-
nieść temperaturę? Dobry pytanie! Zadajmy od razu następne: 
kto w filmie potrafi jeszcze przekonująco tych tabu bronić?”.

Piotr Mucharski, „Z igłą w sercu. 17 FPFF”,  
„Tygodnik Powszechny” 1992/49.

„Jak do tej pory, najlepszym tancerzem, z własnym stylem i wy-
czuciem swingu, okazał się duszpasterz środowisk twórczych. 
I jak to zwykle bywa, nie wszystkie owieczki dostąpiły wyróż-
nienia”.

Kinomanka, „Karnet festiwalowy”, „Głos Wybrzeża” 1992/272.

 Robert Gliński„ Wszystko, co najważniejsze… było pierwszym filmem, 
który powstał poza tradycyjną strukturą kinematogra-

fii, u prywatnego producenta – Marka Nowowiejskiego. Naj-
większą satysfakcję sprawił mi fakt, że ten trudny pod wieloma 
względami film (kilka tygodni zdjęć w Azji) został zauważony 
i doceniony, zwłaszcza przez owo niezwykłe jury. Był to ponad-
to pierwszy polski film udźwiękowiony w systemie Dolby SR. „

01

03

04 

02

01 - 03   „Wszystko, co najważniejsze...”, fot. Bow&Axe, 

04  Jerzy Zieliński, sekretarz jury, Maciej Dejczer, Kazimierz Kutz, 

Janusz Głowacki, ks. Józef Tischner, Grażyna Szapołowska, minister 

Waldemar Dąbrowski, Adam Michnik, fot. Janusz Gojke

17
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

99
2



Filmy konkursowe 
Balanga, reż. Łukasz Wylężałek, SF 
im. Karola Irzykowskiego, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1993 
Człowiek z..., reż. Konrad Szołajski, 
Figaro Film Production Ltd., Agencja 
Produkcji Filmowej, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych w Łodzi, PZU S. 
A., Studio Beta Film, PAI-Film, Polska 
1993 
Dwa księżyce, reż. Andrzej Barański, 
Skorpion Art dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1993 
Goodbye Rockefeller, reż. Waldemar 
Szarek, Młodzieżowa Akademia 
Filmowa, Telewizja Polska, Polska 
1993 
Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski, 
Vacek-Film dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1993 
Kolejność uczuć, reż. Radosław 
Piwowarski, SF Tor, Telewizja Polska, 
Wytwórnia Filmów Fabularnych 
w Łodzi, Polska 1993 
Kolos, reż. Witold Leszczyński, SF 
Perspektywa, Regional Film, Nordic 
Film and Television Fund, Filminor 
Oy, Agencja Produkcji Filmowej, The 
Norwegian Film Institute, The Finnish 
Film Foundation, Credit Service, 
Polska-Norwegia 1993 
Kraj świata, reż. Maria Zmarz-
Koczanowicz, SF im. Karola 

Irzykowskiego, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1993 
Lepiej być piękną i bogatą, reż. 
Filip Bajon, SF Dom, Dialog Studio, 
Telewizja Polska, Ukrtelefilm, Manfred 
Durniok Produktion, Fundacja Kultury, 
Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska-Węgry-Ukraina-Niemcy 1993 
Łowca. Ostatnie starcie, reż. Jerzy 
Łukaszewicz, MTL Maxfilm dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1993 
Miasto prywatne, reż. Jacek Skalski, 
SF im. Karola Irzykowskiego, Telewizja
Polska, Odra Film, Wytwórnia Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1993 
Motyw cienia, reż. Joseph Kay, John 
Yorick, Milion Frames Ltd., Polska-
Wielka Brytania 1993 
Obcy musi fruwać, reż. Wiesław 
Saniewski, Saniewski, Saco 
Films, Projekt 4 Berlin, Deutscher 
Akademischer-Austauschdien, IBC, 
Agencja Produkcji
Filmowej, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Polska-Niemcy 
1993 
Pajęczarki, reż. Barbara Sass, 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, Agencja Produkcji 
Filmowej, Telewizja Polska, British 
Airways, PZU S. A., Polski Monopol 

Loteryjny, Foto World, Agencja Puma, 
Hotel Forum, Polska 1993 
Pamiętnik znaleziony w garbie, 
reż. Jan Kidawa-Błoński, Gambit 
Production, Les Productions 
d’Amerique Francaise Inc, Film 
Studio Barmaliej, Agencja Produkcji 
Filmowej, Societe Generale Des 
Industries, Culturelles Quebec, 
Telewizja Polska, Helios, Odra Film, SF 
Se-Ma-For, Polska-Kanada 1992 
Piękna nieznajoma, reż. Jerzy 
Hoffman, SF Zodiak, Małoje 
Priedprijatie PRIZ, Lenfilm, 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, Polska-Rosja 1992 
Pora na czarownice, reż. Piotr 
Łazarkiewicz, Casting Service Film, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Max Film, Elkor, Odra Film, 
Polska 1993 
Pożegnanie z Marią, reż. Filip Zylber, 
Skorpion Art dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1993 
Przypadek Pekosińskiego, reż. 
Grzegorz Królikiewicz, SF N, Agencja 
Produkcji Filmowej, SF Se-Ma-For, 
Telewizja Polska, Wytwórnia Filmów 
Fabularnych w Łodzi, Polska 1993
Pustynny lunch (Ewangelia wg 
Harry’ego), reż. Lech Majewski, 
Propaganda, LM (Lech Majewski) 
Enterprises, Filmcontract Ltd., 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych w Warszawie, Polska-
USA 1993 
Rozmowa z człowiekiem z szafy, reż. 
Mariusz Grzegorzek, SF Indeks – 
PWSFTviT, Telewizja Polska, Fundacja 
Sztuki Filmowej, Polska 1993 
Samowolka, reż. Feliks Falk, Fokus 
Film dla Telewizji Polskiej, Polska 1993 
Skutki noszenia kapelusza w maju, 
reż. Krystyna Krupska-Wysocka, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1993 
Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza, 
reż. Kazimierz Kutz, Telewizja Polska, 
Polska 1993 
Taranthriller, reż. Mirosław 
Dembiński, Opus Film dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1993 
Tylko strach, reż. Barbara Sass, 
Telewizja Polska, Polska 1993 
Uprowadzenie Agaty, reż. Marek 
Piwowski, Heritage Films, SF Tor, MS 
Film
Production, Budimex, Agencja 
Produkcji Filmowej, Telewizja Polska, 
Polska 1993 
Wynajmę pokój…, reż. Andrzej 
Titkow, MN (Marek Nowowiejski) Film 
Productions Ltd. dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1993 

Jury
Agnieszka Holland (przewodnicząca) 
– reżyserka 
Lindsay Anderson (honorowy 
przewodniczący) – brytyjski reżyser 

Barbara Borys-Damięcka – reżyserka 
Stasys Eidrigevičius – artysta plastyk 
Pavel Hajny – czeski scenarzysta
Janusz Kijowski – reżyser

Branko Lustig – chorwacki producent 
filmowy 
Rafał Marszałek – krytyk 
Margaret Menegoz – francuska 

producentka filmowa 
Jacek Petrycki – operator 
Amos Poe – amerykański reżyser 
Zbigniew Raj – kompozytor 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy
Kolejność uczuć, reż. Radosław Piwowarski oraz Przypadek Pekosińskiego, reż. Grzegorz Królikiewicz 

Nagroda Specjalna Jury
Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski 
Rozmowa z człowiekiem z szafy, reż. 
Mariusz Grzegorzek 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Feliks Falk – Samowolka
scenariusz: nie przyznano 
debiut reżyserski (ex aequo):

Łukasz Wylężałek – Balanga
Filip Zylber – Pożegnanie z Marią 
najlepsza pierwszoplanowa rola 
kobieca: Anna Dymna – Tylko strach 
najlepsza pierwszoplanowa rola 
męska: Franciszek Pieczka – Jańcio 
Wodnik 
najlepsza drugoplanowa rola kobieca: 
Danuta Szaflarska – Pożegnanie z Marią 

najlepsza drugoplanowa rola męska: 
Mariusz Jakus – Samowolka 
zdjęcia: Jolanta Dylewska – Rozmowa 
z człowiekiem z szafy 
muzyka: Tomasz Stańko – Pożegnanie 
z Marią 
kostiumy: Małgorzata Ajzelt i Barbara 
Śródka-Makówka – Dwa księżyce 
dźwięk (ex aequo): 

Barbara Domaradzka – Pożegnanie 
z Marią
 Jan Freda – Rozmowa z człowiekiem 
z szafy 
montaż: Ewa Smal – Samowolka

Nagroda Dziennikarzy: Jańcio Wodnik, 
reż. Jan Jakub Kolski 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– pokaz specjalny filmu Mała 

apokalipsa Costy-Gavrasa 

– pokaz specjalny filmu Mięso-
Ironica Piotra Szulkina 

– pokaz specjalny filmu Trzy kolory: 
Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego 

– pokazy specjalne filmów 
Tajemniczy ogród i Olivier, Olivier 
Agnieszki Holland 

– przegląd filmów Lindsaya Andersona 

– targi wideo
– wystawa „Świat filmu” Krzysztofa 

Wellmana

Warto wiedzieć

„Przyjechałem na festiwal do Gdyni, żeby się uratować… Ginę 
pod niszczącym działaniem strachu, braku motywacji i obez-
władniającego poczucia bezsensu… (…)

Kilkakrotnie w czasie gdyńskich projekcji doświadczam uczu-
cia zazdrości. Jest to zawsze sygnałem dla mnie, że coś mi się 
bardzo podoba. I że zazdroszczę, że to nie ja zrobiłem. Poczułem 
to przy filmach Grzegorzka i Zylbera. Poczułem jakby żal za rajem 
utraconym, za czasem, w którym ważna była tylko twórczość. (…) 
Ale najbardziej chyba zazdroszczę Sławkowi Piwowarskiemu jego 
Kolejności uczuć, bo jest to film, który pod każdym względem 
chciałbym zrobić – bo też to miałem na końcu języka i może po-
trafiłbym zrobić. (…). Jak się domyślacie, wszystkie te filmy, pod-
czas których czułem zazdrość, że to nie ja je zrobiłem – uratowały 
mnie oczywiście. Przypomniały mi, że trzeba i warto robić swoje, 
grać swoją grę, być wiernym sobie i w ogóle – nie tracić wiary… 
Że warto traktować widza jak co najmniej tak inteligentnego jak 
my sami, bo on nas wtedy nie zawiedzie i będzie z nami…Że war-
to wierzyć w sens takiej twórczości…”.

Marek Koterski, „Zapiski psychopaty”, „Kino” 1994/1.

Gdynia, 6-12 listopada 
W konkursie wzięło udział 28 filmów, tym razem ocenianych 
przez jury międzynarodowe. 

Ciekawostki

„Największą część publiczności w festiwalowym centrum 
stanowiła w tym roku młodzież. Było tak: organizatorzy wraz 
z Centrum Edukacji Teatralnej zaprosili do Gdyni liczną gru-
pę młodych entuzjastów X muzy. Do południa mieli oni oglą-
dać filmy w Teatrze Muzycznym, a potem – w oddanym im we 
władanie kinie Goplana. Nikt nie przewidział, że młodzież nie 
zechce jednak opuścić festiwalowego centrum, a raz się tu 
dostawszy, zarządzi prawdziwą »okupację«. Nikt też nie był 
w stanie stąd jej wyprosić. Wskutek czego centrum stało się 
gwarne i luzacko-lumpiarskie. To młodzi zachwyceni wszyst-
kim i wszystkimi, gotowali owacje nawet bardzo przeciętnym 
dziełkom dowartościowując ich twórców”.

(aj), „Naj, naj, naj….”, „Głos Wybrzeża” 1993/263.

1993

„Zobaczyłam, że po raz pierwszy od dawna 
w tym kinie zaczyna liczyć się temat”

Plakat 18. FPFF, Andrzej Pągowski, Pomorska Fundacja Filmowa
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Głos prasy

Tadeusz Szczepański: „Jechałem pełen obaw, pamiętając o festi-
walu ubiegłorocznym, po którym zewsząd rozległa się jeremiada 
o bezprzykładnym upadku kina polskiego. Bałem się, że zobaczę 
ciąg dalszy stanu, bo i w Łagowie nie było widać jakichś szczegól-
nych oznak poprawy. Jeżeli jechałem z jakąkolwiek nadzieją – to, 
po pierwsze, że zobaczę tu filmy, które obejrzę do końca nie tylko 
z dobrej woli, ale i z czystej ciekawości, a po drugie, że będą to fil-
my, które powiedzą mi coś o Polsce. I muszę wyznać, że, o dziwo, 
nie zawiodłem się. Tzn. znalazłem filmy, które autentycznie mnie 
zainteresowały, ponieważ pokazywały od nieoczekiwanej strony 
ten kraj i Polaków, i jako naród i jako społeczeństwo. Takich wy-
różniających się filmów było kilka”.

Maria Malatyńska: „Ja nie czekałam na to, że zobaczę tutaj 
obraz mojego kraju. Bo to, co nastąpiło w ostatnich latach – 
tzn. gremialne odejście od rzeczywistości w stronę mniej lub 
bardziej nieudolnego naśladownictwa kina amerykańskiego 
– spowodowało, że nasze kino zatraciło własną świadomość. 
(…) Stąd moje zaskoczenie: zobaczyłam, że po raz pierwszy od 
dawna w tym kinie zaczyna liczyć się temat”.
 „Na jakie kino czekamy? O gdyńskim festiwalu rozmawiają: 
Maria Malatyńska, Tadeusz Lubelski, Tadeusz Sobolewski, 
Tadeusz Szczepański”, „Kino” 1994/1. 

Okiem jurora

„..taki film, jak Balanga, mógłby być zrobiony w Anglii. Jest 
w nim bliski mi melanż przemocy i okrutnej komedii. Ten film 
wiele mówi o sytuacji młodych ludzi, którzy nie mają żadne-
go prawdziwego celu w życiu, i których w końcu spotyka ka-
tastrofa. To problem światowy. Oglądając ten film, myślałem 
o młodzieży ze środowisk tzw. »londyńskiego proletariatu«, 
o angielskim fatalnym systemie edukacyjnym, o społeczeń-
stwie bez ideałów. (…)
Myślę, że filmy polskie są zbyt estetyczne, za bardzo polegają 
na estetyce kina, na reżyserii. Ważne, by o filmie myśleć jako 
o przekazie, nie tylko jako o formie ekspresji. Ale w ogóle uwa-
żam, że standard techniczny polskiego kina jest wysoki, praca 
operatorów dobra, aktorzy wydają mi się świetni. (…)
Co mi się podobało? Może jednak ten film według angielskiego 
opowiadania o chłopcu zamkniętym w szafie? I historia stare-
go człowieka… Pekosińskiego… dobry, ciekawy film. I jeszcze 
inna historia, ludowa, o człowieku, który sprowadza deszcz, 
znakomity aktor! (…)”.

„Balanga mogłaby powstać w Anglii. Mówi Lindsay Anderson, 
honorowy przewodniczący jury na festiwalu w Gdyni (rozmawiała 

Wanda Wertenstein)”, „Kino” 1994/1.

 Radosław Piwowarski„ Lubiłem Kolejność uczuć, uważałem ten film za do-
bry, ale do Gdyni jechałem bez specjalnych nadziei 

na nagrodę – no bo jak: liryczny film o miłości starszego akto-
ra z nastolatką. Jeśli już, to liczyłem na nagrodę aktorską dla 
Daniela Olbrychskiego czy może dla Marysi Seweryn, za jej 
rewelacyjny debiut. „
 Feliks Falk„ Do końca nie wiedziałem, jak film będzie przyjęty; 

wcześniej został strasznie skrytykowany w Łagowie. 
Do Gdyni więc nie pojechałem wymawiając się, że jestem cho-
ry. Dopiero, gdy dowiedziałem się, że dostałem trzy nagrody, 
wsiadłem do samolotu i poleciałem. „

01 02

03

01 Konferencja „Rozmowy z człowiekiem z szafy”, fot. Tomasz Komorowski / 

Muzeum Kinematografii

02 Agnieszka Holland, Maria Seweryn, Radosław Piwowarski, fot. Maciej 

Kosycarz / KFP 

03 Maria Gładkowska, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii
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Portret zwycięzcy

Przypadek Pekosińskiego
Grzegorz Królikiewicz kreśli historię życia Bronisława Pekosiń-
skiego, człowieka niewiedzącego, skąd pochodzi, gdzie i kiedy 
się urodził, jak się naprawdę nazywa, o którego duszę w po-
wojennej Polsce walczy Kościół i partia. 

„Trzeba zrobić taki film, który nie będzie opowiadał o ja-
kimś dramatycznym przypadku życiowym, ale będzie świa-
domą ingerencją w te losy, próbą realnej pomocy ginącemu, 
a tak bardzo skrzywdzonemu przez los człowiekowi. Musi to 
być coś na kształt psychodramy” – tłumaczył reżyser ideę fil-
mu. Twórca znany z formalnych eksperymentów skłonił swo-
jego bohatera – alkoholika po wylewie, niepełnosprawnego, 
niespełnionego geniusza szachowego – do odgrywania przed 
kamerą autentycznej psychodramy, odtwarzania kluczowych 
momentów życia, po to, by pomóc mu odnaleźć siebie i wrócić 
do ludzi. W efekcie powstał jeden z najbardziej niezwykłych 
polskich filmów, wyrafinowana formalnie biografia jednostki, 
która, przez swoje uwikłanie w dramatyczną historię Polski 
ostatniego półwiecza, nabiera cech uniwersalnych, stając się 
opowieścią o zbiorowości. 

 Agnieszka Holland„ Nie było selekcji, więc musieliśmy odbyć ten mara-
ton w całości, męka fizyczna i walka z sennością po 

piątym filmie w ciągu dnia. Cudzoziemcy heroicznie trwali, nie 
rozumiejąc kompletnie, o co chodzi w większości utworów. Pu-
bliczność też była zmęczona i jakaś skonfundowana. W hotelu 
i wokół niego panowała jeszcze niczym niezmącona atmos-
fera późnego PRL-u. Telefony nie działały, bo w hotelu ktoś 
okradł światłowody na miedź. Wydawało mi się, ze właśnie 
ktoś ukradł także połączenia miedzy nami a naszą widownią. 
Ja byłam wtedy „z Zachodu”, pokazałam – ku zachwytowi wi-
downi – francuskiego Oliviera, Oliviera i Tajemniczy ogród. Do 
dziś pamiętam ten entuzjazm ludzi… Werdykt się nie podobał 
– nagrodziliśmy jedyny film, w którym jury dokładnie zrozu-
miało, o co chodzi (Sławka Piwowarskiego) i jeden, którego 
najbardziej nie zrozumieli, ale wyczuli wielkość (Królikiewi-
cza). Skrzywdziliśmy najlepszy bodajże film Kolskiego, Jańcia 
Wodnika. Zawsze się kogoś krzywdzi… Na przykład genialnego 
Mojego Nikifora… „

01 Lorem ipsum dolorem epsum

02 Lorem ipsum dolorem epsum

03 Lorem ipsum dolorem epsum

04 Plakat ze zbiorów PISF

05 mat. festiwalowe

06 Lorem ipsum dolorem epsum

„Ten film najsłuszniej został nagrodzony: przebił się przez 
wszystkie kategorie tego, co dzisiaj uważamy za kino, i popro-
wadził w stronę porażającego autentyku, który w efekcie daje 
głęboką alegorię. W tym filmie rzeczywiście toczy się prawdzi-
wa walka z szatanem poprowadzonym przez reżysera w spo-
sób poważny, osobisty. Ten film działa tak silnie, jak gdyby 
ktoś okno otworzył na mróz… Myślę, że jest w nim prawdziwa 
dusza Królikiewicza” (Tadeusz Sobolewski, „Na jakie kino cze-
kamy?...”, „Kino” 1994/1)

01

02

03 04 05

01 Teatr Muzyczny, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii

02 Andrzej Barański, Bożena Dykiel, Artur Barciś, fot. Tomasz Komorowski 

/ Muzeum Kinematografii 

03 Artur Barciś fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

04 Franciszek Pieczka, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum Kinematografii 

05 Katarzyna SKrzynecka, fot. Tomasz Komorowski / Muzeum 

Kinematografii
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Kolejność uczuć
Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża Rafał Nawrot 
(Daniel Olbrychski), sławny aktor, którego gwiazda zaczyna 
nieco gasnąć. W tutejszym teatrze ma zagrać Romea. Całe 
przedsięwzięcie staje pod znakiem zapytania, bo mężczy-
zna wśród miejscowych aktorek nie widzi odpowiedniej 
partnerki scenicznej. Poznaje za to – jak się okaże – swoją 
prawdziwą Julię (Maria Seweryn), nadwrażliwą nastolatkę, 
dla której zostanie w miasteczku, by przeżyć romans nie-
banalny… 

„To skromny, osobisty film, rodzaj takiego epitafium dla 
40-latków. Smutna komedia o tym, że nie ma powrotu do 
młodości. Robiłem ją z myślą o swoich rówieśnikach, z na-
dzieją, że znajdą w niej swoje rozterki, uniesienia i żal za 
zmarnowanymi miłościami” – tłumaczył reżyser. Jego film to 
pełna intertekstualnych aluzji – z szekspirowskimi kochan-
kami i „Lolitą” Nabokova na czele – tragikomedia, wykorzy-
stująca przewrotnie popularny schemat spotkania mądrej 
dorosłości z uroczą młodością, bo nie wiadomo, kto tu tak 
naprawdę jest dorosły… 

Film – mimo iż zrealizowany z myślą o dojrzałym widzu 
i zawierający niewesołe przesłanie o miłości, która zazwy-
czaj przychodzi nie w porę i często rani – spodobał się mło-
dej publiczności, stając się jednym z najpopularniejszych 
tytułów początku dekady.

01

03 0201 - 02   „Kolejność uczuć”, fot. Filmoteka Narodowa

03 „Przypadek Pekosińskiego” fot. Filmoteka Narodowa 

Kolejność uczuć
Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża Rafał Nawrot 
(Daniel Olbrychski), sławny aktor, którego gwiazda zaczyna 
nieco gasnąć. W tutejszym teatrze ma zagrać Romea. Całe 
przedsięwzięcie staje pod znakiem zapytania, bo mężczy-
zna wśród miejscowych aktorek nie widzi odpowiedniej 
partnerki scenicznej. Poznaje za to – jak się okaże – swoją 
prawdziwą Julię (Maria Seweryn), nadwrażliwą nastolat-
kę, dla której zostanie w miasteczku, by przeżyć romans 
niebanalny…

„To skromny, osobisty film, rodzaj takiego epitafium 
dla 40-latków. Smutna komedia o tym, że nie ma powrotu 
do młodości. Robiłem ją z myślą o swoich rówieśnikach, 
z nadzieją, że znajdą w niej swoje rozterki, uniesienia i żal 
za zmarnowanymi miłościami” – tłumaczył reżyser. Jego 
film to pełna intertekstualnych aluzji – z szekspirowskimi 
kochankami i „Lolitą” Nabokova na czele – tragikomedia, 
wykorzystująca przewrotnie popularny schemat spotkania 
mądrej dorosłości z uroczą młodością, bo nie wiadomo, 
kto tu tak naprawdę jest dorosły…

Film – mimo iż zrealizowany z myślą o dojrzałym widzu 
i zawierający niewesołe przesłanie o miłości, która zazwy-
czaj przychodzi nie w porę i często rani – spodobał się 
młodej publiczności, stając się jednym z najpopularniej-
szych tytułów początku dekady.
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Filmy konkursowe
Cudowne miejsce, reż. Jan Jakub 
Kolski, SF im. Karola Irzykowskiego, 
Telewizja Polska, Wytwórnia Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1994 
Dama Kameliowa, reż. Jerzy Antczak, 
Skorpion Art dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1994 
20 lat później (z cyklu tv Moja 
historia), reż. Michał J. Dudziewicz, 
Fenix Film dla Telewizji Polskiej, Son 
et Lumiere, FR 3, Polska-Francja1993 
Faustyna, reż. Jerzy Łukaszewicz, MT 
Art Prod. dla Telewizji Polskiej, Polska 
1994 
Gorący czwartek, reż. Michał Rosa, SF 
Dom, Telewizja Polska, Polska 1993 
Komedia małżeńska, reż. Roman 
Załuski, Fenix-Film, Wytwórnia Filmów 
Fabularnych w Łodzi, Animex, Black 
Cat, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1993 

Lato miłości, reż. Feliks Falk, Fokus 
Film, WFDiF, SF Perspektywa, Akorn-
PHF, Studio-Jeden, Agencja Produkcji 
Filmowej, Completion Bond-Film 
Garantie Pologne, Polska-Białoruś 
1994
Legenda Tatr, reż. Wojciech Solarz, 
Filmcontract Ltd., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Kama PZ, 
Polska 1994
Oczy niebieskie, reż. Waldemar 
Szarek, Grosz Sp. z o. o. ,Wytwórnia 
Filmów Fabularnych w Łodzi, 
Telewizja Polska, Silesia Film, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1994
Panna z mokrą głową, reż. Kazimierz 
Tarnas, Młodzieżowa Akademia 
Filmowa, Telewizja Polska, MTL 
Maxfilm, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1994
Podróż na Wschód, reż. Stefan 
Chazbijewicz, SF Indeks – PWSFTviT 

dla Telewizji Polskiej, Polska 1994 
Polska śmierć, reż. Waldemar 
Krzystek, Skorpion Art, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1994 
Przygody Joanny, reż. Anna 
Sokołowska, Skorpion Art, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1994 
Psy 2. Ostatnia krew, reż. Władysław 
Pasikowski, Visa Film International, 
Telewizja Polska, Neptun Video 
Center, Syrena Entertainment Group, 
SF Zebra, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1994 
Spis cudzołożnic, reż. Jerzy Stuhr, 
Close Up Productions dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1994 
Szczur, reż. Jan Łomnicki, SF Kadr, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1994 

Śmierć jak kromka chleba, reż. 
Kazimierz Kutz, SF Tor, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Społeczny Komitet Realizacji Filmu 
Fabularnego o Tragedii w Kopalni 
Wujek, Stary Teatr w Krakowie, 
Młodzieżowa Akademia Filmowa, SF 
JS, Polska 1994
Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska, 
SF Oko, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Animex, Polska 
1994 
Zawrócony, reż. Kazimierz Kutz, Ikam 
Ltd. dla Telewizji Polskiej, Polska 1994 
Żabi skok, reż. Zbigniew Trzciński, 
Film Video Production, Transatlantic 
Film Production, Polska-Wielka 
Brytania 1994 

Jury
Andrzej Żuławski (przewodniczący) 
– reżyser 
Andrzej J. Jaroszewicz – operator

Michał Komar – pisarz
Piotr Łazarkiewicz – reżyser
Krzysztof Piesiewicz – scenarzysta 

Radosław Piwowarski – reżyser 
Jerzy Satanowski – kompozytor
Tadeusz Sobolewski – krytyk 

Beata Tyszkiewicz – aktorka 
Edward Żebrowski – reżyser 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy: Zawrócony, reż. Kazimierz Kutz 
Nagroda Specjalna Jury
Spis cudzołożnic, reż. Jerzy Stuhr 
Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska 

Honorowe Wyróżnienie Jury 
Śmierć jak kromka chleba, reż. 
Kazimierz Kutz 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Jan Jakub Kolski – Cudowne 
miejsce 
dialogi: Jerzy Pilch i Jerzy Stuhr – Spis 
cudzołożnic 

Jan Jakub Kolski – Cudowne miejsce 
debiut reżyserski: Michał Rosa – 
Gorący czwartek 
pierwszoplanowa rola kobieca (ex 
aequo): 
Grażyna Błęcka-Kolska – Cudowne 
miejsce 
Stanisława Celińska – Spis 
cudzołożnic
pierwszoplanowa rola męska: 
Zbigniew Zamachowski – Zawrócony 
drugoplanowa rola męska: Krzysztof 
Majchrzak – Cudowne miejsce 

zdjęcia: Tomasz Wert – Podróż na 
Wschód 
muzyka (ex aequo): 
Mateusz Pospieszalski – Gorący 
czwartek 
Jan Kanty-Pawluśkiewicz – Zawrócony 
montaż: Wanda Zeman – Psy 2. 
Ostatnia krew 
scenografia: Tadeusz Kosarewicz 
– Cudowne miejsce ( jednocześnie 
jury dostrzegło pracę Tadeusza 
Kosarewicza przy filmie Polska 
śmierć) 

nagroda za współtworzenie kształtu 
plastycznego filmu Cudowne miejsce: 
Beata Olszewska (kostiumy), Tadeusz 
Kosarewicz (dekoracja wnętrz), 
Michał Hrisulidis (rzeźby), Mirosława 
Wojtczak (charakteryzacja) 

Nagroda Dziennikarzy: Wrony, reż. 
Dorota Kędzierzawska 
Złoty Klakier – Nagroda Radia Gdańsk 
dla najdłużej oklaskiwanego filmu: 
Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– przegląd filmów Bogusława Lindy

– przegląd filmów zagranicznych, 
zrealizowanych przy udziale 
polskich producentów 

– przegląd „Polskie kino kobiet” – 
filmów polskich i zrealizowanych 
przez polskie realizatorki 

– przegląd spektakli Teatru Telewizji, 
zrealizowanych metodą filmową

operatorskiej. (…) Mamy naprawdę zdolnych kompozytorów. 
Widzę ogromną poprawę jakości dźwięku. Jest kadra aktorska. 
W ogóle jest masa talentów. 

Gorzej natomiast z głową. Bo przecież kino odzwierciedla 
wyłącznie stan umysłów społeczeństwa. Czuje się dokładnie 
to, co określa klimat polityczno-społeczny tego kraju: straszne 
wahanie, czy mamy mieć pełny kapitalizm czy powrócić do 
ancien-regime’u? Nie ma jasnego poglądu, czym ma być teraz 
polski film, jak ma się usytuować między komercją a ekspe-
rymentem. 

Niemniej jednak, okrutna opinia, która się czasem słyszy, 
że wszystkie te filmy padają wobec widowni, jest fałszywa. 
One nie padają – one się przeważnie nie dostają do kin. Pań-
stwo musi – za pomocą polskiego prawa, chroniącego doro-
bek kultury – sprawić, by powiązani z Amerykanami panowie 
dystrybutorzy pokazywali polskie filmy. Bo byłoby żałosne, 
gdybyśmy te festiwale odbywali sami dla siebie”.

Andrzej Żuławski, „Gdynia’94”,  
„Kino” 1995/1.

Gdynia, 16-22 września 
W konkursie wzięło udział 20 filmów. 

Warto wiedzieć

Żaden z konkursowych filmów nie był dziełem jednego pro-
ducenta: obok Telewizji Polskiej i państwowych Studiów Fil-
mowych pojawiły się prywatne podmioty producenckie – za-
równo spółki powoływane do jednej realizacji, jak firmy wy-
specjalizowane, dążące do zdobycia silnej pozycji na rynku. 

Okiem jurora

„Generalnie moje wrażenie jest takie, że skonstruowano wehi-
kuł, który jakoś funkcjonuje, a od strony technologicznej jest 
nawet na wysokim światowym poziomie. Dotyczy to zwłaszcza 
szkół profesjonalnych. Ma się tu silne poczucie polskiej szkoły 

1994

„Okrutna opinia, która się czasem słyszy, 
że wszystkie te filmy padają wobec 
widowni, jest fałszywa. One nie padają – 
one się przeważnie nie dostają do kin”

Plakat 19. FPFF, Rosław Szaybo, Pomorska Fundacja Filmowa 
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 Kazimierz Kutz„ W 1994 przyjechałem do Gdyni z dwoma filmami – 
Śmiercią jak kromka chleba i Zawróconym. Jeśli miał-

bym typować jeden z nich na kandydata do nagrody, to na 
pewno wskazałbym pierwszy tytuł. Jednak Zawrócony to film 
w jakiś sposób odkrywczy, tzn. opowiadający o sprawach „So-
lidarności” z humorem. Być może to inne spojrzenie ukierun-
kowało, „zawróciło”, decyzję jury. Ale też nie zdziwiłem się, gdy 
rok później nagrody nie otrzymałem. „
 Jerzy Stuhr„ Gdyńska premiera Spisu cudzołożnic kosztowała mnie 

wiele nerwów. To był przecież mój debiut reżyserski. 
Na widowni koleżanki, koledzy, całe środowisko filmowe. Cze-
kając na film zdają się szeptać między sobą: „Zobaczymy co 
ten Jureczek zrobił. Jak on śmie reżyserować, przecież jest tyl-
ko aktorem”. Pomimo moich obaw film się jednak spodobał. 
Otrzymał kilka nagród. Tym samym przełamałem pewną ba-
rierę. Przestałem być dla środowiska reżyserem-amatorem. „
 Waldemar Dąbrowski„ Na Festiwal w 1990 roku przyjechałem dosłownie 

dzień po nominacji. Miałem 38 lat i wielką energię, 
wręcz euforię. Do dziś noszę w sobie atmosferę, z jaką spotka-
łem się w Gdyni, zaufanie i nadzieję, którą pokładali we mnie 
filmowcy. A tymczasem w roku 1994 roku przeżyłem doświad-
czenie zgoła inne. Minister Dejmek postanowił mnie odwołać 
ze stanowiska, o czym – nie ukrywając satysfakcji – poinfor-
mował mnie mój ówczesny zastępca. Wszystko to działo się 
podczas Festiwalu. Środowisko filmowe udzieliło mi wówczas 
stuprocentowego poparcia. List w mojej obronie został od-
czytany na Forum SFP w Gdyni, kilka dni później w Warszawie 
również prezydium Stowarzyszenia udzieliło mi poparcia. To 
wydarzenie było dla mnie ważnym doświadczeniem życiowym. 
Ukazało mi fantastyczną solidarność środowiska filmowego 
wobec mnie, a z drugiej strony reakcje moich współpracowni-
ków. Mogłem się wtedy przekonać, kto jest kim i uporządko-
wać świat moich relacji z ludźmi. „

Głos prasy

„Po co tam jedziesz, polskie kino i tak jest do bani – słyszałem 
u siebie w Tarnowie przed wyjazdem na festiwal. Przyjechałem, 
bo wiem, że nie jest aż tak źle. Upewnił mnie o tym festiwal 
z ubiegłego roku.

A jednak… Wyrażając się eufemistycznie, po tegorocznym 
mam uczucia mieszane. Przypomina mi się scena z Dwóch 
księżyców, kiedy Flora z pasją przerzuca rzeczy w szafie szuka-
jąc odpowiedniej sukni, w której mogłaby pożegnać kochanka. 
A tymczasem znudzony obiekt jej adoracji odchodzi, nie sam 
zresztą. Myślę, że podobnie ma się rzecz z polskim kinem. Bo 
chociaż festiwal miał swoje wielkie chwile (Spis cudzołożnic, 
Wrony, Śmierć jak kromka chleba), ogólny obraz imprezy wydał 
mi się niezbyt optymistyczny. Kilka tytułów (np. nadętą Podróż 
na Wschód) chciałbym wręcz zapomnieć jak najszybciej.

Najcieplej przyjmowano filmy o miłości, nieco archaiczne, 
urzekające światłem, klimatem (Dama Kameliowa, Lato miło-
ści). Twórcy doszli chyba do wniosku, że gimnastyka erotyczna 
i pif-paf nie są wystarczającym magnesem, mogącym przycią-
gnąć młodych ludzi do kina. Chociaż prawdę mówiąc, »ładna 
pupa« w marnym filmie, to już jest plus na jego koncie”.

Łukasz Maciejewski, lat 18, licealista z Tarnowa,  
„Gdynia’94”, „Kino” 1995/1. 

„Zawieziono dziś jurorów do Dębek, szedłem plażą obok Be-
aty Tyszkiewicz. Wiatr rozwiewał jej włosy, patrzyłem na nią 
i myślałem: to jest scena z polskiego filmu. W tym momencie 
ona powiedziała: »Grałam na tej plaży, w Naprawdę wczoraj 
Rybkowskiego wg Tyrmanda«. Zaczęliśmy rozmawiać o innym 
filmie Beaty Tyszkiewicz, Lalce, przerzucając się dialogami. Po-
myślałem, że jeśli kino ma taką siłę – może po latach będzie-
my pamiętać również filmy dzisiejsze?”.

Tadeusz Sobolewski, „W Polsce, czyli w Europie”, „Kino” 1995/1. 

01

02

03 04

05

01 Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jakub Kolski, Krzysztof Majchrzak, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02  Michał Komar, Andrzej Żuławski, Jerzy Satanowski, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

03 Andrzej Żuławski gratuluje Kazimierzowi Kutzowi, fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Kazimierz Kutz, Jerzy Stuhr, za nimi Reneta Pajchel i Witold Adamek,  

fot. Maciej Kosycarz / KFP 

05 Wiesław Adamik, Jolanta Fajkowska, Jan Kidawa-Błoński, fot. Maciej Kosycarz / KFP
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miki z legendą „Solidarności”, pokazując, jak łatwo – i bezre-
fleksyjnie – można było poddać się euforii „sezonu wolności”, 
iść za tłumem, nie przechodząc przy tym prawdziwej przemia-
ny. Boleśnie przekonuje się o tym Tomasz, zyskując jednak coś 
innego: „Bohater Kutza i Zamachowskiego ewoluuje, wyciąga 
wnioski, dopracowuje się własnej prawdy i w tym tkwi opty-
mizm autora, choć nie wolny od sceptycznego chichotu. (…) Jak 
w najlepszych swych filmach, od Krzyża walecznych poczyna-
jąc, proponuje on jedynie inny punkt widzenia na nasz zbio-
rowy los: potoczny, plebejski, bliski ziemi. Przeszliśmy wszyscy 
wystarczająco długą drogę, żeby nie czarować się więcej i nie 
omamiać. Każdy z nas dostał przynajmniej szansę samowiedzy: 
mógł się przekonać, co jest wart. Niech teraz z tego korzysta 
(Tadeusz Lubelski, „Solidarność i kaktus”, „Kino” 1995/1). 

Portret zwycięzcy

Zawrócony
Jesień 1981. Tomasz Siwek (Zbigniew Zamachowski), chłopak 
z Olkusza, zapuszcza korzenie na Śląsku: ożenił się z tutejszą 
dziewczyną (Anna Waszczyk), pracuje jako zaopatrzeniowiec 
w Tychach. Naczelnik wysyła go – w charakterze „kapusia” – na 
manifestację „Solidarności” w Katowicach. Tu bohater, choć 
partyjny, daje się porwać zbiorowym emocjom: śpiewa „My 
chcemy Boga” i krzyczy „Precz z komuną”, a udział w demon-
stracji kończy ucieczką przed ZOMO. To początek przemiany 
Tomasza, która jednak, pod wpływem późniejszym doświad-
czeń, pozostanie niepełna, a on sam, w drodze do nawrócenia 
– (do pewnego stopnia) niewiernym. 

„Ta komedia była dla mnie odtrutką po zrealizowanej tra-
gicznej Śmierci jak kromki chleba. To naturalne, że wyzwala-
my się spod ciążenia historii i o ważnych sprawach mówimy 
w sposób komiczny” – tłumaczył reżyser. Zrealizowana przez 
niego tragikomiczna historia „zawrócenia” prostego zaopatrze-
niowca, której patronują Chaplin i Munk, stanowi rodzaj pole-

01

02
03 04

01  Ekipa „Wron”: Kasia Szczepanik, Karolina Ostrożna i Dorota 

Kędzierzawska, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02,04 Zawrócony, fot. TVP / Filmoteka Narodowa

03  Konferencja prasowa w Teatrze Muzycznym, fot. Janusz Gojke 
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Filmy konkursowe 
Akwarium, reż. Antoni Krauze, SF 
Dom, Telewizja Polska, Manfred 
Durniok Produktion, Ukrtelefilm, 
Agencja Produkcji Filmowej, WFDiF, 
Polska-Ukraina-Niemcy 1995 
Awantura o Basię, reż. Kazimierz 
Tarnas, Młodzieżowa Akademia 
Filmowa, Fundacja Edukacji Filmowej, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1995 
Deborah, reż. Ryszard Brylski, SF im. 
Karola Irzykowskiego, SF Indeks – 
PWSFTviT, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu, 
Odra Film, Polska 1995 
Drzewa, reż. Grzegorz Królikiewicz, SF 
N, Telewizja Polska, Łódzkie Centrum 
Filmowe, Agencja Produkcji Filmowej, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, Polska 1995 
Girl Guide, reż. Juliusz Machulski, 
Close Up Productions dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1995 

Gnoje, reż. Jerzy Zalewski, Dr Watkins 
Sp z o.o., Agencja Produkcji Filmowej, 
Telewizja Polska, Polska 1995 
Gracze, reż. Ryszard Bugajski, Zespół 
Artystyczno-Filmowy Pula, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Video Studio Gdańsk, WFDiF, Polska 
1995 
Grający z talerza, reż. Jan Jakub 
Kolski, Warchoł Film Production 
Service, Telewizja Polska, Moon 
Movies, Agencja Produkcji Filmowej, 
Ministerstwo Kultury Francji, Polska-
Francja 1995 
Horror w Wesołych Bagniskach, reż. 
Andrzej Barański, Skorpion Art dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1995 
Kamień na kamieniu, reż. Ryszard Ber, 
Fenix Film, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1995 
Łagodna, reż. Mariusz Treliński, 
Skorpion Art, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1995 

Młode wilki, reż. Jarosław Żamojda, 
Da Vinci Film dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1995 
Nic śmiesznego, reż. Marek Koterski, 
SF Zebra, WFDiF, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej Polska 
1995 
Pestka, reż. Krystyna Janda, Skorpion 
Art, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1995
Pokuszenie, reż. Barbara Sass, Prostar 
Holding, Agencja Produkcji Filmowej, 
Telewizja Polska, Polska 1995 
Prowokator, reż. Krzysztof Lang, 
Filmcontract Ltd., Telewizja Polska, 
Mark Forstater Production Ltd., Pictus 
Ltd., Syrena Entertainment Group, 
Agencja Produkcji Filmowej, PZU S. A., 
Elkor, Polska-Wielka Brytania-Czechy 
1995
Ptaszka, reż. Krystyna Krupska-
Wysocka, SF Perspektywa, Telewizja 
Polska, Polska 1994 

Pułkownik Kwiatkowski, reż. 
Kazimierz Kutz, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Ikam 
Ltd., Polska 1995 
Szabla od komendanta, reż. Jan Jakub 
Kolski, Figaro Film Production Ltd., 
Canal+, Agencja Produkcji Filmowej, 
Wytwórnia Filmów Fabularnych we 
Wrocławiu, Instytucja Filmowa Film-
Art, Odra Film, Viktonex Sp. z o.o, 
Polska 1995 
Tato, reż. Maciej Ślesicki, Heritage 
Films, Canal+, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, WFDiF, 
Polska 1995 
Wrzeciono czasu, reż. Andrzej 
Kondratiuk, Iga Film, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1995 
Złote dno, reż. Marek Nowicki, 
SF Perspektywa, SF 12A, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska-Rosja 1995 

Jury 
Janusz Majewski (przewodniczący) – 
reżyser 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska – aktorka 

Mariusz Front – plastyk, reżyser 
Dorota Kędzierzawska – reżyserka 
Andrzej Mularczyk – pisarz 

Zdzisław Pietrasik – krytyk 
Zbigniew Preisner – kompozytor 
Allan Starski – scenograf 

Bolesław Sulik – filmowiec 
Jerzy Wójcik – operator 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy: Girl Guide, reż. Juliusz Machulski 
Nagroda Specjalna Jury 
Wrzeciono czasu, reż. Andrzej 
Kondratiuk 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Maciej Ślesicki – Tato 
scenariusz: Jan Jakub Kolski – Grający 
z talerza 
debiut reżyserski (ex aequo): 
Krystyna Janda – Pestka 
Jarosław Żamojda – Młode wilki 

pierwszoplanowa rola kobieca: 
Magdalena Cielecka – Pokuszenie 
pierwszoplanowa rola męska (ex 
aequo): 
Marek Kondrat – Pułkownik 
Kwiatkowski
Bogusław Linda – Tato
drugoplanowa rola kobieca: Renata 
Dancewicz – Tato (z uwzględnieniem 
ról w filmach Deborah i Pułkownik 
Kwiatkowski) 

drugoplanowa rola męska: Cezary 
Pazura – Tato
zdjęcia: Wiesław Zdort – Pokuszenie 
muzyka (ex aequo):
Michał Lorenc – Prowokator
Jerzy Satanowski – Wrzeciono czasu
scenografia i dekoracja wnętrz (ex 
aequo): 
Andrzej Przedworski – Łagodna, 
Horror w Wesołych Bagniskach 

Albina Barańska – Horror w Wesołych 
Bagniskach 
dźwięk: Wiesław Znyk – Pokuszenie 
montaż: Ewa Smal – Tato 
kostiumy: Dorota Roqueplo – 
Prowokator 

Nagroda Dziennikarzy: Łagodna, reż. 
Mariusz Treliński 
Złoty Klakier: Girl Guide, reż. Juliusz 
Machulski

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– pokaz filmu Wyjście na jaw 

robotników kina z fabryki 
snów Michała Dudziewicza, 
zrealizowanego na 20-lecie 
Festiwalu i 100-lecie kina 

– przegląd widowisk Teatru Telewizji
– retrospektywa Filmoteki 

Narodowej 
– retrospektywa filmów 

nagrodzonych Złotymi Lwami 
Gdańskimi 

– wystawa „100 lat kina w Polsce”

filmy. Wyjaśnił działanie prostego numeru: ktoś, kto ma akre-
dytację, wręcza swój identyfikator koledze, ów wychodzi i wrę-
cza ją maniakowi kina. Maniak kina wychodzi i oddaje identy-
fikator właścicielowi. Proste? Spytałam kawalera, czy chciałby 
zagrać w filmie. Kto wie? – odparł rozmarzony”.

Ewa Moskalówna, „Kino”, „Głos Wybrzeża” 1995/261. 

„W poniedziałek wieczorem festiwalową publiczność zelektry-
zowała wiadomość, że w hotelu »Gdynia« podłożona została 
bomba. Na sali projekcyjnej w tym czasie siedziały władze 
samorządowe, przedstawiciele wojska, nawet admirał Jędrzej 
Czajkowski, jak również wojewódzki komendant policji Marian 
Prekop. Akcję przed hotelem i wewnątrz przeprowadzono bły-
skawicznie. Niektórzy musieli przedzierać się przez obstawę. 
Uroda Małgorzaty Pieczyńskiej spowodowała, że groźna grupa 
antyterrorystów rozmawiała z nią niezwykle łaskawie. Bomby 
oczywiście nie było, wesołek zrobił głupi dowcip”.

Kinomanka, „Karnet festiwalowy”, „Głos Wybrzeża” 1995/ 259. 

Gdynia, 6-12 listopada 
W konkursie jubileuszowego Festiwalu wzięły udział 22 filmy.

Warto wiedzieć

„Traf, a może Los – któż to wie – sprawił, że 20. Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych odbywa się w 100-lecie kina! Zain-
teresowanie gdyńską imprezą zawsze było ogromne, ale teraz 
jest po prostu – szalone, euforyczne, kultowe. Nigdy jeszcze 
nie było aż takich tłumów i to nawet na wcześniejszych poka-
zach. Na scenach wieczornych brakuje miejsc już na kwadrans 
przed wyznaczoną godziną. Liczba akredytowanych przekracza 
praktycznie liczbę miejsc w sali Teatru Muzycznego. 

W pierwszym dniu festiwalu, kiedy przed wejściem stałam 
z kolegą, podszedł do nas przystojny młodzieniec i zarzucając 
kokieteryjnie włosami spytał go, czy ma akredytację. Oświad-
czył, że dałby wiele, żeby znaleźć się w środku i zobaczyć te 

1995

„Przebieg konkursu wskazuje  
na to, że kino polskie jest ciągle 
w procesie przeobrażeń”

Plakat 20. FPFF, Rosław Szaybo, Pomorska Fundacja Filmowa
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Z protokołu jury:

„Przebieg konkursu wskazuje na to, że kino polskie jest ciągle 
w procesie przeobrażeń. Obok wielu przykładów pozytywnych, 
które uhonorowaliśmy nagrodami, uważamy za swój obowią-
zek wyrazić niepokój z powodu obecności w konkursie filmów 
nie spełniających wymogów profesjonalizmu. Wskazuje to na 
niedoskonałości mechanizmów oceniających materiał literacki 
i brak właściwej opieki artystycznej w trakcie procesu realizacji 
obrazów filmowych.” 

 Janusz Majewski„ Wiele osób pytało nas, skąd ten niecodzienny wybór. 
A ja muszę się przyznać do uczucia satysfakcji, jakie 

wywołały we mnie takie reakcje. Na tle filmów z konkursu ten 
wyróżniał się dowcipem, inteligencją, precyzją, jakością wyko-
nania i jak na tamte czasy był zaskakującą, niebanalna propo-
zycja komediowa. „
 Juliusz Machulski „ Girl guide to film w połowie mój, a w połowie Witka 

Adamka, który znalazł książkę i zmusił mnie do napi-
sania scenariusza i reżyserii. Sukces nas zaskoczył. Zaraz po 
pokazie wróciłem do Warszawy, bo nie wierzyłem, że mogę do-
stać nagrodę za film, który potraktowaliśmy jako piękny żart. 
A tymczasem dostaliśmy Złote Lwy i Nagrodę Publiczności – 
Złotego Klakiera. „

Głos prasy

Krytycy odpowiadają na 4 pytania:
1.Najprzyjemniejsza niespodzianka?
Maria Malatyńska: „To, że jury potrafiło dostrzec aktorską 

doskonałość krakowskiej debiutantki, Magdaleny Cieleckiej, 
i przydzielić jej najwyższą nagrodę aktorską. (…) Niespodzian-
ką był zresztą dla mnie sam film Barbary Sass, tak niepodobny 
do niczego, co zrobiła dotychczas: ściszony, dyskretny, auten-
tyczny w powiązaniu z tematyką zarówno psychologiczną, jak 
i polityczną – jest jak szlachetny kamień, który już nie wymaga 
obróbki”.

2. Największe rozczarowanie?
Bożena Janicka: „Za co? Jerzego Kawalerowicza. Po milczą-

cym od lat mistrzu można było oczekiwać kaligrafii, ale nie 
bezradności i jawnych wpadek. Opowiadanie toczy się jak 
w kiepskim teatrze, aktorzy wygłaszają swoje teksty jakby bez 
łączności z sobą, reżyser przekazuje informacje, lecz nie kon-
troluje efektów”.

3. Najjaskrawsza wpadka jury?
Tadeusz Sobolewski: „Jury nie zauważyło najlepiej napisa-

nego scenariusza tego festiwalu – Pułkownika Kwiatkowskiego 
(wyreżyserowanego przez Kutza). Warto było docenić powrót 
Jerzego Stefana Stawińskiego, współtwórcy szkoły polskiej”.

4. Największa niespodzianka?
Tadeusz Lubelski: „Wrzeciono czasu Andrzeja Kondratiuka. 

Ponieważ nadzieją jest to, co łączy. Filmy tegorocznego festi-
walu, łatwo wzbudzające sprzeczne oceny, wielu mogły podzie-
lić. Nie spotkałem w Gdyni nikogo, kto nie mówiłby o Wrzecio-
nie czasu z przyjemnością”. 

„4 pytania po Gdyni”, „Kino” 1996/1.

„Nie było na tym festiwalu filmu, który wyraźnie dystansował-
by się od pozostałych, jednak za realizację wyróżniającą się 
należy uznać debiutancki obraz Macieja Ślesickiego pt. Tato. Ta 
przewrotna wobec Sprawy Kramerów historia mężczyzny, któ-
ry walczy o dziecko, jest nie tylko sprawnie zrealizowana, ale 
również wzruszająca i zabawna. A chociaż niewątpliwie prze-
rysowana to »piekło kobiet« ma swoją prześmiewczą wymowę. 
Oby więcej takich debiutów, bo choć ogólnie nie jest najgorzej, 
trzeba jednak znów przyciągnąć widownię do polskiego kina.
Nie był ten festiwal całkowitym niewypałem, ale do bomby 
jeszcze mu daleko”.

Małgorzata Dipont, „Bomba nie wybuchła”,  
„Przegląd Tygodniowy” 1995/45.

01

03

02

0401 Katarzyna Figura, Janusz Zaorski,  

fot. Maciej Kosycarz / KFP

 02 Maciej Ślesicki,  fot. Mirosław Gumiński / 

Muzeum Kinematografii 

03 Magdalena Cielecka,  fot. Mirosław 

Gumiński / Muzeum Kinematografii

04 Pola Raksa, Janusz Gajos, fot. Mirosław 

Gumiński / Muzeum Kinematografii 

20
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/1

99
5



152       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     153

obecnie w polskim kinie” – tak reżyser skomentował zwycię-
stwo swojego filmu. Ów – oparty na powieści Michała Szcze-
pańskiego, którą zachwycił się sam Stanisław Lem, zrealizowa-
ny w ciągu zaledwie 18 dni zdjęciowych – kolaż „rock’n’rollo-
wo-szpiegowski-góralsko-sensacyjny” (określenie twórcy) to 
postmodernistyczna, przewrotna komedia kryminalna, kolejna 
w dorobku Machulskiego inteligentna zabawa kinem, z nieza-
wodowymi aktorami w rolach głównych. 

„Zaletą Girl Guide jest uczynienie z parodystycznej tonacji 
filmu swoistej filozofii, która odpowiada nastrojom większości 
młodych Polaków wychowanych na Rejsie, Misiu i polskim roc-
ku” (Janusz Wróblewski, „Przebój”, „Kino”1996/1). 
Do sukcesu przyczyniła się znakomita ścieżka dźwiękowa, 
z pastiszowymi piosenkami Pawła Kukiza i zespołu Piersi oraz 
muzyką połączonych sił góralskiej rodziny Trebuniów-Tutków 
i jamajskich Twinkle Brothers.

Portret zwycięzcy

Girl Guide
Do bezrobotnego anglisty Józka Galicy (Paweł Kukiz) zgłasza 
się piękna Kinga (Renata Gabryjelska) chcąca w 6 tygodni 
nauczyć się angielskiego. Czas goni, bo jej amerykański na-
rzeczony (Tomasz Tomaszewski), deszyfrant rosyjskich depesz 
w bazie w Niemczech, wkrótce kończy służbę i obiecał zabrać 
ukochaną do USA. Los jednak sprawia, że Józek z nauczycie-
la musi przeistoczyć się w prywatnego detektywa i rozwiązać 
kryminalną zagadkę. Kluczem do niej jest tajemnicza walizka, 
o którą walkę toczy amerykańska mafia, arabski gangster, ter-
roryści i szpiedzy z epoki Ceausescu. 

„Girl Guide na pewno nie jest dziełem, które w stereoty-
powych wyobrażeniach zdobywa festiwalowe laury. Przede 
wszystkim dlatego, że burzy pewne przyzwyczajenia co do 
sposobu opowiadania, odbiega też bardzo od tego, co się robi 

02 03

01 04

01 Juliusz Machulski w drodze po 

nagrodę, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 - 04   Plakat i zdjęcia do filmu 

„Girl Guide”,  fot. TVP / Filmoteka 

Narodowa 
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Filmy konkursowe 
Autoportret z kochanką, reż. 
Radosław Piwowarski, Studio DT Film 
dla Telewizja Polskiej, Polska 1996 
Cwał, reż. Krzysztof Zanussi, SF Tor, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1995 
Daleko od siebie, reż. Feliks Falk, SF 
Perspektywa, Telewizja Polska, Fokus 
Film, Agencja Produkcji Filmowej 
Polska 1995 
Deszczowy żołnierz, reż. Wiesław 
Saniewski, Saco Films, Vacek Film, 
Projekt 4 Film, Agencja Produkcji 
Filmowej, Telewizja Polska, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu, 
Polska-Niemcy 1996 
Dzieci i ryby, reż. Jacek Bromski, SF 
Zebra, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, WFDiF, Polska 
1996 

Dzieje mistrza Twardowskiego, reż. 
Krzysztof Gradowski, Łódzkie Centrum 
Filmowe, Telewizja Polska, Polfilm, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1995 
Dzień wielkiej ryby, reż. Andrzej 
Barański, Skorpion Art dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1996 
Gry uliczne, reż. Krzysztof Krauze, 
Apple Film Production dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1996 
Kratka, reż. Paweł Łoziński, Telewizja 
Polska, SF Tor, Polska 1996 
Matka swojej matki, reż. Robert 
Gliński, Heritage Films, Agencja 
Produkcji Filmowej, Telewizja Polska, 
Canal+, Filmcontract Ltd., Polska 1996 
Niemcy, reż. Zbigniew Kamiński, 
Rubicon Films, Figaro Film Production 
Ltd., Agencja Produkcji Filmowej, 
Telewizja Polska, Wytwórnia Filmów 

Fabularnych we Wrocławiu, Polska-
USA 1996 
Odwiedź mnie we śnie, reż. Teresa 
Kotlarczyk, Fokus Film, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1996 
Poznań ‘56, reż. Filip Bajon, SF Dom, 
Telewizja Polska, Fundacja Poznań 
‘56, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1996 
Słodko-gorzki, reż. Władysław 
Pasikowski, Visa Film International, 
Canal+, Syrena Entertainment Group, 
Łódzkie Centrum Filmowe, Viktonex, 
Foto Relax, Polska 1996
Szamanka, reż. Andrzej Żuławski, Visa 
Film International, Canal+, Le Studio 
Canal+, Compagnie des Films, Alhena 
Films, Łódzkie Centrum Filmowe, 
Polska-Francja 1996 

Twierdza szczurów (Cyrkowa 
pułapka), reż. Andrzej Jasiewicz, 
Amber Corporation, Jar Film, Luna 
Production, Children’s Film and 
Television Foundation, British Screen, 
Canal+, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska-Wielka Brytania-Szwajcaria 
1995
Urok wszeteczny (z cyklu tv Opowieści 
weekendowe), reż. Krzysztof Zanussi, 
SF Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 
1996 
Wirus, reż. Jan Kidawa-Błoński, 
Heritage Films, Gambit Production, 
Blue Films, Premiere Productions, 
Telewizja Polska, Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska-Francja-
Wielka Brytania 1996 

Jury 
Wojciech Marczewski 
(przewodniczący) – reżyser 
Ewa Braun – scenografka 

Andrzej Fidyk – reżyser 
Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka 
Bolesław Michałek – krytyk

Stanisław Radwan – kompozytor 
Stanisław Różewicz – reżyser 
Ewa Wiśniewska – aktorka 

Wiesław Zdort – operator 

Werdykt
Wielka Nagroda Festiwalu – Złote 
Lwy: nie przyznano 

Nagroda Specjalna Jury 
Cwał, reż. Krzysztof Zanussi 
Gry uliczne, reż. Krzysztof Krauze 
Poznań’ 56, reż. Filip Bajon 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Władysław Pasikowski – 
Słodko-gorzki 
debiut reżyserski: Paweł Łoziński – 

Kratka 
pierwszoplanowa rola kobieca: Maja 
Komorowska – Cwał 
pierwszoplanowa rola męska: Jerzy 
Kamas – Kratka 
drugoplanowa rola kobieca: Beata 
Tyszkiewicz – Niemcy 
drugoplanowa rola męska: Jerzy Trela 
– Autoportret z kochanką 
scenariusz: Renata Frydrych – 
Odwiedź mnie we śnie 

zdjęcia: Łukasz Kośmicki – Gry uliczne, 
Poznań ‘56 
muzyka: Marcin Pospieszalski, Tomasz 
Lipiński – Słodko-gorzki 
scenografia: Anna Wunderlich, 
Przemysław Kowalski – Poznań ‘56
dźwięk: Marek Wronko – Poznań‘56 
montaż: Ewa Romanowska-Różewicz 
– Gry uliczne 
kostiumy: Małgorzata Braszka – 
Poznań ‘56 

Specjalne nagrody indywidualne jury 
za role dziecięce: Marcelina Zjawińska 
(Autoportret z kochanką), Bartosz 
Obuchowicz (Cwał), Mateusz Hornung 
i Arkadiusz Walkowiak (Poznań ‘56), 
Michał Michalak (Kratka) 

Nagroda Dziennikarzy: Cwał, reż. 
Krzysztof Zanussi 
Złoty Klakier: Cwał, reż. Krzysztof 
Zanussi

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich
– „Krzysztof Kieślowski in 

Memoriam” – przegląd filmów 
zmarłego w marcu 1996 roku 
reżysera i etiud jego studentów 

– pokaz Krótkiego filmu o Krzysztofie 
Kieślowskim Natalii Korynckiej-
Gruz 

– pokaz specjalny Historii Liliany 
Jerzego Domaradzkiego 

– pokaz specjalny Panny Nikt 

Andrzeja Wajdy 
– projekcja filmu Jerzego Gruzy Noc 

poślubna w biały dzień, ostatniego 
niepokazywanego dotąd 
„półkownika” 

– replika wielkiej retrospektywy 

filmu polskiego zorganizowanej 
w Lincoln Center w Nowym Jorku 

– światowa prapremiera Króla Olch 
Volkera Schlöndorffa

miałem ostatnie słowo po odczytaniu werdyktu. Powiedziałem 
wtedy, że jako środowisko strzelamy sobie samobója. Że skoro 
my, filmowcy, nie potrafimy nagrodzić samych siebie, nie ocze-
kujmy, że zrobią to za nas inni. A że było to na żywo, w czasie 
transmisji telewizyjnej, po tym festiwalu o niczym innym nie 
mówiono. Połowa środowiska mnie znienawidziła, za to dru-
ga połowa pokochała. (…) Ale ja i tak nie powiedziałem wów-
czas ze sceny tego, co miałem na końcu języka. Że w końcu to 
nie jest Festiwal DOBRYCH Filmów Polskich, tylko po prostu 
Festiwal Filmów Polskich! I że skoro jest główna nagroda do 
przyznania, to trzeba ją przyznać! A jeśli dla jury żaden film 
nie jest na poziomie, to powinno dać nagrodę temu, który jest 
mniej zły od pozostałych”.

Juliusz Machulski, „Hitman”, Warszawa 2012 

Gdynia, 16-22 października 
W konkursie wzięło udział 18 filmów. 

Warto wiedzieć 

Festiwal w liczbach: 4 duety rodzinne pojawiające w filmach 
konkursowych, w tym 3 w konfiguracji „matka-córka” – Kry-
styna Janda i Maria Seweryn (Matka swojej matki), Anna Ro-
mantowska i Julia Kolberger (Dzieci i ryby), Beata Tyszkiewicz 
i Wiktoria Padlewska (Niemcy) – i 1 „ojciec-syn” Daniel i Rafał 
Olbrychscy (Dzieje mistrza Twardowskiego).

„Tak się niefortunnie dla tamtego jury złożyło, że to aku-
rat ja prowadziłem wówczas galę festiwalu i jako prowadzący 

1996

„Był to moment załamania, troski  
o polską kinematografię, niepokoju, 
że grozi jej komercjalizacja”

Plakat 21. FPFF, Andrzej Dudziński, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Maria Oleksiewicz: „Trafna jest obowiązująca od niedawna for-
muła Festiwalu Polskich Filmów: żadnej selekcji, prezentacja 
całej najnowszej produkcji. Festiwal staje się wielkim lustrem 
kina polskiego. Wystawionym na widok publiczny.

W tym roku chyba najjaskrawiej uwidoczniło się, że linia 
podziału nie przebiega między krytyką i filmowcami. Zresztą ta 
linia zawsze była sztuczna, wykreślona w czasach PRL-u. Dzisiaj 
niepokój o stan polskiego kina podzielają obie strony. Wielu 
reżyserów formułuje opinie, przed którymi cofnęłoby się pióro 
czy zawahał głos krytyka”.

Barbara Hollender: „Jestem pełna uznania dla odwagi jury, 
które zdecydowało się nie przyznawać Grand Prix. To decy-
zja trudna, dla środowiska bardzo bolesna. Ale sądzę, że nie 
można dłużej udawać, iż wszystko jest w porządku. Poziom 

Głos prasy 

Janusz Wróblewski: „Podobała mi się zdrowa reakcja gdyńskiej 
publiczności na to, co oferowali nam twórcy. Śmiech w naj-
mniej oczekiwanych (przez reżysera) momentach. Chóralne 
recytowanie dialogów, które za chwilę miały paść z ekranu. 
Głośne komentowanie niezrozumiałych z psychologicznego 
punktu widzenia poczynań bohaterów. Jęki zawodu i rzadkie 
okrzyki zachwytu. Kino polskie ma inteligentnego odbiorcę. 
Znacznie bardziej wymagającego niż sądzą artyści. Na ekranie 
liczy się szczerość. Ważny jest suspens, dramaturgia, nowocze-
sny sposób filmowania, temat. W Grach ulicznych Krzysztofa 
Krauzego wszystkie te elementy występowały razem. Dlatego 
uważam ten film za objawienie festiwalu”.

wielu konkursowych projekcji po prostu widzów obrażał. Filmy 
niebłahe, takie jak np. Poznań’56 Filipa Bajona, Cwał Krzysz-
tofa Zanussiego czy Gry uliczne Krzysztofa Krauzego stanowiły 
wyjątki. Może więc ten werdykt, wydany przez znakomitych 
profesjonalistów, stanie się dla środowiska filmowego rodza-
jem kuracji wstrząsowej?”.

Zdzisław Pietrasik: „Nie podpisuję się pod projektem ko-
legów krytyków, którzy zamierzają doprowadzić do uchwale-
nia ustawy zabraniającej naszym reżyserom pisać. Jeżeli im 
w duszy gra, jeżeli coś szalenie ważnego mają światu do po-
wiedzenia – niech piszą. Oczywiście, wcale nie muszą to być 
scenariusze, bo to zajęcie dla »rzemieślników kina«. Może 
wiersze?”.

„21. FPFF. Tak i nie”, „Kino” 1996/12. 

01

03 05

02

04 06

01 Maja Komorowska, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Filip Bajon fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Cezary i Weronika Pazurowie fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Rozdanie pozaregulaminowych nagród Stowarzyszenia Fahrenheita: Teresa 

Kotlarczyk, Maja Komorowska, Jerzy Domaradzki, fot. Janusz Gojke 

05 Laureaci Nagród Specjalnych: Krzysztof Zanussi, Krzysztof Krauze, Filip Bajon,  

fot. Maciej Kosycarz / KFP

06 Jerzy Radziwiłłowicz i Grażyna Szapołowska, fot. Mirosław Gumiński /  

Muzeum Kinematografii 
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 Filip Bajon„ Uważam, że to był skandal. Koledzy mocno wyszli 
przed szereg, generalnie niczego nie osiągając. Wśród 

tych trzech filmów wyróżnionych nagrodami specjalnymi jeden
na pewno zasługiwał na Grand Prix. Było to pogrożenie pla-
cem, tylko nie wiadomo komu i w jaką stronę. Zanegowano 
zasadę konkurencji. „
 Maciej Karpiński„ Był to jednak moment załamania, troski o polską ki-

nematografię, niepokoju, że grozi jej komercjalizacja. 
Być może tym gestem jury chciało zwrócić uwagę na te pro-
blemy. „
 Wojciech Marczewski„ W 1996 byłem przewodniczącym jury. Już w trakcie 

pięciogodzinnej podróży do Gdyni dowiedziałem się, 
jakie nagrody powinny byś przyznane, a zwłaszcza, który film 
wyróżnia się szczególnie i winien otrzymać Złote Lwy. Byś może 
nigdy nie powinienem być jurorem – odbieram filmy bardzo 
osobiście, zadanie to traktuję serio, a ponadto staram się być 
„nieprzemakalny”. Więc przejdźmy do sedna. Są filmy Zanus-
siego, które mnie głęboko poruszają, które mądrze, wnikliwie 
i pięknie opowiadają o ludzkich losach, o poplątaniu historii 
z prywatnym życiem. Ale są też takie, które uznać mogę je-
dynie za zręczne, wykalkulowane i poprawne. Cwał niestety 
należy do tych drugich. Jeśli film traktuje się jako rozmowę 
z widzem i według tych kategorii się go ocenia, to nie można 
nagradzać najwyższym trofeum festiwalowym poprawnej ele-
gancji. Dla mnie Grand Prix jest ważnym komunikatem, jest 
rodzajem wskazania, w którą stronę powinno kierować się kino 
i jak powinno się rozwijać. Tuż obok Zanussiego prezentowany 
był film Krzysztofa Krauzego, który wywarł na mnie o wiele 
silniejsze wrażenie. Był gorący, mógł zaboleć, był niewygod-
ny. Mimo że miał błędy, wiem, po co został zrobiony. Tamtego 
roku w jury zasiadało parę osób o wyraźnych osobowościach: 
Stanisław Różewicz, Wiesław Zdort, Ewa Wiśniewska, Bolesław 
Michałek, Ewa Braun, Andrzej Fidyk. To nie jest grupa, która 
można sterować. Chciałbym zobaczyć człowieka, który mani-
puluje Różewiczem! „

01

02

03

01 Zbigniew Zamachowski fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Olaf Lubaszenko, Grażyna Szapołowska, fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Jerzy Stuhr fot. Mirosław Gumiński / Muzeum Kinematografii 
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Filmy konkursowe 
Bandyta, reż. Maciej Dejczer, Heritage 
Films, Telewizja Polska, SF Tor, Canal+, 
Agencja Produkcji Filmowej, Douek 
Productions, Boje Buck Produktion, 
Polska-Wielka Brytania-Francja-
Niemcy 1997 
Ciemna strona Wenus, reż. Radosław 
Piwowarski, SF Perspektywa, Telewizja 
Polska, Canal+, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1997 
Czas zdrady, reż. Wojciech 
Marczewski, Studio A dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1997 
Darmozjad polski, reż. Łukasz 
Wylężałek, Telewizja Polska, Polska 
1997 
Dusza śpiewa (z cyklu tv Opowieści 
weekendowe), reż. Krzysztof Zanussi, 
SF Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 
1997 
Farba, reż. Michał Rosa, Fundacja 
Sztuki Filmowej dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1997 

Gniew, reż. Marcin Ziębiński, Figaro 
Film Production, Agencja Produkcji 
Filmowej, Canal+, Wytwórnia Filmowa 
we Wrocławiu, Vision Film Production, 
Polska 1997 
Historia o proroku Eliaszu 
z Wierszalina, reż. Krzysztof 
Wojciechowski, Fenix Film dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1997 
Historie miłosne, reż. Jerzy Stuhr, 
SF Zebra, Canal+, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1997 
Kiler, reż. Juliusz Machulski, SF Zebra, 
Canal+, ITI Cinema, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1997 
Kroniki domowe, reż. Leszek 
Wosiewicz, Akson Studio, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1997 
Księga wielkich życzeń, reż. Sławomir 
Kryński, SF Indeks – PWSFTviT, 
Telewizja Polsat, Canal+, Łódzkie 
Centrum Filmowe, Agencja Produkcji 

Filmowej, Polska 1997 
Łóżko Wierszynina, reż. Andrzej 
Domalik, Filmcontract Ltd. dla 
Telewizji Polskiej, Polska 1997
Musisz żyć, reż. Konrad Szołajski, 
Dzielnica Łacińska dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1997 
Nocne graffiti, reż. Maciej Dutkiewicz, 
Skorpion Art, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1996
Prostytutki, reż. Eugeniusz 
Priwiezieńcew, Akson Studio, SF 
Tor, Telewizja Polsat, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1997 
Pułapka, reż. Adek Drabiński, SF 
im. Karola Irzykowskiego, Telewizja 
Polska, Decoy Productions, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1997 
Sara, reż. Maciej Ślesicki, Heritage 
Films, Canal+, Telewizja Polsat, 
Agencja Produkcji Filmowej, WFDiF, 
Polska 1997 

Słoneczny zegar, reż. Andrzej 
Kondratiuk, WFDiF, Iga Film, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1997 
Szczęśliwego Nowego Jorku, reż. 
Janusz Zaorski, Vilm Production, 
Telewizja Polska, HBO Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1997 
Sztos, reż. Olaf Lubaszenko, Sting, 
Agencja Produkcji Filmowej, Telewizja 
Polsat, Canal+, Polska 1997 
Wezwanie, reż. Mirosław Dembiński, 
SF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1996 
Złote runo, reż. Janusz Kondratiuk, 
Iga Film dla Telewizji Polskiej, Polska 
1996 

Jury 
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący) 
– reżyser
Filip Bajon – reżyser

Izabella Cywińska – reżyserka 
Elżbieta Czyżewska – aktorka 
Paweł Huelle – pisarz 

Andrzej Kołodyński – krytyk
Krzysztof Krauze – reżyser
Stanisław Syrewicz – kompozytor 

Jerzy Wójcik – operator

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Historie miłosne, reż. Jerzy Stuhr i prod. Juliusz Machulski 

Nagroda Specjalna Jury 
Czas zdrady, reż. Wojciech Marczewski 
Darmozjad polski, reż. ̧Łukasz 
Wylężałek 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Janusz Zaorski – 
Szczęśliwego Nowego Jorku
scenariusz: Cezary Harasimowicz – 
Bandyta 

pierwszoplanowa rola kobieca: 
Jadwiga Jankowska-Cieślak – 
Wezwanie 
pierwszoplanowa rola męska: Til 
Schweiger – Bandyta 
drugoplanowa rola kobieca: Anna 
Samusionek – Darmozjad polski 
drugoplanowa rola męska: Andrzej 
Iwiński – Darmozjad polski
debiut reżyserski: nagrody nie 

przyznano
zdjęcia: Paweł Edelman – Kroniki 
domowe 
muzyka: Michał Lorenc – Bandyta 
scenografia i dekoracja wnętrz: 
Przemysław Kowalski i Anna 
Wunderlich – Kroniki domowe 
dźwięk: Piotr Knop, Aleksander 
Gołębiowski, Mariusz Kuczyński – 
Bandyta 

montaż: Milenia Fiedler – Czas zdrady 
kostiumy: Stanisław Kulczyk – 
Darmozjad polski 

Nagroda Dziennikarzy: Kroniki 
domowe, reż. Leszek Wosiewicz 
Złoty Klakier: Kiler, reż. Juliusz 
Machulski

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– pokaz filmów dokumentalnych 

Powódź (1947) Jerzego Bossaka 
i Wielka woda (1997) Piotra 
Łazarkiewicza 

– przegląd koprodukcji filmowych, 
zrealizowanych z udziałem 
polskich producentów 

– przegląd polskich filmów 
nagrodzonych w Cannes 

– retrospektywa Jerzego 
Kawalerowicza

sem dalekim od teatralnej dykcji wypalił: Czy pani Elżbieta 
Czyżewska? Dało się wyczuć lekką nerwowość aktorki, ja sam 
wzmogłem czujność, nie wiedząc wszak, co takiemu może 
strzelić do głowy. Ten natomiast, kiwając głową niczym samo-
chodowy piesek, powtórzył: Czy pani Elżbieta Czyżewska? Tak, 
to ja – usłyszał w odpowiedzi. Dalej wpatrywał się w nią chwilę 
mętnym wzrokiem. Wreszcie zapytał: Czy pani już wie, gdzie 
jest generał? Elżbieta Czyżewska z klasą przynależną damie 
pięknie się uśmiechnęła i powiedziała: Tak, wiem”. 

Tomasz Buza, „Czy pani Elżbieta Czyżewska?”,  
„Gazeta Festiwalowa” 2012/3.

Festiwal w liczbach: 1. raz w konkursie znalazły się filmy za-
rejestrowane na różnych nośnikach; 7 filmów Jerzego Kawa-
lerowicza pokazanych w ramach jego retrospektywy; 50 gości 
z zagranicy, którzy przyjechali (w większości na własny koszt) 
na Festiwal, 130 twórców i 250 dziennikarzy. 

Gdynia, 14-19 października 
Z powodu powodzi, jaka dotknęła latem południowe tereny 
Polski, organizacja Festiwalu stanęła pod znakiem zapytania. 
Ostatecznie odbył się dzięki finansowemu wsparciu Canal+ 
Polska – krótszy, skromniejszy, bez gali i bankietów. W kon-
kursie znalazły się 23 filmy.

Warto wiedzieć

„Działo się to w roku 1997, kiedy to w składzie jury zasiadała 
nieżyjąca już Elżbieta Czyżewska. Właśnie przygotowywałem 
się do wieczornej audycji, gdy nagle z widowni wyszła pani 
Elżbieta. W teatralnym barze kupiła buteleczkę wody, po czym 
zapaliła swego legendarnego już dziś papierosa. O bar oparty 
był mocno wstawiony jegomość, który chybocząc się nieco, 
z miną zdradzającą intensywny proces myślowy, wpatrywał 
się w legendę polskiego kina. W końcu nie wytrzymał i gło-

1997

„Tym, czym tegoroczna gdyńska 
prezentacja szczególnie 
wyróżniła się na tle przeglądów 
ostatnich lat, była różnorodność 
filmowych propozycji”

Plakat 22. FPFF, Waldemar Świerzy, Pomorska Fundacja Filmowa
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Pułapka Drabińskiego). Było ich jednak mniej niż w ubiegłym 
roku. Mniej też było i filmów nijakich. A tym, czym tegoroczna 
gdyńska prezentacja szczególnie wyróżniła się na tle przeglą-
dów ostatnich lat, była różnorodność filmowych propozycji, 
objawiająca się tak w treści, jak i w formie. Naprawdę jest się 
z czego cieszyć.

Co zaś do samego werdyktu jury… (…) Najwięcej zastrzeżeń 
musi budzić nagroda dla Tila Schweigera. I to nie dlatego, że 
Schweiger nie jest polskim aktorem, ale dlatego, że nie stwo-
rzył on w Bandycie żadnej wybitnej kreacji (jeśli już ktoś z ak-
torskiej obsady Bandyty miałby być wyróżniony, to raczej Polly 
Walker). Ta nagroda zaskakuje tym bardziej, że nie wzięła się 
stąd, iż w kategorii »pierwszoplanowa rola męska« nie było 
w czym wybierać. Było. Świetne kreacje dali Gustaw Holoubek 
w Księdze wielkich życzeń, Janusz Gajos w Czasie zdrady czy 
wreszcie Jerzy Stuhr w Historiach miłosnych”.

Lech Kurpiewski, „Po Gdyni”, „Film” 1997/11.

„Gdy zapytałem Elżbietę Czyżewską (aktorkę, jurorkę, która od 
1968 r. mieszka w Nowym Jorku), czy zabierając się do ocenia-
nia polskich filmów, nie przyjęła dla nich taryfy ulgowej, z góry 
zakładając, że nie mogą się one ścigać na równych prawach 
z np. wysokobudżetową produkcją amerykańską, żachnęła się:
– Za kogo mnie pan uważa?! Przecież w kinie nie pieniądze są 
najważniejsze!
– A co? – wątpiłem konsekwentnie.
– No… dusza – odpowiedziała z przekonaniem.

Polskie kino z duszą. Czy jest jeszcze takie? Tegoroczny 
przegląd nowości podczas festiwalu potwierdził, że Czyżewska 
ma rację. Tak, pojawiało się kilka dobrych, wzruszających fil-
mów, odwołujących się do uczuć widza, a nie tylko do mordo-
bicia. Ciekawe, że wszystkie one były nagradzane szczególnie 
gorącymi brawami przez publiczność. Smutne, nostalgiczne 
lub nieśmiało filozofujące opowieści o bólu, chorobie, stra-
chu, śmierci. O potrzebie miłości zdającej się pozostawać je-
dynym uniwersalnym lekarstwem na egzystencjalne lęki, któ-
rej, gdy nam się przytrafia, nie potrafimy na czas rozpoznać 
i…zaakceptować. (…)

Ból pojawia się w najlepszych polskich filmach tego roku 
jako terapia. Jakby proponowano nam uzdrowienie rozdygo-
tanej komercyjną cywilizacją duszy cierpieniem, zawsze prze-
cież niosącym z sobą choćby najwątlejszą nadzieję. Elżbieta 
Czyżewska miała rację”.

Tomasz Raczek, „Bóle filmowe”, „Wprost” 1997/44. 

„Jakie są losy filmów, które obchodzą swe urodziny w blasku 
i upale reflektorów Teatru Muzycznego? Czy niemałe »poru-
szenie«, czyli uczucie zgrozy, ogarniające chwilami widzów 
i krytyków (bo w Gdyni, o dziwo, ich głosy bywają najczęściej 
zgodne) jest reakcją incydentalną, czy znajduje potwierdzenie, 
gdy film wchodzi na ekrany? Oczywiście jeśli wchodzi. (…)

Nigdy nie zawodzą liderzy. Podobnie było teraz. Historie 
miłosne Stuhra i Kiler Machulskiego, Kiler i Historie miłosne: 
czołówka rankingu i box office. Z filmami z kolejnych miejsc 
było gorzej. Księga wielkich życzeń furory nie zrobiła, jak się 
powiedzie Kronikom domowym – trudno przewidzieć (pre-
miera podobno w maju), Bandyta Dejczera, biorąc pod uwagę 
poprzedzający film rozgłos i temperaturę tematu, nie osiągnął 
tego, czego się spodziewano. Farba Rosy z trudem wywalczyła 
sobie miejsce na ekranie. Darmozjad polski Wylężałka – film 
telewizyjny, ale jakoś długo czekamy, żeby go zobaczyć w pro-
gramie. Słoneczny zegar Kondratiuka – to przypadek osobny, 
specjalnym zjawiskiem jest bowiem cały tryptyk tego autora. 

Dlaczego z szeroko rozumianej kategorii »dobry film« 
przebijają się tylko najlepsi? Dlaczego pozostałym jest trud-
niej niż tym z niższą średnią w rankingu, którym to się jednak 
udało? Wszystkie noszą własną odpowiedź w sobie, dla każ-
dego inną. Przyjęcie filmu na festiwalu w Gdyni ma na jego 
ekranowe losy wpływ niewielki. Niezależnie od tego, czy jest 
to »niemałe poruszenie«, czyli litość i trwoga, czy »porusze-
nie« rzeczywiste – uznanie widzów i krytyków”.

Bożena Janicka „Niemałe poruszenie”, „Kino” 1998/5. 

Głos prasy

„Polska kinematografia ma się lepiej. Tegoroczny festiwal 
w Gdyni na pewno to udowodnił. Wprawdzie malkontenci 
mogą twierdzić, że o poprawę kondycji nie było trudno, bo po 
prostu gorzej niż w ubiegłym roku być już nie mogło, ale takie 
twierdzenie tchnie niegodnym malkontenta optymizmem – 
gorzej bowiem może być zawsze. 

Nie znaczy to wcale, że na tegorocznym festiwalu pokaza-
no same arcydzieła. Nie, akurat wielkiego arcydzieła, takiego 
zwalającego z nóg i zbijającego z tropu, w Gdyni nie było. Ale 
pokazano tu za to kilka filmów naprawdę dobrych, by wymie-
nić Historie miłosne Stuhra, Dusza śpiewa Zanussiego, Czas 
zdrady Marczewskiego, Darmozjada polskiego Wylężałka, 
Kroniki domowe Wosiewicza, Księgę wielkich życzeń Kryń-
skiego. Nie zabrakło w Gdyni oczywiście i filmów ewidentnie 
nieudanych, nieporadnych i słabych jak herbata po piątym 
parzeniu (Prostytutki Priwiezieńcewa, Gniew Ziębińskiego, 
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obojętnie” (Tadeusz Lubelski, „Przypadek Stuhra”, „Tygodnik 
Powszechny” 1997/38).

 Juliusz Machulski „ Ku mojemu zaskoczeniu jury oglądało Kilera bez pu-
bliczności. Film dostał Złotego Klakiera, ale żałowa-

łem, że pominięto w werdykcie Czarka Pazurę. Był to zdecydo-
wanie rok Czarka, zagrał fantastycznie w czterech filmach. Jury 
przyznało nagrodę dla Najlepszego Aktora Polskiego aktorowi 
niemieckiemu, Tilowi Schweigerowi. Kolejna humorystyczna 
decyzja jury w historii tego Festiwalu. „ 

 Jerzy Stuhr„ W 1997 roku, w czasie gdy trwał Festiwal, miałem w Pa-
lermo próby do spektaklu w reżyserii Harolda Pintera. 

Zwolniono mnie tylko na dwa dni. Dlatego zamiast zastana-
wiać się nad tym, jak Historie miłosne zostaną przyjęte w Gdy-
ni, zamartwiałem się raczej tym, czy uda mi się wrócić na czas 
do teatru. Wpadłem do Gdyni w sobotę wieczór. Następnego 
dnia odebrałem Złote Lwy, a w poniedziałek o 15.00 byłem już 
w Palermo na próbie. „
 Grzegorz Lipiec„ Pierwsze wspomnienia z Festiwalu w Gdyni to rok 

1997. Przegląd Kina Niezależnego i nasz film 0.5L. Na 
poranny seans przyszła szkolna wycieczka z podstawówki. Pa-
miętam, jak prosiłem ze sceny, aby nie oglądali tego filmu. 
Gdy uprosiłem, by wyszli, na sali została obsługa kina – seans 
się odbył. „

Portret zwycięzcy

Historie miłosne
Czterej dojrzali mężczyźni – wykładowca akademicki, ksiądz, 
pułkownik oraz skazany przemytnik – i to samo wyzwanie: 
pójść za głosem serca, odwzajemnić miłość czy ją odrzucić? 
Muszą zdecydować, co jest ważniejsze: uczucie studentki czy 
kariera naukowa, posługa kapłańska czy wzięcie ojcowskiej od-
powiedzialności za odnalezioną 11-letnią córkę, awans w NA-
TO-wskiej hierarchii czy (wreszcie możliwy) związek z dawną, 
rosyjską ukochaną, poczucie krzywd czy przebaczenie wiaro-
łomnej żonie i danie jej kolejnej szansy? Ze swoich wyborów 
tłumaczą się – czy raczej: spowiadają – tajemniczemu Ankiete-
rowi (Jerzy Nowak), a ten udziela im – lub nie – rozgrzeszenia.

Dedykowana Krzysztofowi Kieślowskiemu, nawiązująca do 
jego Przypadku, „przypowiastka moralna”, której moraliteto-
wy charakter reżyser podkreśla obsadzeniem siebie w 4 głów-
nych rolach (i jednym epizodzie), tworząc postać poddanego 
próbie Everymana. „To, co pokazałem w Historiach miłosnych 
było niejako odstępstwem od moich zasad. Raz posunąłem się 
w ocenach, wskazałem. Ale uznałem, że miłość jest taką warto-
ścią, której mogę być pewny, na którą mogę wskazać bez żad-
nych wątpliwości” – podkreślał. Sukces filmu – liczne nagrody 
(m.in. na festiwalu w Wenecji) i powodzenie w kinach – świad-
czył o tym, że publiczność takich wskazówek potrzebowała. 
„Siła filmu Stuhra objawia się w tym, że zmusza nas, abyśmy 
zadali sobie pytanie, jak to się dzieje, że taki sam człowiek 
zachowuje się wobec miłości w różny sposób i więcej: co ro-
bić, żeby zachowywać się tylko w jeden – nielękliwie i nie-

06 07 08

09 Na stronie 162: 

01 Jerzy Stuhr, Juliusz Machulski, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

02 Grażyna Szapołowska, Leszek Wosiewicz, fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Janusz Zaorski, Tadeusz Ścibor-Rylski, fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Rafał Olbrychski, Ewa Kasprzyk, fot. Maciej Kosycarz / KFP

05 Gustaw Holoubek, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

06 - 09   „Historie miłosne”, fot. SF Zebra / Filmoteka Narodowa
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Filmy konkursowe 
Amok, reż. Natalia Koryncka-Gruz, 
Fokus Film, Telewizja Polska, SF 
Perspektywa, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1998 
Cudze szczęście, reż. Mirosław Bork, 
Heritage Films, Saxonia Media 
Filmproduktion GmbH, Canal+, 
Mitteldeutscher Rundfunk, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska-Niemcy 1997 
Demony wojny wg Goi, reż. Władysław 
Pasikowski, Vision Film Production, 
Telewizja Polsat, Vision Lab, WFDiF, 
Polska 1998 
Drugi brzeg, reż. Magdalena 
Łazarkiewicz, Telewizja Polska, Polska 
1997 

Historia kina w Popielawach, reż. Jan 
Jakub Kolski, Figaro Film Production, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Canal+ , Łódzkie Centrum 
Filmowe, Silesia Film, Polska 1998 
Kochaj i rób co chcesz, reż. Robert 
Gliński, Filmcontract Ltd., Telewizja 
Polsat, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1997 
Małżowina, reż. Wojciech Smarzowski, 
Apple Film Production dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1998 
Młode wilki 1/2, reż. Jarosław 
Żamojda, Da Vinci, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, ITI 
Cinema, Canal+, Łódzkie Centrum 
Filmowe, Polska 1997 

Nic, reż. Dorota Kędzierzawska, Kid 
Film Sp. z o. o., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Łódzkie 
Centrum Filmowe, Polska 1998 
Ostatni krąg (z cyklu Opowieści 
weekendowe), reż. Krzysztof Zanussi, 
SF Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 
1997 
Pokój saren, reż. Lech Majewski, 
Telewizja Polska, Polska 1997 
Poniedziałek, reż. Witold Adamek, 
WFDiF, Vision Entertainment, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 1998 
Przystań, reż. Jan Hryniak, SF im. 
Karola Irzykowskiego dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1997 
Spona, reż. Waldemar Szarek, MTL 
Maxfilm, Telewizja Polska, Agencja 

Produkcji Filmowej, 3 do 4, Polska 
1998 
U Pana Boga za piecem, reż. Jacek 
Bromski, SF Oko, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1998 
Zabić Sekala, reż. Vladimír Michálek, 
Buc Film, Apple Film Production, 
Proart Production Slovakia CDP 
France, Barrandov Biografia, Agencja 
Produkcji Filmowej, Telewizja Polska 
S.A., Czeska TV, Canal+, Polska-
Czechy-Francja-Słowacja 1998
Złoto dezerterów, reż. Janusz 
Majewski, Heritage Films, SF 
Perspektywa, Canal+, Vision Film 
Production, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1998 

Jury
Sylwester Chęciński (przewodniczący) 
– reżyser 
Joanna Bruzdowicz – kompozytorka 

Małgorzata Dipont – krytyczka 
Jan Dworak – dziennikarz
Bożena Dykiel – aktorka 

Jerzy Janicki – pisarz 
Małgorzata Lewandowska – realizator 
dźwięku 

Tadeusz Sobolewski – krytyk 
Piotr Wojtowicz – operator 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Historia kina w Popielawach, reż. Jan Jakub Kolski i prod. Kazimierz Rozwałka

Nagroda Specjalna Jury 
Nic, reż. Dorota Kędzierzawska 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Jacek Bromski – U Pana 
Boga za piecem 
scenariusz: (ex aequo)
Jiři Křižan – Zabić Sekala 
Zofia Miller – U Pana Boga za piecem

 debiut reżyserski: Natalia Koryncka-
Gruz – Amok
pierwszoplanowa rola kobieca: Maja 
Ostaszewska – Przystań 
pierwszoplanowa rola męska: 
Krzysztof Majchrzak – Historia kina 
w Popielawach
drugoplanowa rola kobieca: Kinga 
Preis – Poniedziałek 

drugoplanowa rola męska: Andrzej 
Zaborski – U Pana Boga za piecem 
zdjęcia: Artur Reinhart – Nic 
muzyka: Marek Kuczyński – Cudze 
szczęście
scenografia: Monika Uszyńska – 
Małżowina 
dźwięk: Katarzyna Dzida – U Pana 
Boga za piecem 

montaż: Cezary Grzesiuk – Przystań
kostiumy: Magdalena Biedrzycka – Nic 

Nagroda Dziennikarzy: Nic, reż. 
Dorota Kędzierzawska 
Złoty Klakier: U Pana Boga za piecem, 
reż. Jacek Bromski

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– pokaz specjalny filmu 

dokumentalnego Fotoamator 
Dariusza Jabłońskiego 

– pokazy filmów zagranicznych 
zrealizowanych z udziałem 

polskich producentów, w tym 
nagrodzonego Oscarem Charakteru 
Mike’a van Diema 

– przegląd polskiego kina offowego 
– retrospektywa „Od Skarbu do 

Kilera – 50 lat polskiej komedii 
filmowej” 

– wystawa „Jadwiga Smosarska – 
w stulecie urodzin” 

 

tylko dwie dojrzałej osobowości reżyserskie – Jan Jakub Kolski 
i Dorota Kędzierzawska – uprawiające kino autorskie, stylowe 
i bez kompleksów. Nawet jeśli zostawili nas z poczuciem nie-
dosytu, to jednak przyświecał im jakiś artystyczny imperatyw 
oraz szacunek dla widza. (…)

Czy w ogóle coś wynika z faktu, że w tym roku z polskimi 
filmami, było rzeczywiście bardzo źle? Krytycy co roku wróżą 
z festiwalowych fusów, a to prorokując renesans polskiego 
kina, a to jego ostateczny upadek. Nie ma to jednak sensu. Za 
rok – przewidują niektórzy – powinno być świetnie i też nie 
będzie to znaczyło, że wypływamy na szerokie wody. Żegluje-
my od przypadku do przypadku. Ich zbiegi są nieprzewidywal-
ne i nieodgadnione, jak mechanizmy decydujące o tym, który 
projekt i scenariusz przeznaczony zostaje do realizacji, a który 
odłożony na wieczne jutro”.

Piotr Mucharski, „Filmowe dożynki”,  
„Tygodnik Powszechny” 1998/44. 

Gdynia, 19-24 października 
W konkursie wzięło udział 17 filmów. 

Festiwal w liczbach: 5 wokalistów – Kora w epizodzie, Bolec, 
Paweł Kukiz, Janusz Panasewicz, Marcin Świetlicki w głównych 
rolach – pojawiających się w filmach konkursowych (byłoby 
6, ale na Festiwal nie dojechał Billboard z Justyną Steczkow-
ską) i prowokujących w festiwalowych kuluarach żarty, że na 
ekranie coraz mniej miejsca dla aktorskich gwiazd; 6 tytułów 
w przeglądzie polskiego kina offowego. 

Głos prasy

„Tylko 17 filmów startowało w tegorocznym konkursie. Parę 
dobrych, kilka przyzwoitych, wiele niepotrzebnych. Kto zgar-
nie pulę, wiadomo było od początku. W tym roku startowały 

1998

„Kto zgarnie pulę, wiadomo było 
od początku”
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Plakat 23. FPFF, Lech Majewski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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„Końcowy werdykt nie budził większych emocji, gdyż kan-
dydatów do wyróżnień było w tym roku mniej niż nagród. Jan 
Jakub Kolski i Dorota Kędzierzawska nie mieli konkurencji, po-
została tylko kwestia kolejności na liście laureatów. Złote Lwy 
dla Kolskiego to nie tylko uznanie dla Popielaw, ale poniekąd 
nagroda za całokształt twórczości, konsekwencję i upór. Reży-
ser, nagradzany już w przeszłości w Gdyni (i nie tylko), milczał 
przez ostatnie lata, z trudem zbierając pieniądze na planowa-
ną od dawna realizację. Nagroda niewiele zmieni w jego życiu, 
najlepszy dowód, że film oficjalnie uznany za najlepsze dzieło 
roku wyświetlany w czterech kopiach! Nie jest to bowiem kino 
dla mas, nie grają w nim aktorzy »od Pasikowskiego«, nie ma 
sensacji i rewelacji. Zanim Historia pojawi się w wybranych 
kinach, mogę zapewnić fanów »kina kolskiego«, że nie będą 
rozczarowani. Kolski wciąż się rozwija”.

Zdzisław Pietrasik, „Tryumf kowala”, „Polityka” 1998/44. 

„Mówi się, że nasze kino zaczęło liczyć się z widzem. A ja myślę, 
że na odwrót, przestano w niego wierzyć, licząc, że da się go 
urobić reklamą, a jego apetyt zaspokoić byle grepsem. Czło-
wiek z przejścia podziemnego jest dziś dla nas postacią bar-
dziej abstrakcyjną niż wtedy, w 1979.

Na tegorocznym festiwalu wśród filmów konkursowych 
dały się zauważyć dwie, może trzy próby przebicia się przez 
barierę nierzeczywistości, która znów otacza. Trzy debiuty: 
Amok Natalii Korynckiej-Gruz, Małżowina Wojciecha Smarzow-
skiego oraz najciekawszy, przyjęty jak kamień obrazy Ponie-
działek Witolda Adamka. Warto do nich wrócić”. 

Tadeusz Sobolewski, „Przecieki z Gdyni”, „Kino” 1998/12.

01

0302

04

05

01 Jerzy Hoffman, Zofia Czernicka, Krzysztof 

Kolberger, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Jerzy Hoffman – charakteryzacja przed 

występem, fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Anna Romantowska, Jacek Bromski,  

fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Ewa Braun, Tadeusz Ścibor-Rylski, 

Gabriel Wróblewski, Małgorzata 

Pieczyńska, Adam Kamień, fot. Maciej 

Kosycarz / KFP

05 Franciszka Cegielska, Tadeusz Ścibor-

Rylski, Jerzy Martyś po uroczystości 

zakończenia Festiwalu, fot. Maciej 

Kosycarz / KFP 
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„Wcześniejsze filmy Kolskiego były opowieściami o niespeł-
nieniu. W Historii kina w Popielawach perspektywa zmienia 
się, losy rodziny Andryszków, zatoczywszy krąg, kończą się 
dobrze, ludzie realizują marzenia swoje i innych. Dzięki temu 
łagodnieją, stają się lepsi, zaczynają kochać” (Katarzyna Ku-
bisiowska, „Czas Kolskiego”, „Film” 1998/11). Sam film to arty-
styczne spełnienie reżysera, arcydzieło „kina kolskiego” i jeden 
z najpiękniejszych obrazów kinofilii, udowadniający, że kino to 
wehikuł naprawdę magiczny.

 Tadeusz Sobolewski„ W 1998 roku byłem członkiem jury, któremu przewod-
niczył Sylwester Chęciński. Udało się nam przeforso-

wać Złote Lwy dla Kolskiego za Historię kina w Popielawach, 
co wcale nie było takie proste. Były wówczas sugestie, żeby 
nagrodzić jakąś komedię. Ale zależało nam, żeby wesprzeć 
kino autorskie. „
 Jacek Bromski„ Jest rzeczą niezwykle miłą, że w Gdyni za nagrody dają 

gotówkę, można więc od razu iść na wódkę z kole-
gami. Za U Pana Boga za piecem dostałem tej gotówki chy-
ba porównywalnie z honorarium za reżyserię. Najciekawszym 
aspektem tego werdyktu było nagrodzenie za scenariusz au-
tora, który wcześniej chciał wycofać nazwisko z czołówki, bo 
uznał, że za bardzo zmieniłem jego scenariusz. „

Portret zwycięzcy

Historia kina w Popielawach
Popielawski kowal, Józef Andryszek Pierwszy (Bartosz Opania), 
na długo przed braćmi Lumièré, bo już ok. 1856 roku, konstru-
uje kinomaszynę. Nie udaje mu się jednak ani jej uruchomić, 
ani połączyć z ukochaną Chanutką (Joanna Pierzak). Marzenie 
kowala dziedziczą kolejne pokolenia Andryszków: 100 lat póź-
niej próbuje je zrealizować Szustek (Michał Jasiński), czemu 
sprzeciwia się jego ojciec, Józek Andryszek Piąty (Krzysztof 
Majchrzak), uważający kinomaszynę za rodzaj ciążącej nad 
rodziną klątwy.

„W moim odczuciu dopiero teraz uzyskałem prawo do tego, 
by pokazać najbardziej osobistą historię. Uzyskałem je wize-
runkiem artystycznym, który kształtowałem przez lata” – mó-
wił reżyser o filmie, który w jego twórczości zajmuje miejsce 
szczególne, jako swoista summa dotychczasowej twórczości. 
W historię Andryszków twórca wpisał własne wspomnienia ro-
dzinne, zarówno te „popielawskie”, związane z rodziną matki, 
inspirujące poprzednie obrazy, jak i te o Kolskich, którzy (m.in. 
jako potomkowie pierwszych łódzkich kiniarzy) kino mają we 
krwi. Opowieść o zafascynowanych kinomaszyną kowalach to 
pretekst, by opowiedzieć o sobie – spadkobiercy rodzinnej 
tradycji, ale także o kinowym medium – jego funkcji, możliwo-
ściach, odpowiedzialności, którą ponosi twórca i cenie, jaka 
płaci za swoją sztukę.

01
02

03 01 - 03   „Historia kina w Popielawach”,  

fot. Figaro Film / Filmoteka Narodowa 

04  Jan Jakub Kolski, fot. Maciej Kosycarz / KFP

04
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Filmy konkursowe 
4 w 1, reż. Wenanty Nosul, Vedor 
Films, Polska 1999 
Ajlawiu, reż. Marek Koterski, Vision 
Film Production, Pleograf, Agencja 
Produkcji Filmowej, WFDiF, Polska 
1999 
Billboard, reż. Łukasz Zadrzyński, Vilm 
Production, Telewizja Polska, HBO 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1998 
Córy szczęścia, reż. Marta Meszaros, 
SF Dom, Telewizja Polska, Manfred 
Durniok Produktion, Budapest Film 
Studio, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska-Węgry-Niemcy 1999 
Dług, reż. Krzysztof Krauze, SF Zebra, 
Canal+, ITI Cinema, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 1999 
Egzekutor, reż. Filip Zylber, Akson 
Studio, Canal+, WFDiF, ITI Cinema, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1999 
Fuks, reż. Maciej Dutkiewicz, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Vision Film Production, Canal+, 
Skorpion Art, Polska 1999 

Jak narkotyk, reż. Barbara Sass, 
Akson Studio, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, STI 
Studio Filmowe, Polska 1999 
Królowa aniołów, reż. Mariusz 
Grzegorzek, Krakatau, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 1999 
Krugerandy, reż. Wojciech Nowak, 
Figaro Film Production, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Wytwórnia Filmów Fabularnych we 
Wrocławiu, Best Film, Polska 1999 
Moja Angelika, reż. Stanisław Kuźnik, 
SF Tor, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, HBO Polska, 
Polska 1999 
Na koniec świata, reż. Magdalena 
Łazarkiewicz, Casting Service Film, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, HBO Polska, Gutek Film, 
Polska 1999 
O dwóch takich co nic nie ukradli, reż. 
Łukasz Wylężałek, Agencja Filmowa 
Profilm, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Vision Film 

Production, Polska 1999 
Ogniem i mieczem, reż. Jerzy 
Hoffman, Zodiak Jerzy Hoffman Film 
Production, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Okocimskie 
Zakłady Piwowarskie, Kredyt Bank, 
Polska 1999 
Operacja „Koza”, reż. Konrad 
Szołajski, KPS Studio Filmowe, 
Canal+, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, ITI Cinema, Inter 
Commerce, Polska 1999 
Operacja Samum, reż. Władysław 
Pasikowski, Studio DT Film, HBO 
Polska, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Procom 
Investments, Marek Kondrat, Warner 
Bros. Poland, Polska 1999 
O rety, moja babcia ma chłopaka, reż. 
Witold Świętnicki, Fajgel sp. z o. o., 
Polska 1999 
Prawo ojca, reż. Marek Kondrat, 
Heritage Films, Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, Vision Film 
Production, Polska 1999 

Sabina, reż. Kazimierz Tarnas, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 1998 
Skok, reż. Piotr Starzak, Zespół 
Telewizyjno-Filmowy „Kamera 2000”, 
Fundacja Sztuki Filmowej dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1999 
Torowisko, reż. Urszula Urbaniak, SF 
Indeks – PWSFTviT, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1999 
Tydzień z życia mężczyzny, reż. 
Jerzy Stuhr, SF Zebra, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Towarzystwo Inwestycyjne Safri, 
Polska 1999 
Wojaczek, reż. Lech Majewski, 
Filmcontract Ltd., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1999 
Wrota Europy, reż. Jerzy Wójcik, 
Filmcontract Ltd., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
1999 

Jury 
Tadeusz Chmielewski 
(przewodniczący) – reżyser 
Marek Łochwicki – dyrektor i prezes 

Zarządu Fundacji Video Studio 
Gdańsk 
Rafał Marszałek – krytyk 

Andrzej Mleczko – satyryk 
Jerzy Pilch – pisarz 
Jerzy Radziwiłowicz – aktor 

Anna Romantowska – aktorka 
Stanisław Różewicz – reżyser 
Kurt Weber – operator

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Dług, reż. Krzysztof Krauze, prod. Juliusz Machulski i SF Zebra 

Nagroda Specjalna Jury 
Tydzień z życia mężczyzny, reż. Jerzy 
Stuhr 

Nagroda Jury
Jerzy Hoffman – za Ogniem i mieczem 
i twórcze zamknięcie ekranizacji 
sienkiewiczowskiej trylogii
Marek Kondrat – za debiut reżyserski 
i rolę główną w filmie Prawo ojca 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: 
Maciej Dutkiewicz – Fuks 
Lech J. Majewski – Wojaczek 
scenariusz: nagrody nie przyznano 
debiut reżyserski: Urszula Urbaniak – 
Torowisko 
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Katarzyna Figura – Ajlawiu 
pierwszoplanowa rola męska: Andrzej 
Chyra – Dług 

drugoplanowa rola kobieca: Ewa 
Telega – Córy szczęścia 
drugoplanowa rola męska: Janusz 
Gajos – Fuks 
zdjęcia: Witold Sobociński – Wrota 
Europy
muzyka: Michał Urbaniak – Dług 
scenografia: Andrzej Haliński – 
Ogniem i mieczem 
dźwięk: Jan Freda – Królowa aniołów 
montaż: Cezary Grzesiuk i Marcin 

Bastkowski – Ogniem i mieczem 
kostiumy: Magdalena Tesławska 
i Paweł Grabarczyk – Wrota Europy 

Nagroda Dziennikarzy: Dług, reż. 
Krzysztof Krauze
Złoty Klakier: Prawo ojca, reż. Marek 
Kondrat

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– koncert muzyki filmowej 

w wykonaniu orkiestry Sinfonia 
Varsovia pod batutą Krzesimira 
Dębskiego, 

– przedpremierowy pokaz Pana 
Tadeusza Andrzeja Wajdy 

– przegląd adaptacji pod nazwą 
„Wielka literatura, wielkie filmy” 

– retrospektywy twórczości 
Stanisława Różewicza i Krzysztofa 
Zanussiego

– wystawa kostiumów i fotosów 
z Ogniem i mieczem Jerzego 
Hoffmana

nego czasu sugestie i spekulacje o możliwości przeniesienia 
festiwalu w inne miejsce – wyjaśnił marszałek Jan Zarębski. 
– Zawieramy je po to, żeby już nigdy nikomu nie przyszło kie-
dykolwiek do głowy przenosić ten festiwal poza Trójmiasto 
– dodał przewodniczący Tadeusz Ścibor-Rylski. 
Porozumienie gwarantuje, że polscy filmowcy będą co roku 
spotykać się w Trójmieście. Co nie oznacza, że w Gdyni. Tak 
się dzieje od kilkunastu lat. Wcześniej festiwal odbywał się 
w Gdańsku. 

Jeśli w przyszłości to miasto lub Sopot zapewnią lepsze 
warunki lokalowo-organizacyjne, mogą otrzymać przywilej 
współorganizowania festiwalu. (…)”.

PAD, „Żeby do głowy nie przyszło przenosić”,  
„Rzeczpospolita” 1999/246.

Gdynia, 19-25 października 
W konkursie wzięły udział 24 filmy.

Warto wiedzieć

Po raz pierwszy – i jak dotąd jedyny – władze kinematografii 
ogłosiły przetarg na organizację Festiwalu, który wygrała war-
szawska firma Telemedia. 

„Porozumienie zawarte we wtorek przez przewodniczącego 
Komitetu Kinematografii z Marszałkiem Województwa Pomor-
skiego gwarantuje, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
będzie w przyszłości organizowany w Trójmieście. 
-Formalne porozumienie przecina pojawiające się od pew-

1999

„Najważniejsze jest to, że polscy filmowcy 
przestali uciekać od współczesności”
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Plakat 24. FPFF, E. Krzak, E. Skrzypek, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Głos prasy

„Ten werdykt gdyńskiego jury został przyjęty przez uczestników 
festiwalu z prawdziwym aplauzem. Bardzo rzadko zdarza się, 
by nagrody przyznawane przez gremium oceniające tak ide-
alnie pokrywały się z odczuciami wszystkich. Zwyciężyło kino 
młode, świeże. W zgodnej opinii uczestników festiwalu – im-
prezę wygrały filmy najbardziej interesujące. (…)

– Najważniejsze jest to, że polscy filmowcy przestali ucie-
kać od współczesności – powiedział mi jeden z jurorów. 

Rzeczywiście, w tym roku pojawiło się na gdyńskim ekranie 
kilka filmów, w których widzowie będą mogli dostrzec proble-
my i rytm naszej codzienności”. 

Barbara Hollender, „ Powrót do współczesności”,  
„Rzeczpospolita” 1999/251.

„Na brak dobrych filmów nie można więc było narzekać pod-
czas tegorocznego festiwalu. A jednak nie zdołałem w Gdyni 
pozbyć się niepewności co do dalszych losów polskiego kina, 
to kino nie zdołało mnie przekonać, że weszło już na pewną 
drogę. Poza wyjątkami, udane filmy albo są dziełem dawnych 01

02

mistrzów, jak Wajda, albo outsiderów jak Majewski, albo ak-
torów, którzy w każdej chwili mogą wrócić do swego wcze-
śniejszego zawodu, jak Stuhr. Nie ma mocnego kina średniego 
pokolenia. Znikła gdzieś cała formacja kina moralnego niepo-
koju. (…) Szczególnie niepokojącym objawem jest też wyraź-
ne pogorszenie formy autorów z pokolenia 40-latków, którzy 
jeszcze niedawno byli spóźnionymi, lecz wciąż obiecującymi 
debiutantami, teraz zaś przedstawili utwory stanowczo tych 
zapowiedzi nie spełniające. (…)

Najgorzej było w tym roku z debiutami. A jak już się poja-
wił debiut naprawdę obiecujący – Zabij ich wszystkich Przemy-
sława Wojcieszka – znaleziono jakieś niejasne regulaminowe 
powody, żeby wykluczyć go z konkursu. Tymczasem znajomi 
wykładowcy naszych szkół filmowych zapewniają mnie zgod-
nie, że na debiut czeka w rosnącej kolejce cała grupa coraz 
bardziej zniecierpliwionych młodych reżyserów. Nasze kino 
w pełni uwiarygodni się dopiero wtedy, kiedy zdoła ich do-
puścić do głosu.”

Tadeusz Lubelski, „Jeżeli jest tak dobrze…”,  
„Tygodnik Powszechny” 1999/45. 

„Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy podczas festiwalu w Gdyni był 
pokazywany poza konkursem. A co by było, gdyby stanął 
w konkursowe szranki? Pewnie zdobyłby Złote Lwy, chociaż nie 
dla wszystkich jest to przypuszczenie tak znów poza wszelką 
dyskusją.(…) 

W moim jednak mniemaniu Pan Tadeusz Andrzeja Waj-
dy i Dług Krzysztofa Krauzego to były w Gdyni najmocniejsze 
i najbardziej doniosłe głosy, dotyczące naszego teraz. Jakoś 
się nawet dopełniające. Wajda w kluczowym dla filmu mono-
logu Rózeczki-Bińczyckiego z nawracającą apostrofą »głupi« 
przywołuje katalog starych wad, które mogą zdestabilizować 
dzisiejsze »centrum« (cokolwiek miałoby ono oznaczać: pra-
worządną władzę, moralne autorytety, społeczną solidarność 
czy kulturalną tradycję). Wajda ostrzega. Krauze pokazuje, że 
»centrum« jest anektowane przez społeczny margines. Przez 
nowych »porządnych« ludzi bez skrupułów”.

Lech Kurpiewski, „Kino w teatrze”, „Film” 1999/12. 

03
04

01 Nina Roguż, Marek Kondrat („Prawo ojca”), Włodzimierz Otulak fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Andrzej Chyra w tańcu, fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Ewa Sałacka, Ewa Wiśniewska fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Juliusz Machulski i Krzysztof Krauze fot. Maciej Kosycarz / KFP
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01
02 03

 Krzysztof Krauze„ Złote Lwy dla Długu były wydarzeniem głównie dlate-
go, że zwyciężył Dawid z Goliatem. Kontrkandydatem 

do nagrody było Ogniem i mieczem. Stuprocentowy faworyt. „
 Stanisław Różewicz „ Dług był po prostu najlepszy. Miał w sobie siłę, pozba-

wiony był fałszu, nie dawał łatwych rozwiązań, a jego 
temat był żywy i aktualny. Grand Prix daliśmy mu z pełnym 
przekonaniem. „
 Andrzej Chyra„ Nagroda za rolę w filmie Dług okazała się wymarzo-

nym sposobem wejścia na rynek. Nieznany prawie ni-
komu, w bardzo dobrym filmie – miałem szczęście. Co ciekawe,

wbrew powszechnym opiniom o brzemieniu różnego ro-
dzaju wyróżnień, dość szybko otrzymałem kolejne propozycje, 
a moi koledzy chyba szczerze mi tej nagrody gratulowali. Dla 
wielu to był znak, że nie ma się co załamywać, trzeba robić 
swoje, bo taka szansa, jaką ja dostałem, może się zdarzyć każ-
demu. Zadebiutowałem w kinie mając 35 lat. „
 Jerzy Hoffman„ Szczególnie zapadł mi w pamięć 24. Festiwal, kie-

dy moi koledzy nie mogli znieść sukcesu Ogniem 
i mieczem i przyznali mu tylko dwie nagrody – za scenografię 
i za montaż. Magdalena Tesławska – autorka kostiumów do 
Ogniem i mieczem dostała nagrodę za pracę przy Wrotach Eu-
ropy. Pamiętam, że była zaskoczona i mówiła, że owszem, spo-
dziewała się nagrody, ale za inny film. Sukces Ogniem i mie-
czem przekroczył najśmielsze oczekiwana. Nie znalazł on jed-
nak odzwierciedlenia w werdykcie jury. Dziś mnie to śmieszy, 
ale wtedy było to dość gorzkie doświadczenie. Na pocieszenie, 
za dokończenie „Trylogii”, dostałem nagrodę od ówczesnego 
prezesa Telewizji. „ 

Portret zwycięzcy

Dług
Lata 90. XX. Dla młodych biznesmenów, Adama (Robert Gone-
ra) i Stefana (Jacek Borcuch) szansą na sukces jest montownia 
skuterów, ale tuż przed podpisaniem kontraktu bank odma-
wia im kredytu. Pomoc oferuje dawny znajomy Stefana, Gerard 
(Andrzej Chyra), jednak żąda zbyt wysokiej prowizji. I – mimo 
ich rezygnacji – domaga się spłaty rzekomego długu. Dla obu 
to początek koszmaru: pobicia, groźby, nękanie. Oddają Ge-
rardowi wszystko co mają, ale i tak on, zawodowy egzekutor 
długów, nie daje im spokoju. Jedyne rozwiązanie to pozbycie 
się dręczyciela na zawsze.

„Jako reżyser byłem pewien jednej rzeczy: robię film 
o ludziach, których los doprowadził do zaprzeczenia warto-
ści, w których się wychowali” – deklarował reżyser, dodając: 
„To mógłby być każdy z nas”. Jego oparty na faktach film to 
rzadki przykład kina inspirowanego rzeczywistością i na nią 
oddziałującego: identyfikacja widowni z młodymi bohaterami, 
jednocząca obawa przed przestępczością i przekonanie o nie-
skuteczności prawa, które nie chroni uczciwych obywateli, 
wzmocniły interwencyjny charakter obrazu – nie tylko wywołał 
dyskusję, ale też przyczynił się do ułaskawienia pierwowzorów 
ekranowych postaci. 

Znakomite kino społeczne z wybitną kreacją Andrzeja Chy-
ry jako współczesnego wcielenia zła, najlepszy opis rodzącego 
się rodzimego kapitalizmu i pytanie o stan etyczny społeczeń-
stwa po transformacji.

„Dług nie dlatego jest wybitnym filmem, że obnaża zło no-
wych czasów, ale że po męsku wykracza poza częsty u nas ton 
bezsilnej skargi. Książę tego świata panuje, ale nie jest w sta-
nie odebrać człowiekowi całej wolności. Pustka konsumpcyj-
nego świata, szklanych witryn i marmurowych banków zostaje 
wypełniona jakąś niewyraźną nadzieją. Tą samą, co zawsze” 
(Tadeusz Sobolewski, „Diabeł nowych czasów”, Tygodnik Po-
wszechny” 1999/51-52). 

04

01 - 04   „Dług”, fot. SF Zebra / Filmoteka 

Narodowa

05  Plakat filmu „Dług”, Łukasz Szajna 

– creative director, Mateusz Wójcik 

– copywriter

05
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Filmy konkursowe 
Bajland, reż. Henryk Dederko, Contra 
Studio, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, Vision Film 
Production, Polska 2000 
Chłopaki nie płaczą, reż. Olaf 
Lubaszenko, SF Perspektywa, Canal+, 
WFDiF, Best Film, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2000 
Cud purymowy (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Izabella Cywińska, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2000 
Człowiek wózków, reż. Mariusz Malec, 
Contra Studio, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2000 
Daleko od okna, reż. Jan Jakub Kolski, 
Close Up Productions, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Canal+, Polska 2000 
Duże zwierzę, reż. Jerzy Stuhr, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2000 
Egoiści, reż. Mariusz Treliński, 
Skorpion Art., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Canal+, 
ITI Cinema, Polska 2000 

Enduro Bojz, reż. Piotr Starzak, WFDiF, 
Agencja Produkcji Filmowej, Wizja TV, 
Monolith Films, HBO Polska, Polska 
2000 
Istota, reż. Andrzej Czarnecki, Zespół 
Telewizyjno-Filmowy „Kamera 2000” 
Fundacji Sztuki Filmowej, SF Zodiak, 
Centrum Kina i Telewizji dla Dzieci 
i Młodzieży, Polska-Rosja 2000 
Kalipso, reż. Adek Drabiński, Echo 
Film Production dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2000 
Niech gra muzyka, reż. Andrzej 
Barański, Echo Film Production dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 
Nie ma zmiłuj, reż. Waldemar 
Krzystek, Skorpion Art, Canal+, 
Agencja Produkcji Filmowej, ITI 
Cinema, Polska 2000 
Nieznana opowieść wigilijna, reż. 
Piotr Mularuk, Contra Studio dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 
Noc Świętego Mikołaja (z cyklu 
tv Święta polskie), reż. Janusz 
Kondratiuk, SF Perspektywa dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 

Ostatnia misja, reż. Wojciech Wójcik, 
WFDiF, Agencja Produkcji Filmowej, 
Wizja TV, Alex Entertainment, 
Monolith Films, Polska 1999 
Patrzę na ciebie, Marysiu (z cyklu tv 
Pokolenie 2000), reż. Łukasz Barczyk, 
Apple Film Production dla Telewizji 
Polskiej, Polska 1999 
Pierwszy milion, reż. Waldemar Dziki, 
Pleograf, Telewizja Polsat, WFDiF, 
Agencja Produkcji Filmowej, Vision 
Film Production, Polska 2000 
Pół serio, reż. Tomasz Konecki, 
Telewizja Polska, Polska 2000 
Prymas. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa 
Kotlarczyk, M.T. Art, Telewizja Polska, 
Wizja TV, AWR Wprost, Best Film, 
Grupa Atlas, Polska 2000 
Skarby ukryte (z cyklu tv Opowieści 
weekendowe), reż. Krzysztof Zanussi, 
SF Tor dla Telewizji Polskiej, Polska 
2000 
Strefa ciszy, reż. Krzysztof Lang, 
Figaro Film Production, Agencja 
Produkcji Filmowej, Vanarco, ITI 
Cinema, Polska 2000 

Szczęśliwy człowiek, reż. Małgorzata 
Szumowska, SF Indeks – PWSFTviT, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2000
To ja, złodziej, reż. Jacek Bromski, SF 
Oko, Telewizja Polska, Canal+, Vision 
Film Production, M-Net South Africa, 
Polska 2000 
To my, reż. Waldemar Szarek, 
MTL Maxfilm, Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Vision 
Film Production, Sony Music 
Entertainment Polska, Polska 2000 
Gra (z cyklu tv Wielkie rzeczy), reż. 
Krzysztof Krauze, SF Perspektywa dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 
Zakochani, reż. Piotr Wereśniak, MTL 
Maxfilm, Wizja TV, Agencja Produkcji 
Filmowej, Monolith Films, Polska 2000 
Żółty szalik (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Janusz Morgenstern, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2000 
Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową, reż. 
Krzysztof Zanussi, SF Tor, Canal+, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2000 

Jury 
Juliusz Machulski (przewodniczący) 
– reżyser 
Krzesimir Dębski – kompozytor 

Kinga Dunin – publicystka 
Jan Englert – aktor 
Andrzej Haliński – scenograf 

Gabriela Kownacka – aktorka 
Michał Kwieciński – producent 
Marcel Łoziński – reżyser 

Piotr Sobociński – operator 

Werdykt 

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy 
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową,  
reż. Krzysztof Zanussi i prod. Krzysztof Zanussi oraz SF Tor 

Nagroda Specjalna Jury 
Pół serio: Tomasz Konecki (reżyser), 
Andrzej Saramonowicz (scenarzysta), 
Tomasz Madejski (autor zdjęć) 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Andrzej Czarnecki – Istota 
scenariusz: Grzegorz Łoszewski – Noc 
Świętego Mikołaja
debiut reżyserski: Łukasz Barczyk – 
Patrzę na ciebie, Marysiu 

pierwszoplanowa rola kobieca: Maja 
Ostaszewska – Patrzę na ciebie, 
Marysiu i Prymas. Trzy lata z tysiąca 
pierwszoplanowa rola męska: 
Zbigniew Zapasiewicz – Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową
drugoplanowa rola męska: Krzysztof 
Pieczyński – Daleko od okna 
zamiast nagrody za drugoplanową 
rolę kobiecą jury postanowiło 
przyznać nagrodę za najlepsze role 
komediowe: Edyta Olszówka i Rafał 

Królikowski – Pół serio 
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak – Daleko 
od okna 
muzyka: Abel Korzeniowski – Duże 
zwierzę
scenografia: Michał Hrisulidis – 
Daleko od okna 
dźwięk: Piotr Domaradzki – Ostatnia 
misja 
montaż: Jarek Barzan – Pół serio
kostiumy: Małgorzata Zacharska – 
Daleko od okna 

jury przyznało też nagrodę Januszowi 
Morgensternowi za inicjatywę 
producencką cyklu Święta polskie 
(filmy: Cud purymowy, Noc Świętego 
Mikołaja, Żółty szalik) 

Nagroda Dziennikarzy: Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową, reż. Krzysztof Zanussi 
Złoty Klakier: Żółty szalik, reż. Janusz 
Morgenstern 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– inaugurujący Festiwal pokaz 

specjalny nowej wersji Ziemi 
obiecanej Andrzeja Wajdy 

– off-festiwal
– pokaz specjalny cyklu 

dokumentalnego Warszawa 

– pejzaż z Singerem Adama 
Kinaszewskiego i Henryki Dobosz 

– pokaz specjalny Wyroku na 
Franciszka Kłosa Andrzeja Wajdy 

– pokaz specjalny Zbrodni i kary 
Piotra Dumały 

– przegląd filmów zagranicznych, 
zrealizowanych z udziałem polskich 
twórców i/lub producentów 

– przegląd „Moje filmy” w wyborze 
Andrzeja Wajdy 

– przegląd „Oscar: polskie 
nominacje” 

– retrospektywa „Laureaci 25-lecia” 

Najlepsza scena: ujęcie w łazience w Patrzę na ciebie, Marysiu 
Łukasza Barczyka
Największy wyczyn pozaekranowy: nakręcenie w Rosji drama-
tu o współczesnej Rosji
Najśmieszniejszy dialog: Jan Frycz i Krzysztof Globisz w To ja, 
złodziej Jacka Bromskiego 
Najobfitsze łzy: finałowa sekwencja Nocy Świętego Mikołaja 
Janusza Kondratiuka
Najsympatyczniejszy duet: pan Sawicki i wielbłąd w Dużym 
zwierzęciu Jerzego Stuhra
Najbardziej ryzykowny dowcip: Szymon Kuśmider parodiujący 
Ojca Świętego w Nie ma zmiłuj Waldemara Krzystka 

za: Tadeusz Lubelski, „10 rekordów tegorocznego konkursu”, 
„Reżyser” 2000/11.

Gdynia, 19-24 września 
W jubileuszowym – z racji 25. edycji Festiwalu – konkursie 
wzięło udział 28 filmów. 

Warto wiedzieć

Najżyczliwsze przyjęcie przez publiczność: Żółty szalik Janusza 
Morgensterna
Najzimniejsze przyjęcie przez publiczność: Egoiści Mariusza 
Trelińskiego
Najgłębsze doznanie: płacz Zapasiewicza w filmie Zanussiego
Największe rozczarowanie w trakcie seansu: Bajland Henryka 
Dederki

2000

„Polskie kino pozbawione chwilowo 
literackiego wsparcia i widowiskowych 
sentymentów powróciło do tego, co było 
jego troską: do poszukiwania »sposobu  
na współczesność«”

Plakat 25. FPFF, Lech Majewski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Cywińskiej, Noc Świętego Mikołaja Janusza Kondratiuka, Żółty 
szalik Janusza Morgensterna. Aż chciałoby się jeszcze. Dobrze, 
że my, Polacy, kochamy święta i mamy ich dostatek. Możliwości 
kontynuowania cyklu nie zabraknie”.

Maciej Maniewski, „Miraże i metraże”, „Film” 2000/11. 

„Jest nieźle. Polskie kino pozbawione chwilowo literackiego 
wsparcia i widowiskowych sentymentów powróciło do tego, 
co było jego troską: do poszukiwania »sposobu na współcze-
sność«. Festiwalowe zwycięstwo filmu Zanussiego, jego umie-
jętność stawiania głębokich, uniwersalnych pytań, znowu, być 
może, określa kinowe ambicje, jak przed laty. Gdy kino było 
twórczością, a reżyserzy – autorami”.

Maria Malatyńska, „Kolory filmowej jesieni”, „Przekrój” 2000/41. 

Głos prasy

„ (…) Większość zaprezentowanych w Gdyni kinowych fabuł 
sprawiała dość zaskakujące wrażenie: jakby reżyserom bra-
kowało materii na film. Chcą mówić, ale nie bardzo wiedzą 
o czym. I jak. I cała ich energia skupia się na tym, by wypełnić 
określoną ilość minut czy metrów taśmy. Czymkolwiek. W efek-
cie znużony i zniechęcony widz na ogół z ulga witał końcowe 
napisy. (…)

Nic więc dziwnego, że na podobnym tle wyjątkowo ko-
rzystnie zaprezentowały się filmy przeznaczone na telewizyjny 
ekran: zwarte, dynamiczne, konsekwentne. Niczego nie udawa-
ły. Niczego nie pozorowały. Dostarczały prawdziwej satysfakcji, 
szczególnie te z cyklu Święta polskie: Cud purymowy Izabelli 

01

02

04

05

06

07

03
01 Bożena Dykiel i Andrzej Wajda na pokazie nowej wersji 

„Ziemi obiecanej”, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Krzysztof Krauze, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

03 Grażyna Szapołowska, Tadeusz Ścibor-Rylski w drodze 

na galę , fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Krzysztof Zanussi, Zbigniew Zapasiewicz, Iwona 

Ziułkowska, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

05 Ekipa „Prymasa”: Andrzej Seweryn, Maja Ostaszewska, 

Teresa Kotlarczyk, fot. Maciej Kosycarz / KFP

06 Liroy i Mirosław Baka, fot. Maciej Kosycarz / KFP

07 akredytacja festiwalowa, fot. Sławomir Pultyn 

25
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/2

00
0



182       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     183

Portret zwycięzcy

Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową
Dr Tomasz Berg (Zbigniew Zapasiewicz) dowiaduje się, że ma 
raka płuc. Na operację jest już za późno. Bohater, nie chcąc 
współpracować z lekarzami, postanawia sam sobie dawkować 
morfinę. Postawiony w sytuacji granicznej, przewartościowuje 
swoje życie, zbliża się też do pary młodych ludzi, Hanki (Moni-
ka Krzywkowska) i Filipa (Paweł Okraska). Kluczowe są jednak 
rozmowy z cystersem, ks. Markiem (Tadeusz Bradecki): pod ich 
wpływem Berg, sceptyk i ateista, szuka znaków, sygnałów po-
twierdzających słowa duchownego, że „śmiercią wszystko się 
nie kończy, a tylko zaczyna”, a tym samym nadających jego 
gasnącemu życiu sens. 

„Wydawało mi się, że w czasach takiego konsumpcjonizmu 
i takiego ogólnego biegu za przyjemnością, nastał czas, żeby 
o czymś takim jak śmierć przypomnieć” – tłumaczył reżyser 
ideę filmu. Licznie nagradzany – do Gdyni przyjechał już jako 
zwycięzca festiwalu w Moskwie – stanowi jednocześnie powrót 
twórcy (nieprzypadkowo bohaterowie noszą to samo, znaczą-
ce imię) do tematyki umierania z wcześniejszej Spirali (1978). 
W innej jednak tonacji: rozpacz zastępuje nadzieja, bo lęk 
przed śmiercią Bergowi, niewiernemu Tomaszowi, udaje się 
nieco oswoić – nie bez powodu, poprzez wykorzystanie moty-
wu „filmie w filmie”, przywołana zostaje legenda o św. Bernar-
dzie z Clairvaux, który uczył koniokrada „dobrego umierania”. 
A dzięki znakomitej kreacji Zbigniewa Zapasiewicza ewolucja 
bohatera wypada wiarygodnie, cały zaś film unika łatwego mo-
ralizowania.

„Po tłoczących się na naszych ekranach filmach pełnych 
wybuchów, pogoni, wrzasków i katastrof – inteligentne, ści-
szone kino Zanussiego pozwala wierzyć, że kamerą można nie-
kiedy przekazywać zastanawiające prawdy o człowieku, war-
te namysłu” (Jerzy Płażewski, „Kierunkowy do nieba”, „Kino” 
2000/9).

 Juliusz Machulski„ W 2000 roku byłem przewodniczącym jury. W gronie 
jurorów powiedzieliśmy sobie, że choć wszyscy mamy 

na tym Festiwalu przyjaciół, będziemy oceniać filmy tak, jak-
byśmy nikogo nie znali. A był to Festiwal nierówny. Życie jako 
śmiertelna choroba... Krzysztofa Zanussiego było jedynym fil-
mem, który nie budził wątpliwości jury, jednogłośnie daliśmy 
mu Grand Prix. Inne nagrody były wynikiem kompromisu. „
 Krzysztof Zanussi „ Radość z nagrody jest czymś oczywistym. Ale Festiwal 

to więcej niż nagrody. To dla wielu filmów pierwsze 
spotkanie z publicznością. Tak było i z Życiem... Słysząc reakcje 
sali, poczułem, że ten film na jakąś publiczność może liczy. „
 Małgorzata Szumowska„ Pod koniec Festiwalu dowiedziałam się, że otrzy-

małam nagrodę za debiut i że mam się przygotować 
na jej odbiór podczas gali zamknięcia. Nabyłam sobie nową 
sukienkę i podekscytowana szykowałam się do uroczystości. 
Gdy nadszedł wreszcie wyczekiwany wieczór, posadzono mnie 
wraz z operatorem Markiem Gajczakiem, współautorem zdjęć, 
w pierwszym rzędzie między Zanussim a Szapołowską. Był to 
dla mnie nieomylny znak, że dostałam nagrodę. Byliśmy bar-
dzo podekscytowani i z niecierpliwością czekaliśmy na naszą 
kategorię. W końcu doszło do tej kategorii i na scenę wywoła-
no Łukasza Barczyka. [śmiech] To jedna z zabawniejszych hi-
storii z początku mojej kariery, to był prawdziwy kubeł zimnej 
wody na głowę. Gdy patrzę na to z perspektywy czasu, to do-
chodzę do wniosku, że to nie było złe doświadczenie. Na pew-
no było to jedno z tych doświadczeń, które czynią człowieka 
bardzo silnym. Z pewnością zaowocowało też faktem, że przez 
wiele lat nie lubiłam Festiwalu w Gdyni. „

02 03

01

01, 03  „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, fot. SF Tor

02 Plakat „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, Mieczysław 

Górowski, Filmoteka Narodowa
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Filmy konkursowe
Angelus, reż. Lech Majewski, 
Filmcontract Ltd., Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, WFDiF, Polska 
2001 
Bellissima (z cyklu tv Pokolenie 2000), 
reż. Artur Urbański, Avocado TV dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 
blok. pl, reż. Marek Bukowski, MAAT 
Studio, Studio A, Agencja Produkcji 
Filmowej, Canal+, Telewizja Polska, 
WFDiF, Polska 2001 
Boże skrawki, reż. Yurek Bogayevicz, 
Millenium Films, Braun Entertainment 
Group, SF Tor, Telewizja Polska, Canal+ 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska-USA 2001 
Cisza, reż. Michał Rosa, SF Zebra, 
Canal+, ITI Cinema, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2001 
Córa marnotrawna, reż. Andrzej 
Kondratiuk, Iga Film, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2001 
Cześć Tereska, reż. Robert Gliński, 
Propaganda AG dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2001 
Eukaliptus, reż. Marcin Krzyształowicz, 
Studio Filmowe L&L, Polska 2001 
Głośniej od bomb, reż. Przemysław 
Wojcieszek, Skorpion Art, Canal+, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2001 

Inferno (z cyklu tv Pokolenie 2000), 
reż. Maciej Pieprzyca, SF im. Karola 
Irzykowskiego dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2001 
Jutro będzie niebo, reż. Jarosław 
Marszewski, Cinepol, Agencja 
Produkcji Filmowej, Telewizja Polska, 
Polska 2001 
List, reż. Denijal Hasanović, Cezar 
Film dla Telewizji Polskiej, Polska-
Bośnia i Hercegowina 2001
Listy miłosne, reż. Sławomir Kryński, 
SF Indeks – PWSFTviT, Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, SF Łódź, Łódzkie 
Centrum Filmowe, Polska 2001 
Na swoje podobieństwo, reż. Greg 
Zgliński, PWSFTvIT, Far Beyond Film, 
Polska 2001 
Owoce miłości, reż. Marek Żydowicz, 
Conversation Film Production, 
Fundacja Tumult, Camerimage Gang, 
Polska 2001 
Pieniądze to nie wszystko, reż. Juliusz 
Machulski, SF Zebra, Canal+, TVN, ITI 
Cinema, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 2001 
Poranek kojota, reż. Olaf Lubaszenko, 
SF Perspektywa, Canal+, WFDiF, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2001 

Portret podwójny, reż. Mariusz Front, 
SF im. Karola Irzykowskiego, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Canal+, Polska 2000 
Przedwiośnie, reż. Filip Bajon, 
Message Film, Apple Film Production, 
Telewizja Polska, Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, Kredyt Bank, 
Polska 2001 
Reich, reż. Władysław Pasikowski, 
Figaro Film Production, TVN, Vanarco, 
WFDiF, Alex Entertainment, ITI 
Cinema, Polska 2001 
Requiem, reż. Witold Leszczyński, 
Vision Film Production, SF 
Perspektywa, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2001 
Sezon na leszcza, reż. Bogusław Linda, 
Apple Film, Wizja TV, HBO Polska, 
Monolith Films, WFDiF, Polska 2000 
Sieć (z cyklu tv Wielkie rzeczy), reż. 
Krzysztof Krauze, SF Perspektywa dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2000 
Stacja, reż. Piotr Wereśniak, Akson 
Studio, Glob Films, HBO Polska, 
Wizja TV, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Monolith Films, Polska 2001 
Syzyfowe prace, reż. Paweł 
Komorowski, Fenix Film Studio 
Filmowe, ITI Cinema, Telewizja Polska, 
WFDiF, Wytwórnia Filmowa Lunartis, 

Łódzkie Centrum Filmowe, Polska 
2000 
Sześć dni strusia, reż. Jarosław 
Żamojda, Da Vinci Film, Monolith 
Films, Agencja Produkcji Filmowej, 
WFDiF, Echo Film Production, Polska 
2000 
Świąteczna przygoda, reż. Dariusz 
Zawiślak, Adyton Television, 
Intercinema Poland, Polska 2000 
Tryumf pana Kleksa, reż. Krzysztof 
Gradowski, Studio Miniatur 
Filmowych, Agencja Produkcji 
Filmowej, HBO Polska, Clayvard Ltd., 
WFDiF, Monolith Films, Sony Music 
Entertainment Polska, Polska-Irlandia 
2001 
Weiser, reż. Wojciech Marczewski, 
SF Tor, Telewizja Polska, HBO Polska, 
SoftBank, Plus GSM, Studio A, VEGA 
Film AG, Provobis Film GmbH, Magic 
Hour Film, Polska-Szwajcaria-Dania-
Niemcy 2000
W pustyni i w puszczy, reż. Gavin 
Hood, Waldemar Dziki Produkcja 
Filmowa, Vision Film Production, 
Telewizja Polsat, Polska 2001 
Że życie ma sens, reż. Grzegorz Lipiec, 
Stowarzyszenie Twórców Filmowych 
„Sky Piastowskie”, Best Film, Polska 
2000 

Jury 
Janusz Majewski (przewodniczący) – 
reżyser 
Edward Kłosiński – operator 

Andrzej Kotkowski – reżyser 
Janusz Sosnowski – scenograf 
Bolesław Sulik – filmowiec 

Małgorzata Szumowska – reżyserka 
Halina Winiarska – aktorka 
Janusz Zaorski – reżyser 

Michał Żarnecki – reżyser dźwięku 

Werdykt

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Cześć Tereska, reż. Robert Gliński i prod. Telewizja Polska – Agencja Filmowa 

Jury przyznało nagrodę dodatkową 
filmowi Portret podwójny w reżyserii 
Mariusza Fronta za poszukiwanie 
nowych form wyrazu 

Nagroda Specjalna Jury 
Requiem, reż. Witold Leszczyński 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Michał Rosa – Cisza 
scenariusz: Yurek Bogayevicz – Boże 
skrawki 

debiut reżyserski: Artur Urbański – 
Bellissima
pierwszoplanowa rola kobieca (ex 
aequo): 
Ewa Kasprzyk – Bellissima
 Kinga Preis – Cisza 
pierwszoplanowa rola męska: 
Krzysztof Pieczyński – Jutro będzie 
niebo 

drugoplanowa rola kobieca: jury 
zdecydowało nie przyznać nagrody, 

tylko przekazać ją do kategorii za 
pierwszoplanową rolę kobiecą 
drugoplanowa rola męska: Bartosz 
Obuchowicz – Stacja 
zdjęcia: Marian Prokop – Stacja 
muzyka: Michał Lorenc – Przedwiośnie 
scenografia: Anna Wunderlich – 
Przedwiośnie 
dźwięk: François Musy, Mariusz 
Kuczyński, Joanna Napieralska, Marek 
Wronko – Weiser
montaż: Milenia Fiedler – Weiser 

kostiumy: Małgorzata Braszka – 
Przedwiośnie 

Nagroda Dziennikarzy: Cześć Tereska, 
reż. Robert Gliński
Złoty Klakier: Cześć Tereska, reż. 
Robert Gliński 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– cykl „Polonica” 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– „Między teatrem i filmem” – 

przegląd spektakli Teatru Telewizji 

zrealizowanych przez twórców 
filmowych 

– off-festiwal 
– pokaz specjalny Quo vadis Jerzego 

Kawalerowicza 

– retrospektywa filmów Janusza 
Majewskiego

Okiem jurora

„Staraliśmy się nie skrzywdzić żadnej tendencji, ale myślę, 
że nasze doświadczenia nie powinny pozostać bez echa. 
Dyskutowaliśmy nad zmianą formuły festiwalowej. Co w tym 
roku było szczególnie uciążliwe? Przede wszystkim liczba fil-
mów. Przy takim natłoku nawet najlepsze rzeczy ogląda się 
w ogromnym zmęczeniu psychicznym, ze szkodą dla dzieł. I – 
połączenie niewspółmiernych poziomów produkcyjnych – pod 
względem włożonych pieniędzy, rozmachu inscenizacyjnego, 
warunków, w których powstawały. Bo jak porównać W pustyni 
i w puszczy z niezależną produkcją z Zielonej Góry Że życie ma 
sens? (…).

Niektórzy oczekiwani autorzy zawiedli, co mówię z dużą 
przykrością. Gdyby pokusić się o syntezę tego, co zdarzyło się 
na festiwalu, to najbardziej wyraźnym i znaczącym zjawiskiem 
były dokonania młodych, którzy przy wszystkich niepowodze-
niach próbują jednak podążać w innym kierunku niż ich starsi 
koledzy”.

Gdynia, 10-15 września 
W konkursie, tradycyjnie odbywającym się w Teatrze Muzycz-
nym, znalazła się rekordowa ilość filmów – 31, w tym aż 12 
debiutów. 

„Prowadziłem studio festiwalowe dla Telewizji. Tego dnia na-
stąpił atak na WTC. Na godzinę 19.00 mieliśmy zaplanowane 
wejście na żywo. Po długich debatach zdecydowaliśmy, że 
nasz program będzie jednak emitowany. Goście festiwalowi 
niezbyt interesowali się już filmami, wszyscy biegali tam, gdzie 
były telewizory, żeby oglądać przekaz z Nowego Jorku. Choć 
normalnie poprowadziłem studio, rozmawiałem z gośćmi, to 
cały czas w głowie miałem to, co się stało. Po zakończeniu 
programu pobiegłem szybko do hotelu, włączyłem telewizor 
i oglądałem relację z Ameryki. Wtedy zrozumiałem, że kino 
nigdy nie wygra z rzeczywistością”.

Tomasz Raczek, „Kino nie wygra z rzeczywistością”, ,„Gazeta 
Festiwalowa” 2012/2.

2001

„Zrozumiałem, że kino nigdy  
nie wygra z rzeczywistością”

Plakat 26. FPFF, Mariusz Filipowicz, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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 Grzegorz Lipiec„ W roku 2001 nasz film Że życie ma sens dostał się do 
Konkursu Głównego! To wielki honor i zaszczyt zwłasz-

cza że to obraz VHS za tysiąc dolarów. Wówczas konkursowe 
pokazy odbywały się tylko w Teatrze Muzycznym. W dodatku 
jednorazowo. Południe. Pełna sala. Magiczny snop światła na 
ekran. Startuje projekcja. Spełnienie marzeń. W połowie se-
ansu widzowie i jury w popłochu opuszczają seans. Dosłownie 
uciekają. Przez salę przechodzi szmer, że jest wojna! Na wi-
downi nie zostaje nawet obsługa. Wszyscy kotłują się w szatni 
przy jedynym telewizorze w obiekcie. Płonące wieże WTC walą 
się na naszych oczach. Jest 11 września 2001 roku. „
 Robert Gliński „ Rano 11 wrzenia 2001 byłem na Festiwalu Filmowym 

w Toronto. Miałem bilet na samolot do Polski na wie-
czór. Po południu wszystkie loty w Ameryce Północnej zostały 
wstrzymane. To był wtorek. Projekcja filmu Cześć Tereska była 
zaplanowana na czwartek. Tymczasem lotniska zamknięte. 
Loty odwołane. W piątek udało mi się wcisnąć w pierwszy sa-
molot,

jaki leciał do Europy po katastrofie w World Trade Center. 
Z przesiadką we Frankfurcie dotarłem do Warszawy i w sobotę 
rano pojawiłem się na rozdaniu nagród... by odebrać Złote Lwy. 
Cieszyłem się, że wygrał film, który jak na festiwalowe tradycje 
był bardzo skromny, czarno-biały, zrobiony na zasadzie nie-
malże offowej. Zanim w produkcję włączyła się TVP, wcześniej 
odrzuciło go ośmiu wiodących producentów. „
 Janusz Majewski„ Requiem podobało mi się bardziej niż Cześć Tereska. 

Piękny film Leszczyńskiego otrzymał wówczas Nagro-
dę Specjalną. Ale z perspektywy kilku lat widzę, że film Gliń-
skiego był dla publiczności ważniejszy, poruszał się w obszarze 
dla niej aktualnym i bardziej został w jej pamięci niż Requiem. „
 Janusz Zaorski „ Tego dnia miałem być w World Trade Center. W II wieży 

na 76 piętrze. Z ekipą filmu, w której skład wchodzili 
Bogusław Linda, Bartek Obuchowicz i Marek Nowowiejski.
Siedem osób z polskiej strony i dziewięć z amerykańskiej. 
Zdjęcia przełożyłem, bo zdecydowałem się zasiąść w jury Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „

„Odnaleźć własny głos. Rozmowa z przewodniczącym jury 26. 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Januszem Majewskim 
(rozmawiała Magda Sendecka)”, „Reżyser” 2001/10.

Głos prasy

„Początkowo nic nie zwiastowało kolejnej stypy. 31 filmów 
w konkursie, rekordowa w dziejach polskiej kinematografii 
superprodukcja, a do tego zaskakująco dobry poziom prezen-
towanych filmów – pod tym względem tak udanego festiwalu 
w Gdyni nie było od lat. 

Dołóżmy do tego mocny głos reżyserów średniego poko-
lenia: filmy Glińskiego, Lecha Majewskiego, Kryńskiego, Mar-
czewskiego, a okaże się, że w polskim kinie nareszcie coś 
drgnęło. 

Najpierw jednak gruchnęła wiadomość o zamachach ter-
rorystycznych w USA – dla nas, żywiących się mniej lub bar-
dziej przekonującą filmową fikcją zabrzmiało to jak scenariusz 
kiepskiego filmu katastroficznego made in Hollywood. Nikt nie 
dowierzał. Dopiero publiczne wystąpienie Macieja Karpińskie-
go (dyrektora artystycznego festiwalu) – który rozważał moż-
liwość zamknięcia imprezy – ściągnęło festiwalowiczów na 
ziemię. Poczucie nieważności tego, co dzieje się na ekranie 
gdyńskiego Teatru Muzycznego, udało się przełamać niewie-
lu twórcom, ale trzeba przyznać, że były to tytuły naprawdę 
mocne.

Nastroje minorowe podsycała także dramatyczna debata 
tocząca się w kuluarach – nie od dziś wiadomo, że drastyczne 
ograniczenie w finansowaniu kinematografii przez państwo 
spychają nasze kino na margines, ale w tym roku sytuacja 
stała się wręcz dramatyczna. Twórcy, producenci, dystrybuto-
rzy zastanawiali się wraz z zaproszonymi politykami różnych 
opcji nad możliwościami wspierania przedsięwzięć artystycz-
nych czy obiecujących debiutów, które przy obecnej sytuacji 
prawnej skazane są na klęskę. Górnolotne pytanie »z czym do 
Unii?« zastąpiono bardziej lokalnym: z czym do Gdyni? Wszyst-
ko wskazuje na to, że tegoroczny urodzaj w przyszłym roku już 
się nie powtórzy”. 

Anita Piotrowska, „Triumf Tereski”,  
„Tygodnik Powszechny” 2001/38.

01 Bogusław Linda, Anna Przybylska, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Kinga Preis z mężem Piotrem Borowcem, fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Maciej Kozłowski, fot. Maciej Kosycarz / KFP

04 Robert Gliński, fot. Maciej Kosycarz / KFP

05 Wiktor Zborowski, Zbigniew Buczkowski, fot. Maciej Kosycarz / KFP 
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„Cześć Tereska pokazuje dokąd zaprowadził nas współcze-
sny świat, w którym giną uczucia i wartości, bo mogą one funk-
cjonować tylko w relacji z innym człowiekiem. A tych relacji nie 
ma” – mówił reżyser o przesłaniu swojego filmu. Ten realistycz-
ny obraz z życia polskiego blokowiska z jednej strony wpisywał 
się w – mocno wyczekiwany – nurt kina społecznego, a efekt 
autentyzmu budowała paradokumentalna stylistyka czarno-
-białych zdjęcia, rezygnacja z ilustracji muzycznej czy trafna 
obsada (w rolach głównych dziewczęta z domów poprawczych, 
które na ekranie bardziej były niż grały). Z drugiej strony to 
kolejna w twórczości reżysera opowieść o złej inicjacji, grzechu 
zaniechania i normalności podszytej patologią, uniwersalna 
historia o dramacie zwyczajności i samotności wśród tłumu. 
„Czarno-biały, skromny film Glińskiego poraża i na długo zo-
staje w pamięci” (Barbara Hollender, „Cześć Tereska”, „Rzecz-
pospolita” 2001/215). 

Portret zwycięzcy

Cześć Tereska
15-letnia Tereska (Aleksandra Gietner) nie dostała się do wy-
marzonego liceum plastycznego. Trafia więc do szkoły kra-
wieckiej, gdzie czuje się obco – jej przewodniczką po nowym 
środowisku staje się Renata (Karolina Sobczak), ucząc jego 
reguł. Jedna z nich mówi, że jeśli ktoś ukradł ci pieniądze, ty 
możesz zabrać je komuś innemu. Wpływ koleżanki tym więk-
szy, że Tereska nie może liczyć na rodziców, zaaferowanych 
własnymi sprawami, skupionych na jej młodszej siostrze – rolę 
powiernika spragnionej bliskości, wrażliwej nastolatki pełni 
więc portier Edzio (Zbigniew Zamachowski), inwalida na wóz-
ku, choć jego stosunek do dziewczyny jest nieco dwuznaczny. 
I to właśnie on – po tym jak bohaterka, zdobywszy niedobre 
doświadczenia, chce wymierzyć sprawiedliwość światu, który 
ją zawiódł – stanie się ofiarą tego rozpaczliwego rewanżu.

02

01 - 02   „Cześć Tereska”, fot. TVP / Filmoteka Narodowa

03 Plakat „Cześć Tereska”, Mieczysław Wasilewski / 

Filmoteka Narodowa 
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Filmy konkursowe
Anioł w Krakowie, reż. Artur Więcek 
„Baron”, Bereś &Baron Media 
Production, Studio Filmowe L&L, Kino 
Świat International, Polska 2002 
Dwie miłości, reż. Mirosław 
Bork, Besta Film, Saxonia Media 
Filmproduktion GmbH, MDR, Telewizja 
Polska, Polska-Niemcy 2002 
Dzień świra, reż. Marek Koterski, SF 
Zebra, Vision Film Production, Non 
Stop Film Service, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2002 
E=mc2, reż. Olaf Lubaszenko, 
Filmcontract Ltd., Best Film 
International, HBO Polska, WFDiF, 
Polska 2002 
Eden, reż. Andrzej Czeczot, Europa, 
Polska 2002 
Edi, reż. Piotr Trzaskalski, Opus Film, 
Polska 2002 
Haker, reż. Janusz Zaorski, Bow&Axe 
Entertainment, HBO Polska, Monolith 

Films, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Prokom Software, Polska 
2002
Kameleon, reż. Janusz Kijowski, 
Telewizja Polska, SF im. Karola 
Irzykowskiego, APF, Polska 2001 
Kariera Nikosia Dyzmy, reż. Jacek 
Bromski, KASA Balcerzak Produkcja 
Filmowa i TV, Vision Film Production, 
Kredyt Bank, Polska 2002
Miss mokrego podkoszulka (z cyklu tv 
Święta polskie), reż. Witold Adamek, 
SF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Canal+ Polska, Polska 2002 
Moje miasto (z cyklu tv Pokolenie 
2000), reż. Marek Lechki, Fundacja 
Sztuki Filmowej, Telewizja Polska, 
Polska 2002 
Moje pieczone kurczaki (z cyklu 
tv Pokolenie 2000), reż. Iwona 
Siekierzyńska, Avocado TV dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2002 

Paradox Lake, reż. Przemysław Reut, 
Red Reel Pictures,Vacek-Film, Agencja 
Produkcji Filmowej, Next Media, 
Projekt 4 Film, Polska-USA 2002 
Suplement, reż. Krzysztof Zanussi, 
SF Tor, WFDiF, Non Stop Film Service, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2002 
Tam, gdzie żyją Eskimosi, reż. 
Tomasz Wiszniewski, VIF Film 
Production GmbH & Co Erste KGCML 
Production, Akson Studio, Film+, 
Agencja Produkcji Filmowej, Euroarts 
Entertainment Film Produktion 
GmbH, STI Studio Filmowe, Polska-
USA-Niemcy 2001 
Tam i z powrotem, reż. Wojciech 
Wójcik, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Canal+, Best Film, Polska 
2001 
Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei 
marzeń, reż. Leszek Gałysz, 

J&P Studio Grafiki Filmowej, 
Prószyński i S-ka, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Syrena 
Entertainment Group, Polska 2002
Wiedźmin, reż. Marek Brodzki, 
Heritage Films, Telewizja Polska, 
Vision Film Production, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2001
W kogo ja się wrodziłem (z cyklu tv 
Święta polskie), reż. Ryszard Bugajski, 
SF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2001
Wszyscy święci (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Andrzej Barański, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2002
Wtorek, reż. Witold Adamek, WFDiF, 
Agencja Produkcji Filmowej, Canal+, 
Polska 2001

Jury
Jury Konkursu Głównego
Feliks Falk (przewodniczący) – reżyser 
Ewa Dałkowska – aktorka 
Sławomir Fabicki – reżyser 
Robert Gliński – reżyser 

Cezary Harasimowicz – scenarzysta 
Andrzej Jaroszewicz – operator 
Maria Kornatowska – krytyk 

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego
Jacek Borcuch (przewodniczący) – 
reżyser 
Filip Borowik – uczeń gimnazjum

Krzysztof Kornacki – filmoznawca 
Bartosz Libuda – dziennikarz
Agnieszka Szeffel – studentka 
filmoznawstwa

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Dzień świra, reż. Marek Koterski i prod. SF Zebra 

Nagroda Specjalna Jury
Edi, reż. Piotr Trzaskalski
Moje miasto, reż. Marek Lechki 

Nagrody Dodatkowe Jury
Eden, reż. Andrzej Czeczot 
W kogo ja się wrodziłem, reż. Ryszard 
Bugajski 

Nagrody Indywidualne 
reżyseria: Wojciech Wójcik – Tam 
i z powrotem 
scenariusz: Marek Lechki – Moje 
miasto 

debiut reżyserski: Artur Więcek 
„Baron”– Anioł w Krakowie 
pierwszoplanowa rola kobieca: jury 
postanowiło nie przyznać nagrody, 
a pieniądze przekazać do kategorii 
„za drugoplanową rolę kobiecą” oraz 
do dodatkowej nagrody jury 
pierwszoplanowa rola męska: Marek 
Kondrat – Dzień świra 
drugoplanowa rola kobieca (ex 
aequo): 
Maria Maj – Moje pieczone kurczaki
Dorota Pomykała – Moje miasto

drugoplanowa rola męska: Jacek 
Braciak – Edi 
zdjęcia: Krzysztof Ptak – Edi 
muzyka: Michał Urbaniak – Eden 
scenografia: Wojciech Żogała – Edi 
dźwięk: Maria Chilarecka – Dzień 
świra 
montaż: Marek Denys – Tam 
i z powrotem
kostiumy: Elżbieta Radke – Tam 
i z powrotem 

Nagroda Dziennikarzy: Edi, reż. Piotr 
Trzaskalski

Złoty Klakier: Tam i z powrotem, reż. 
Wojciech Wójcik 

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego 
Nagroda Główna: Kobieta z papugą 
na ramieniu, reż. Ryszard Maciej 
Nyczka 
Nagroda Specjalna: Złom, reż. 
Radosław Markiewicz 
Honorowe wyróżnienie: Polisz kicz 
projekt, reż. Mariusz Pujszo 

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– cykl „Polonica” 
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– przegląd filmów dokumentalnych 

Sylwestra Latkowskiego 

– przegląd „Świat nieprzedstawiony 
– dwadzieścia lat później”, 
ukazujący obraz stanu wojennego 
w filmie polskim 

– retrospektywa „Chopin na ekranie” 

– „Złota dziesiątka filmów TV” 
wyłoniona w plebiscycie 
czytelników „Polityki”

w czasie pierwszego spotkania jury postanowiliśmy zapo-
mnieć o tych komentarzach. Przyjęliśmy zasadę przyglądania 
się filmom w sposób przyjazny. I muszę powiedzieć, że kon-
kursowy przegląd stał się dla mnie miłym zaskoczeniem. Kil-
ka filmów zrobiło duże wrażenie. W żadnej kinematografii nie 
zdarza się, by wszystkie wyprodukowane obrazy były wybitne. 
Jeśli wśród dwudziestu tytułów są trzy, cztery pozycje bardzo 
dobre, to już można mówić o sukcesie. 

Podczas festiwalu obejrzeliśmy sporo filmów »użytko-
wych« – lepszych i gorszych komedii. Ale widzieliśmy również 
obraz taki jak Dzień świra, mówiący w sposób ostry, bezkom-
promisowy i oryginalny o polskiej rzeczywistości. I wreszcie 
– co może najważniejsze – pojawiło się kilka znaczących i doj-
rzałych debiutów. (…)

Gdynia, 17-21 września 
W Konkursie Głównym wzięło udział 21 filmów, w odbywają-
cym się po raz pierwszy Konkursie Polskiego Kina Niezależ-
nego – 14. 

Warto wiedzieć

Aż czterech laureatów 27. Festiwalu ma na imię Marek!

Okiem jurora

„Jadąc do Gdyni wiele myślałem o tych krytycznych sądach 
wyrażanych zarówno przez krytyków, jak i kolegów. Ale już 

„Jeśli wśród dwudziestu tytułów są trzy, 
cztery pozycje bardzo dobre, to już można 
mówić o sukcesie”

2002
Plakat 27. FPFF, Krystyna Janiszewska, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

27
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/2

00
2

190       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     191



192       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     193

Tegoroczne debiuty są znakomitym sygnałem na przy-
szłość. Zwykle to młodzi twórcy przychodzą z czymś świeżym, 
nowym i dlatego możemy być optymistami. 
Choć nie należy rezygnować z dojrzałych artystów, za którymi 
stoi doświadczenie. Oni też mogą nas jeszcze niejednokrotnie 
zaskoczyć. 

Ale na razie środowisko czeka na nową ustawę. Jeśli uda 
się wyegzekwować pieniądze z określonych w niej źródeł, bę-
dzie to szansa dla naszej kinematografii”.

Feliks Falk, „Można mówić o sukcesie”, „Rzeczpospolita” 2002/222. 

„Poziom był wysoki. Oczywiście można dyskutować o po-
szczególnych tytułach, ale ich autorzy są świadomi tworzywa, 
środków wyrazu, którymi się posługują. A są to często ludzie 
nie kończący profesjonalnych szkół. Więcej, właśnie oni le-
gitymują się znakomitym opanowaniem rzemiosła. Czasami 
szwankuje scenariusz, ale sposób inscenizacji, prowadzenie 
aktorów są bez zarzutu. (…)

Wszyscy posługujemy się nieprecyzyjnym określeniem 
»kino niezależne«. Ale skoro pojawia się nazwa, która wchodzi 
w obieg społeczny, to stoi za tym jakaś potrzeba. Obejrzawszy 
kilkanaście konkursowych filmów myślę, że jest to pragnienie 
powrotu do źródeł. Do kina jako opowieści o świecie a nie 
o biurku, na którym pisze się scenariusze. A ograniczenia tego 
kina są równocześnie jego wielką zaletą: im bardziej ograni-
czone, tym bardziej niezależne. Pieniądze nie mają znaczenia”.
„Kino z potrzeby. Rozmowa z Krzysztofem Kornackim, człon-
kiem jury Konkursu Polskich Filmów Niezależnych 27. FPFF 
(rozmawiała Magda Sendecka)”, „Reżyser” 2002/1.

Głos prasy

„Film Marka Koterskiego nie miał właściwie w tym roku konku-
rentów do głównej nagrody. Choć wyświetlany w ostatni dzień, 
był faworytem od początku imprezy. Przeszedł już zresztą swój 
chrzest bojowy w kinach, zbierając ponad 300 tys. widzów. (…)
Werdykt jury usankcjonował też najważniejsze chyba zjawi-
sko ostatniego roku. Do polskiego kina – bocznymi drzwiami 
otwieranymi przez producentów niezależnych i publiczną te-
lewizję – zaczęło wchodzić nowe pokolenie twórców. Obsypa-
ne nagrodami filmy Edi Piotra Trzaskalskiego czy Moje miasto 
Marka Lechkiego to kino ciekawe, ostre, wrażliwe. A przecież 
pojawili się na tym festiwalu także inni ciekawi debiutanci 
– Artur Więcek, Iwona Siekierzyńska, Radosław Markiewicz, 
Ryszard Marek Nyczka. Razem z debiutantami poprzednich 
lat, m.in. Łukaszem Barczykiem, Arturem Urbańskim, Macie-
jem Pieprzycą, Sławomirem Fabickim, Małgorzatą Szumowską 
i pewnie innymi, którzy jeszcze się objawią – są znakomitą 
nadzieją na przyszłość. 

Z optymizmem środowisko filmowe przyjęło słowa nowe-
go ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego. Filmowcy mają 
nadzieję, że wreszcie na czele resortu stanął ktoś, kto wypro-
wadzi nasze kino z kryzysu, stając się polskim Jackiem Lan-
giem. Minister rzeczywiście podczas forum zapowiedział wiele 
zmian. Obiecał, że do końca roku będzie starał się przedłożyć 
w parlamencie projekt nowej ustawy o kinematografii. Walde-
mar Dąbrowski chce wszelkie sprawy filmowców wyprowadzić 
z ministerstwa, powierzając je Instytutowi Sztuki Filmowej. 
(…). 

Co również ważne, minister Waldemar Dąbrowski próbuje 
unikać konfliktów i łagodzić spory, jakie w ostatnich latach 
dzieliły środowisko. – Liczę, że odzyskacie waszą jedność – 
powiedział, żegnając się z uczestnikami gdyńskiego Forum 
Filmowców”.

Barbara Hollender, „Szczypta nadziei”, „ Rzeczpospolita” 2002/222.

 „Kamera wraca w miejsca, w których od dawna nie stała. 
Młodzi twórcy pokazują więc trochę gorszą Polskę, którą niby 
wszyscy pobieżnie znają, ale nie w zbliżeniach. Dla starszych 
widzów to żadna nowość, bo kiedyś kino zaangażowane za-
glądało w te rejony, ale wraz z rozwojem realnego kapitalizmu 
przestało. Teraz początkujący twórcy chcą po swojemu przed-
stawić »świat nie przedstawiony«.

Przywołuję tytuł słynnego manifestu pokolenia Marca 1968 
nieprzypadkowo, widzę bowiem w tych świeżych filmach po-

dobną determinację społecznego o etycznego sprzeciwu. Czę-
sto bohater jest zarazem narratorem, który zza kadru stawia 
pytania: dlaczego jest tak, jak jest, skoro miało być inaczej? 
Jak w nagrodzonym Nagrodą Specjalną Jury Moim mieście, 
w którym główna postać dramatu jest przewodnikiem po lo-
sach mieszkańców pewnego bloku mieszkalnego, w którym 
w zasadzie nic ważnego się nie dzieje, może poza pojawiają-
cym się znienacka szczurem (może to tylko ukryte lęki?). Jest 
tu coś z klimatów Becketta, z tą jedynie różnicą, że wierzymy, 
iż Godot w końcu przyjdzie”.

Zdzisław Pietrasik, „Ludzie ze złomu”, „Polityka” 2002/39.

 Marek Koterski „ Złote Lwy to dla mnie to najważniejsza nagroda, jaką 
mogłem dostać. Ponieważ czuję się polskim reżyse-

rem, więc latami docierało do mnie, że interesuje mnie tylko 
ta rzeczywistość, że nie bardzo potrafiłbym np. zrobić film na 
Zachodzie, bo nie bardzo bym wiedział o czym.

Bo by mnie to po prostu nie obeszło w taki sposób, w jaki 
obchodzą mnie sprawy tutejsze. Miałem wrażenie, że ta uro-
czystość przestała być podróbką amerykańskich ceremonii, 
doszły do głosu uczucia. Ludzie mieli łzy w oczach, nawet tacy 
twardziele. Byłem z synem, było to dla mnie fantastyczne 
uczucie, czułem się szczęśliwy. „
 Marek Kondrat „ Do tej pory nie miałem żadnego problemu ze zna-

lezieniem się w sytuacjach oficjalnych. Stając przed 
ludźmi potrafiłem bez trudu sformułował kilka okrągłych 
zdań. Dlatego kiedy odczytano werdykt, przyznający mi nagro-
dę za rolę w Dniu świra, byłem pewien, że tym razem będzie 
tak samo. Tymczasem wyjątkowość tego filmu, wyjątkowość 
jego reżysera oraz wyjątkowość związanych z filmem wyzwań, 
ciężkich i radykalnych, z którymi nie miałem do czynienie chy-
ba przez całe swoje aktorskie życie, sprawiły, że trudno mi 
było powstrzymać wzruszenie. „
 Marek Lechki„ Najistotniejszą z nagród była Nagroda Specjalna 

Jury – wówczas druga co do ważności na Festiwalu. 
Nie spodziewałem się aż tak dobrego odbioru filmu. Filmu 
bądź co bądź smutnego, nostalgicznego. To było bardzo miłe 
i zachęcające. Możliwe, że to była największa wartość tego 
wydarzenia – zachęta i potwierdzenie – niezwykle ważne dla 
początkującego twórcy. „

01

03
04

02

01 Henryk Gołębiewski, Piotr Trzaskalski , fot. 

Maciej Kosycarz / KFP

02 Dorota Stalińska, Bronisław Cieślak , fot. 

Maciej Kosycarz / KFP

03 Tomasz Wiszniewski, Bob Hoskins , fot. 

Maciej Kosycarz / KFP

04 Marek Kondrat, Jolanta Kwaśniewska, Marek 

Koterski , fot. Maciej Kosycarz / KFP 
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pracy” – wyznał reżyser w Gdyni. To przekonanie podzieliło 
festiwalowe jury i – przede wszystkim – publiczność, dla której 
jego gorzka komedia o (słusznie) sfrustrowanym polskim inte-
ligencie, szybko stała się filmem kultowym, z niezapominany-
mi dialogami i scenami, ze słynną ojcowską lekcją angielskie-
go na czele. W ekranowym krzywym zwierciadle polski widz 
zobaczył odbicie swojego świata, identyfikując się z bohate-
rem, karykaturalną wersją „ostatniego takiego romantyka” – 
w znakomitej, przełamującej ekranowe emploi kreacji Marka 
Kondrata – w jego, wyrażanym wulgarnym językiem, buncie 
wobec rzeczywistości i tęsknocie za normalnością.

„W Dniu świra Koterskiemu udało się jako pierwszemu tak 
przenikliwie sportretować stan ducha grupy społecznej, do 
której należy bohater jego filmu, mimo że nadał temu portre-
towi, jak przystało na pamflet, rysy wyolbrzymione. A jeśli do 
kogoś wszystkie sensy tej »historii wesołej i ogromnie przez to 
smutnej« nie dotrą – jego strata” (Bożena Janicka, „Wystrych-
nięty na dudka”, „Kino” 2002/6).

Portret zwycięzcy

Dzień świra
Adaś Miauczyński (Marek Kondrat) ma 49 lat, syna, 777 zł na 
rękę (po 20 latach pracy jako nauczyciel polskiego) i ciągłe 
poczucie frustracji. Niespełniony zawodowo, uczuciowo, ro-
dzinnie, zniesmaczony polityką, głupotą mediów, w swej nie-
równej (i z góry skazanej na klęskę) codziennej walce ze świa-
tem (i bliźnimi) broni się neurotycznymi rytuałami, językiem 
i marzeniami o wielkiej miłości, która pojawi się zmieniając 
wszystko. A ta, oczywiście się nie zjawia i dzień bohatera, jak 
co dzień, kończy się „modlitwą Polaków”, życzących bliźnim 
wszystkiego najgorszego. 

„Każdy z moich filmów skupia się na jednym z najbole-
śniejszych problemów mojego bohatera, Adasia Miauczyńskie-
go. Moim zamiarem w Dniu świra jest pokazanie bólu istnie-
nia, jaki przeżywamy na co dzień. Uważam Dzień świra za ob-
raz zupełnie wyjątkowy, przełomowy w mojej dotychczasowej 

01

02

04

03

01 - 03   „Dzień świra”, fot. SF Zebra /Filmoteka Narodowa

04  Plakat „Dnia świra” Vision /Filmoteka Narodowa
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Filmy konkursowe 
Biała sukienka (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Michał Kwieciński, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2003 
Ciało, reż. Tomasz Konecki, Andrzej 
Saramonowicz, Look Film Studio, 
Polska 2003 
Jak to się robi z dziewczynami, reż. 
Przemek Angerman, Dziki Film, ITI 
Cinema, Polska 2002 
Julia wraca do domu, reż. Agnieszka 
Holland, Studio Filmowe TOR, Art.-
OkoFilmGmbH, The Film WorksLtd., 
IMX Communication Inc., Telewizja 
Polska, Canal+, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska-Niemcy-Kanada 
2002
Koniec wakacji, reż. Marcin 
Krzyształowicz, FILMREC, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 2003 

Łowcy skór, reż. Rafał M. Lipka, SPI 
International Polska, Polska 2003 
Nienasycenie, reż. Wiktor 
Grodecki, Sting, Telewizja Polsat, 
Międzynarodowy Instytut 
Zaawansowanych Technologii, Polska 
2003
Pogoda na jutro, reż. Jerzy Stuhr, 
SF Zebra, ITI Film Studio, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
WFDiF, Polska 2003 
Pornografia, reż. Jan Jakub Kolski, 
Heritage Films, MACT Productions, 
Canal+, Canal+ Francja, WFDiF, CNC, 
Polska-Francja 2003
Powiedz to, Gabi, reż. Roland 
Rowiński, Figaro Film Production Ltd., 
Telewizja Polska, Polska 2003 
Przemiany, reż. Łukasz Barczyk, The 
Chimney Pot, Agencja Produkcji 
Filmowej, Syrena Entertainment 

Group, SF Tor, Polska 2003 
Show, reż. Maciej Ślesicki, SF Oko, 
Syrena Entertainment Group, WFDiF, 
Unicom Bols Group, Polska 2003
Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem, 
reż. Jerzy Hoffman, ZODIAK Jerzy 
Hoffman Film Production, Telewizja 
Polska, Syrena Entertainment Group, 
Agencja Produkcji Filmowej, Kredyt 
Bank S. A., Polska 2003
Sukces, reż. Marek Bukowski, MAAT 
Studio, Telewizja Polska, Agencja 
Produkcji Filmowej, WFDiF, Polska 
2003 
Superprodukcja, reż. Juliusz 
Machulski, SF Zebra, Vision Film 
Production, Non Stop Film Service, 
Szczecin Online, Polska 2002 
Symetria, reż. Konrad Niewolski, EM, 
SPI International, Polska 2003
Ubu król, reż. Piotr Szulkin, Euro-Film, 

Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2003 
Warszawa, reż. Dariusz Gajewski, 
Telewizja Polska, SF im. Karola 
Irzykowskiego, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2003 
Zerwany, reż. Jacek Filipiak, Telewizja 
Polska, Agencja Produkcji Filmowej, 
Contra Studio, Polska 2003 
Zmruż oczy, reż. Andrzej 
Jakimowski, Zjednoczenie Artystów 
i Rzemieślników, Martis, Telewizja 
Polska, Post Meridian, Studio Filmowe 
Jakimowski, Tomasz Gąssowski, 
Śmietanka i Syn, Sephia, Polska 2003 
Żurek, reż. Ryszard Brylski, Pro Arte 
dla Telewizji Polskiej 2003 

Jury
Jury Konkursu Głównego 
Marek Koterski (przewodniczący) – 
reżyser 
Witold Adamek – operator
Małgorzata Braszka – kostiumograf 

Andrzej Kostenko – operator
Henryk Romanowski – producent 
Piotr Trzaskalski – reżyser 
Artur Żmijewski – aktor 

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego 
Jerzy Kapuściński (przewodniczący) – 
producent 
Witold Bereś – dziennikarz 

Kinga Lewińska – reżyserka
Radosław Markiewicz – reżyser 
Mirosław Przylipiak – filmoznawca 

Werdykt 
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy: Warszawa, reż. Dariusz Gajewski  
i prod. Telewizja Polska – Agencja Filmowa, SF im. Karola Irzykowskiego 

Nagroda Specjalna Jury 
Zmruż oczy, reż. Andrzej Jakimowski 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Dariusz Gajewski – 
Warszawa 
scenariusz: Dariusz Gajewski, Mateusz 
Bednarkiewicz – Warszawa 
debiut reżyserski: Andrzej Jakimowski 
– Zmruż oczy 
pierwszoplanowa rola kobieca: 

Katarzyna Figura – Ubu król 
pierwszoplanowa rola męska: 
Krzysztof Majchrzak – Pornografia 
drugoplanowa rola kobieca: Dominika 
Ostałowska – Warszawa 
drugoplanowa rola męska: Jan Frycz – 
Pornografia
zdjęcia: Adam Bajerski, Paweł 
Śmietanka – Zmruż oczy 
muzyka: Zygmunt Konieczny – 
Pornografia 

dźwięk: Bertrand Come, Katarzyna 
Dzida-Hamela, Jacek Hamela, Herve 
Buirette – Pornografia 
montaż: Jarosław Barzan – Warszawa
scenografia: Ewa Jakimowska – Zmruż 
oczy 
kostiumy: Katarzyna Bartel, Ola 
Staszko – Zmruż oczy 

Nagroda Dziennikarzy: Symetria, reż. 
Konrad Niewolski 

Złoty Klakier – Nagroda Radia 
Gdańsk: Pornografia, reż. Jan Jakub 
Kolski 

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego 
Nagroda Główna: Dotknij mnie, reż. 
Ewa Stankiewicz, Anna Jadowska
Wyróżnienie: Motór, reż. Wiesław 
Paluch 

 Imprezy towarzyszące (wybór): 
– cykl „Polonica” 
– „Dni świra” – retrospektywa filmów 

Marka Koterskiego
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 

– pokaz specjalny Zemsty Antoniego 
Bohdziewicza i Bohdana 
Korzeniewskiego (1956) 

 oraz Andrzeja Wajdy (2002) 

– przegląd „Smaki życia: młodzi 
Europy na ekranie”

– retrospektywa cyklu tv Święta 
polskie 

– retrospektywa „Goło i niewesoło – 
polskie kino erotyczne” 

jewskiego. (…) Warszawa i Zmruż oczy to były filmy, które, jak 
nam się wydawało, próbowały powiedzieć coś o Polsce, a nie 
o Polsce przedwojennej, za okupacji. (…) Dlaczego próbuje się 
spostponować czyjeś odrębne myślenie? Gdyby ten werdykt 
był bardziej bezpieczny, bardziej ekonomiczno-historyczno-
-polityczny, to wszyscy jako jurorzy mielibyśmy kaca moral-
nego. (…) Myśmy wydali werdykt z miłości do filmów, a zosta-
liśmy ostro przetrzepani. Nie wiem, dlaczego z taką niechęcią 
odniesiono się do naszej decyzji. Przecież to jest taka sama 
decyzja, jak to, że kamera ma stać pod tym czy innym kątem. 
Tak ocenialiśmy, jak byśmy film robili, a nie jak byśmy rozda-
wali nagrody w sposób »inteligentny i rozważny«, żeby się 
nie narazić temu czy owemu. Zresztą sami za chwilę pewnie 
znajdziemy się pod pręgierzem innych jurorów. No i…?”.

„Żyrafa podniosła poprzeczkę. Mówi Piotr Trzaskalski  
(rozmawiał Bogdan Sobieszek)”, „Film” 2003/11.

Gdynia, 16-20 września 
W Konkursie Głównym wzięło udział 21 filmów, a w odbywają-
cym się raz drugi Konkursie Polskiego Kina Niezależnego – 11 
tytułów. 

Okiem jurora

„Jeżeli film dostaje Złote Lwy, to znaczy, że jest najlepszy i na-
leżą mu się nagrody w kategoriach najważniejszych, czyli re-
żyseria i scenariusz. Dla nas to był film najciekawszy, najprzej-
rzyściej zrobiony. To był pierwszy film na festiwalu, który nas 
w ogóle obchodził jako ludzi. Postaraliśmy się wypowiedzieć 
całkowicie subiektywnie, nagrodzić to, co nam się podoba 
w kinie. Mnie bliższy był film Jakimowskiego Zmruż oczy, ale 
miał defekty scenariuszowe. Dlatego głosowałem na film Ga-

2003

„Werdykt uważam nie tylko za uczciwy, ale 
również za przełomowy. Jego konsekwencją 
będą kolejne gdyńskie werdykty, 
przełamujące dotychczasowe schematy”

Plakat 28. FPFF, Joanna Górska, Jerzy Skakun, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej

28
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/2

00
3

196       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     197



198       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     199

 Dariusz Gajewski „ Po gali wytworzyła się dość nieprzyjemna atmosfera. 
Czułem, że ludzie, którzy jeszcze przed kilkoma go-

dzinami mnie lubili, teraz już mnie nie lubią. Byłem tak bar-
dzo zaskoczony obrotem spraw, że postanowiłem natychmiast 
dowiedzieć się, o co chodzi. Okazało się, że wszyscy mieli do 
mnie pretensje o to, że dostałem tak wiele nagród. Pyta-
łem, czy widzieli mój film? Najczęściej odpowiedź brzmiała: 
„nie”. Warszawy nie widział także kuluarowy faworyt tamtego 
konkursu, który bez ogródek zapytał mnie, czy uważam ten 
werdykt za uczciwy? Werdykt uważam nie tylko za uczciwy, 
ale również za przełomowy. Jego konsekwencją będą kolejne 
gdyńskie werdykty, przełamujące dotychczasowe schematy. „
 Agnieszka Holland„ (…) Pokazałam w Konkursie ważny dla mnie z różnych 

względów film Julia wraca do domu, niedocenio-
ny kompletnie przez krytykę, widzowie w Gdyni zareagowali 
zupełnie dobrze, ale to jest w ogóle kochana widownia, cier-
pliwie oklaskują filmy, z których wyszłabym po 20 minutach, 
gdyby nie koleżeńska lojalność. Wszystkie ważne nagrody jury 
przyznało wtedy ekstrawagancko debiutanckiej Warszawie, 
znów krzywdząc Kolskiego i jego Pornografię. Darek Gajewski 
chyba do dziś się nie uporał z tym nadmiarem laurów. „

„Nie szukaliśmy filmu z jakiegoś klucza, ale kina współczesne-
go, które byłoby oryginalne. Ten werdykt ma być wskazaniem 
drogi dla polskiego kina. Warszawa jest jak nauka chodzenia. 
Rozwija się w trakcie. Dostała więc nagrody w kategoriach nar-
racyjnych – za scenariusz i reżyserię. A gwizdy sali? Traktuję 
z wyrozumiałością i współczuciem”.

Marek Koterski, „Gazeta Wyborcza” 2003/221. 

Głos prasy

„Chciałem skandalu, no to go mam. Gwizdy, buczenie, demon-
stracyjne szurania – takich namiętności, jakie rozpętały się po 
ostatnim werdykcie gdyńskiego jury, od dawna już nie kojarzę 
z robionymi tutaj filmami. Wypada współczuć tryumfatorom, 
bo zamiast dać się porwać euforii zwycięstwa, musieli stawić 
czoła atmosferze niedowierzania i zawodu, jaka po festiwalu 
zapanowała w środowisku.

Osobiście kibicowałem Pornografii Kolskiego, która była po 
prostu najlepszym filmem w konkursie, ale mam wielką frajdę, 
że po raz pierwszy tak znacząco wyróżniono twórców pokole-
nia schyłkowych trzydziestolatków, którzy w poczekalniach dla 
debiutantów zdążyli się już nieco przygarbić.

Ten sygnał był bardzo potrzebny i kto wie, czy nie wpisuje 
się on w jakiś głębszy proces ogólnego zmęczenia i znudzenia 
tym samym od lat zestawem nazwisk i całym inwentarzem do-
brodziejstwa. Kto ma oczy, niech się rozejrzy uważniej.

W przeciwieństwie do wielu komentatorów przyjmują-
cych rozmaite spiskowe teorie wierzę jurorom, że Warszawa 
Dariusza Gajewskiego podobała im się najbardziej i dlate-
go obsypali ją nagrodami. Co do mnie, umieściłem ten film 
w grupie utworów kalekich, niezupełnie udanych, ale zawie-
rających w sobie pociągające ryzyko, bo proponujących coś 
nieprzewidywalnie własnego. Wolę takie filmy niż nienagan-
nie zaprojektowane maszynerie odpowiednio łechczące naszą 
emocjonalność albo żwawe opowiastki oferujące nowy sposób 
przyswajania obiegowych myślątek”.

Mateusz Werner, „Nareszcie mamy skandal”, „Film” 2003/11.

01 02

01 Krzysztof Globisz, fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Katarzyna Figura, fot. Maciej Kosycarz / KFP 
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 Anna Jadowska„ Dla mnie Festiwal był momentem startu, pierwszym 
prawdziwym zderzeniem z filmową rzeczywistością. 

Mam na myśli mój pierwszy Festiwal, kiedy pokazywano Do-
tknij mnie, który stworzyłam wspólnie z Ewą Stankiewicz. Było 
to dla mnie ogromne przeżycie. Odniosłam wrażenie, że film 
został przyjęty bardzo życzliwie. Czułyśmy aprobatę ze strony 
jury, w którym zasiadali wtedy Witold Bereś i Jerzy Kapuściń-
ski. Na Festiwalu pojawił się wtedy selekcjoner z Berlina, który 
obejrzał nasz film. Tym sposobem zakwalifikowałyśmy się do 
sekcji Forum na Berlinale. „

01 02

03 04

01 Małgorzata Kożuchowska, fot. Maciej 

Kosycarz / KFP

02 Dariusz Gajewski, fot. Rafał Lasota / KFP

03 Forum – konferencja „Film europejski  

w telewizji europejskiej”, na sali m.in. Irena 

Strzałkowska, Andrzej Wajda, fot. SFP

04 Jacek Bromski, Danuta Huebner, fot. SFP 
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„Szukaliśmy formy, poprzez którą można pokazać nasz 
czas z jego szarością, zagubieniem, ale także z poczuciem ta-
jemnicy, na którą natrafiają moi bohaterowie w swej wędrów-
ce” – mówił reżyser. Stąd też w jego głośnym debiucie wie-
lowątkowa, Altmanowska narracja i nutka surrealizmu, jaką 
wnosi… żyrafa. A także niezwykły, daleki od pocztówkowego, 
portret Warszawy widzianej oczami przyjezdnych jako miasto, 
które nie zawsze da się lubić i wyzwanie, któremu trzeba sta-
wić czoła. 

„Teraźniejszość miesza się tu z przeszłością, dosłowność 
z mirażem. Kilka wątków biegnie obok siebie: dramatycznemu 
towarzyszy sensacyjny, lirycznemu tragiczny. Niekiedy łączą 
się, by wkrótce rozdzielić się ponownie, jak w życiu. Pod ma-
ską groteski oglądamy gorzką balladę o nieprzychylnym, ob-
cym świecie” (Jerzy Wójcik, „Rzeczpospolita” 2003/266).

Portret zwycięzcy 

Warszawa 
W mroźny, zimowy dzień w Warszawie krzyżują się drogi kilkor-
ga ludzi, szukających tu swojej szansy. Rysowniczka komiksów 
Klara (Agnieszka Grochowska), mając nadzieję na miłosny hap-
py end, przyjeżdża do poznanego latem chłopaka – Wiktoria 
(Dominika Ostałowska) przeciwnie: kończąc toksyczny związek, 
od swojego właśnie uciekła. Paweł (Łukasz Garlicki), wycho-
wanek domu dziecka, chce tu znaleźć pracę, a sadownik spod 
Radomia (Sławomir Orzechowski) – niedającą od dawna znaku 
życia córkę-studentkę. I choć nikomu z nich sen o Warszawie 
– w kształcie wymarzonym – się nie spełni, to dzień nie bę-
dzie całkiem stracony: Klara dowie się, jak brzmi „szczęście” 
po japońsku, marząca o Andaluzji Wiktoria pójdzie na pokaz 
flamenco, a błąkający się po mieście, niepamiętający adresu 
powstaniec wreszcie trafi na kogoś, kto pomoże mu trafić do 
domu. 

01 02

03 04

01, 02, 04 

„Warszawa”, fot. WFDiF / Filmoteka Narodowa

03 Plakat „Warszawy”, fot. Filmoteka Narodowa 
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Filmy konkursowe 
Atrakcyjny pozna panią..., reż. Marek 
Rębacz, AR Production, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2004 
Cud w Krakowie, reż. Diana Groó, 
SF Tor, Cinema Film, Katapult Film, 
Chaplin Film, Duna Television, Polska-
Węgry 2004
Cudownie ocalony, reż. Janusz Zaorski, 
Avocado TV dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2004 
Długi weekend (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Robert Gliński, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2004 
Do potomnego, reż. Antoni Krauze, 
WFDiF, Agencja Produkcji Filmowej, 
Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 
Miasto Stołeczne Warszawa, Polska 
2004 
Królowa chmur (z cyklu tv Święta 
polskie), reż. Radosław Piwowarski, 
SF Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2003 

Ławeczka, reż. Maciej Żak, Pleograf, 
Agencja Produkcji Filmowej, Kino 
Świat International, TPS Studio 
Filmowe, Polska 2004 
Magiczna Gwiazda, reż. Wiesław 
Zięba, Studio Miniatur Filmowych, 
Studio Daniel, Agencja Produkcji 
Filmowej, ITI Cinema, Polska 2003 
Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze, 
SF Zebra, Telewizja Polska, Canal+ , 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2004 
Nigdy w życiu!, reż. Ryszard Zatorski, 
TVN, ITI Film Studio, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, MTL Maxfilm, 
Polska 2004 
Ogród rozkoszy ziemskich, reż. 
Lech Majewski, Mestiere Cinema, 
Metaphysics Ltd., Multimedia Park, 
Telewizja Polska, Angelus Silesius, 
Federico Films, Polska-Wielka 
Brytania-Włochy 2004

Ono, reż. Małgorzata Szumowska, 
Pandora Film Produktion Gmbh, 
Telewizja Polska, MG Bavaria STI 
Studio Filmowe, Filmstitung NRW 
Nordrhein-Westfalen, Polska-Niemcy 
2004 
Pręgi, reż. Magdalena Piekorz, SF Tor, 
Vision Film Production, Non Stop Film 
Service, Agencja Produkcji Filmowej 
Polska 2004 
SPAM, reż. Radosław Hendel, Wojciech 
Rabiej, Polska 2004
Tajemnica kwiatu paproci, reż. 
Tadeusz Wilkosz, Anima-Pol, Agencja 
Produkcji Filmowej, Se-Ma-For 
Produkcja Filmowa, WFDiF, Lemon sp. 
z o.o., Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Łódź), Totalizator Sportowy, Bank 
Pocztowy, Polska 2004 
TuliPany, reż. Jacek Borcuch, RATS, 
SF Tor, Film It, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2004 

Trzeci, reż. Jan Hryniak, Figaro Film 
Production Ltd., Telewizja Polska, 
Agencja Produkcji Filmowej, Non Stop 
Film Service, Studio Produkcyjne 
Orka, Centertel, Polska 2004
Vinci, reż. Juliusz Machulski, SF Zebra, 
TVN, ITI Film Studio, WFDiF, Agencja 
Produkcji Filmowej, Canal+, Polska 
2004
W dół kolorowym wzgórzem, reż. 
Przemysław Wojcieszek, Skorpion Art, 
Telewizja Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2004 
Wesele, reż. Wojciech Smarzowski, 
Telewizja Polska, Film It, Agencja 
Produkcji Filmowej, WFDiF, Grupa 
Filmowa, SPI International Polska, 
Non Stop Film Service, Polska 2004 

Jury
Jury Konkursu Głównego
Jerzy Stuhr (przewodniczący) – aktor 
i reżyser 
Dariusz Gajewski – reżyser 
Sławomir Idziak – operator 

Andrzej Korzyński – kompozytor 
Sławomira Łozińska – aktorka 
Andrzej Płocki – scenograf 
Agnieszka Różycka – dziennikarka 

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego 
Łukasz Barczyk (przewodniczący) – 
reżyser
Michał Chaciński – krytyk

Anna Jadowska – reżyserka 
Abel Korzeniowski – kompozytor
Piotr Reisch – producent 

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Pręgi, reż. Magdalena Piekorz i prod. SF Tor 

Nagroda Specjalna Jury 
Wesele, reż. Wojciech Smarzowski 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Przemysław Wojcieszek – 
W dół kolorowym wzgórzem
scenariusz:
Juliusz Machulski – Vinci 
Jarosław Sokół – Długi weekend 
wybitna kreacja aktorska: Krystyna 
Feldman – Mój Nikifor 

pierwszoplanowa rola męska (ex 
aequo): 
Marian Dziędziel – Wesele 
Krzysztof Globisz – Długi weekend 
drugoplanowa rola kobieca: 
Małgorzata Braunek – TuliPany 
drugoplanowa rola męska: Marek 
Walczewski – Ono 
zdjęcia: Marcin Koszałka – Pręgi 
muzyka: Paweł Mykietyn – Ono 
dźwięk: Michał Żarnecki – Pręgi 

montaż: Krzysztof Szpetmański – Mój 
Nikifor 
scenografia: Rafał Waltenberger – 
Cudownie ocalony 
kostiumy: Dorota Roqueplo – Mój 
Nikifor i Pręgi 

Nagroda Dziennikarzy: Wesele, reż. 
Wojciech Smarzowski
Złoty Klakier: Pręgi, reż. Magdalena 
Piekarz

Nagroda Publiczności Silver Screen: 
Pręgi, reż. Magdalena Piekarz

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego 
Nagroda Główna:
Dzień, w którym umrę, reż. Grzegorz 
Lipiec 
Katatonia, reż. Jacek Nagłowski 

Imprezy towarzyszące (wybór):
 – cykl „Polonica”
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– „Kraków w Gdyni” – przegląd 

najlepszych filmów 
dokumentalnych KFF 

– przegląd „Polska leży w Europie 
– koprodukcje europejskie 1958-
2004” 

– retrospektywa „Stuhr: Po obu 
stronach kamery” 

– retrospektywa „Tribute to 
Kazimierz Kutz” 

nięte z jednego z listów proszalnych Nikifora Krynickiego od-
czytane zostało przez Krystynę Feldman na otwarciu wystawy 
»Świat Nikifora. NikiForYou w Muzeum Miasta Gdyni«.
Ekspozycja obejmuje 35 prac ze słynnej kolekcji profesora Je-
rzego Zanozińskiego, znawcy i propagatora twórczości Nikifo-
ra, autora jego wystawy w Zachęcie w 1967 roku. (…)

Niewątpliwą atrakcją wystawy są zdjęcia Nikifora wykona-
ne przez jego przyjaciela i opiekuna, Mariana Włosińskiego. 
Obaj są bohaterami filmu Krzysztofa Krauzego Mój Nikifor. Na 
uroczystym wernisażu pojawiła się niemal cała ekipa filmowa, 
a udział Krystyny Feldman był szczególny. Po odczytaniu listu 
proszalnego Nikifora stemplowała katalogi pieczątką własne-
go projektu z umieszczoną na środku twarzą Nikifora. 

Na życzenie organizatorów wystawy wykonała też szkic 
kredkowy »Mój Nikifor«. Przedstawia on wędrówkę Nikifora 
od żebraka do świętego. A drogą, po której stąpa, jest taśma 
filmowa. (…) Gości częstowano tym, co na co dzień jadał Niki-
for – suchą bułką i wodą z Krynicy”.

D.K., „Wszyscy święci Nikifora”,  
„Rzeczpospolita” 2004/221. 

Gdynia, 13-18 września 
W Konkursie Głównym, odbywającym się tradycyjnie w Teatrze 
Muzycznym, uczestniczyło 20 filmów. Taka sama liczba tytułów 
(w tym 3 etiudy szkolne) znalazła się w Konkursie Polskiego 
Kina Niezależnego, który – razem z konferencjami prasowymi 
i imprezami towarzyszącymi – przeniósł się do sąsiedniego 
multipleksu sieci Silver Screen. 

Warto wiedzieć

SFP w ramach programu „Polskie Kino Młodego Widza” po raz 
pierwszy zorganizowało sekcję „Gdynia Dzieciom”. Miała ona 
własny program edukacyjny, warsztaty i spotkania. Od tego 
czasu „Gdynia Dzieciom” jest osobnym, dużym wydarzeniem 
z udziałem twórców i publiczności, a w rekordowych latach 
liczba widzów sięgała 9-10 tys.!

„»Obrazki moje na zawsze po mnie pozostaną, a są inne od 
wszystkich innych, bo są moje własne«. To zdanie zaczerp-

2004

„Nie ma kryzysu polskiego kina. Tak jak nie 
ma kryzysu polskiej medycyny. Jest kryzys 
polskiej gospodarki, który przekłada się na 
inne dziedziny życia”

Plakat 29. FPFF, Krystyna Janiszewska, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Magdalena Piekorz: „Z Wojtkiem Kuczokiem weszliśmy pod 
koniec projekcji. Widzowie patrzyli na napisy, a ja – na nich. 
I mówię: Wojtek, nikt nie reaguje! Zaczęły się napisy i nikt nie 
ruszył nawet ręką. I nagle wybuchły oklaski. Trwały, trwały… 
W sumie 5 minut 22 sekund.
Potem podszedł do mnie jakiś wzruszony mężczyzna i powie-
dział: Chciałem państwu podziękować za ten film, bo dzięki 
niemu zrozumiałem mojego ojca… Mój tata ma 82 lata, jeszcze 
żyje i zdążę mu to powiedzieć.
Wtedy to się dopiero popłakałam”.

„Filmowcy. Polskie kino według jego twórców”, Warszawa 2006

Głos prasy

„29. Festiwal Gdyński udowodnił na pewno jedno: nie ma kry-
zysu polskiego kina. Tak jak nie ma kryzysu polskiej medycyny. 
Jest kryzys polskiej gospodarki, który przekłada się na inne 
dziedziny życia. Polscy lekarze wyjeżdżają do pracy za granicę, 
by zdobyć środki pozwalające im na godne życie. W ślad za 
nimi mogą wkrótce podążyć reżyserzy, operatorzy czy akto-
rzy, bo nie znajdą zatrudnienia przy owych »20 filmach«, które 
z dumą prezentujemy na dorocznym festiwalu. Takie impre-
zy są oczywiście bardzo potrzebne, integrują środowisko, ale 
w kontekście mizerii produkcyjnej festiwalowy przepych jest 
trochę na wyrost.

Na koniec jednak nutka optymizmu. Podczas gdyńskiego 
forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich minister kultury 
Waldemar Dąbrowski zapowiedział, że w 2005 roku na kine-
matografię skierowane zostanie przynajmniej 37 mln budżetu 
państwa (czyli o 14 mln więcej niż w roku ubiegłym). Również 
w przyszłym roku, w maju, powinna się w końcu pojawić nowa 
Ustawa o Kinematografii. Choć wciąż budzi wiele kontrower-
sji, na pewno nieco uporządkuje nasz filmowy biznes. Jedna 
jaskółka wiosny nie czyni, ale kilka – kto wie?”.

Iwona Cegiełkówna, „A to Polska właśnie…”, „Kino” 2004/11. 

„Dziennikarze zagraniczni zwierzali się, iż zaskoczyły ich 
w Gdyni trzy rzeczy: to, że z ekranu leje się tyle wódy, że nasi 
bohaterowie mieli na ogół fatalne dzieciństwo oraz że seks 
odgrywa w ich życiu tak znaczącą rolę. Z seksem to jednak chy-
ba trochę przesadzili, bo niewątpliwie miewaliśmy ciekawsze 
sezony, dwie pierwsze obserwacje są natomiast trafne”.

Zdzisław Pietrasik, „Bigos polski, częściowo nieświeży”,  
„Polityka” 2004/39. 

01 02
04

03
05

01 Krystyna Feldman fot. Maciej Kosycarz / KFP

02 Ewa Braunek, Jacek Borcuch fot. Maciej Kosycarz / KFP 

03 Wojciech Smarzowski odbiera nagrodę Prezesa SFP fot. Maciej Kosycarz / KFP 

04 Jan Wieczorkowski, Mirosław Baka fot. Maciej Kosycarz / KFP

05 Magdalena Piekorz w chwili odczytania werdyktu, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
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nie ma tu śladu udziwniania, nie ma pokusy estetyzacji zła czy 
nachalnie generalizującej symboliki. Piekorz wie, o czym mówi 
i jakim językiem się posługuje” (Manana Chyb, „Detoksykacja”, 
„Kino” 2004/10). A widownia i jurorzy ów przekaz – zwłaszcza 
nutkę nadziei, że miłość cierpliwa, która nie żąda niczego (po)
może zabliźnić rany zadane surową, ojcowską ręką – odczytali, 
swoimi nagrodami potwierdzając status Pręg jako najlepszego 
filmu Festiwalu i jednego z najważniejszych tytułów pierwszej 
dekady XXI w. 

 Robert Więckiewicz„ Pierwszy raz przyjechałem na Festiwal do Gdyni 
w 2003 roku z filmem Ciało Saramonowicza i Konec-

kiego. Nie byłem wtedy zaproszony, mój pobyt trwał bardzo 
krótko, ale mimo to zdążyłem poczuć specyficzną atmosferę 
wielkiego festiwalu filmowego. Już w następnym roku dane 
mi było na dobre zasmakować tej atmosfery. Tym razem na 
oficjalne zaproszenie pojechałem z filmem Vinci Juliusza Ma-
chulskiego. Dla kogoś, kto stawiał pierwsze poważne kroki 
w filmie, możliwość uczestniczenia w spotkaniach z wybitnymi, 
uznanymi twórcami była czymś wyjątkowym. Zwłaszcza że do 
Gdyni zjeżdżali się wszyscy – creme de la creme. Wtedy to na 
dobre zaznajomiłem się z hotelem Gdynia, „Piekiełkiem”, plażą 
i promenadą, Teatrem Muzycznym – kultowymi miejscami, bez 
których trudno sobie wyobrazić Festiwal. „

Portret zwycięzcy

Pręgi
12-letni Wojtek (Wacław Adamczyk) żyje w ciągłym strachu 
przed ojcem (Jan Frycz), perfekcjonistą, dla którego przemoc 
to sposób na wyprowadzenie syna „na ludzi” – bijąc, jedno-
cześnie zabiega o miłość chłopca. Ten, osierocony przez matkę 
i pozbawiony pomocy innych dorosłych, nie mogąc sprostać 
oczekiwaniom mężczyzny ani znieść bicia, ucieka z domu. Nie 
umie jednak uwolnić się od traumy dzieciństwa: jako 30-la-
tek (Michał Żebrowski) wciąż nosi pręgi ojcowskiej miłości. 
Zamknięty w sobie, unikający ludzi, niepotrafiący wchodzić 
w bliższe relacje grotołaz najlepiej czuje się w podziem-
nych jaskiniach. Pojawienie się w jego życiu Tani (Agnieszka 
Grochowska) daje szansę wyjścia na powierzchnię, z ciemności 
w stronę światła. 

 „Pręgi to nie jest film o przemocy w rodzinie, to opowieść 
o tym, co dzieje się między najbliższymi sobie ludźmi, którzy 
nie umieją się kochać” – mówiła w Gdyni reżyserka. Jej de-
biut – jeden z najlepszych w historii polskiej kinematografii 
– to doskonały przykład twórczej współpracy młodego kina 
z literaturą. Razem ze Wojciechem Kuczokiem opowiedzie-
li poruszającą historię domowej przemocy i trudnej miłości, 
unikając przy tym – jak ujął to sam scenarzysta – ciężkości 
dziecięcej martyrologii. „Trzeba być wdzięcznym reżyserce, że 

 Krzysztof Krauze„ Bardzo cieszyłem się z nagrody dla Krysi Feldman. 
Popularność Krysi przeszła nasze najśmielsze wy-

obrażenia. Dystrybutor musiał wynająć ochronę, bo tłum 
dziennikarzy w końcu by ją stratował. Mam w oczach ziryto-
waną Kryśkę, która laską opędza się od fotoreporterów. Im 
bardziej się opędzała, tym gromadziło się ich więcej. „
 Juliusz Machulski „ Nagroda za scenariusz filmu Vinci sprawiła mi wielką 

radość. Nie wiem, czy nie największą z dotychczaso-
wych? Do tej pory w Gdańsku/Gdyni dostałem wszystko, co 
można było dostać: nagrody za debiut, specjalne, publiczno-
ści, Grand Prix jako reżyser i jako producent. Za scenariusz 
– nigdy! Być może tak ją cenię, bo pisanie scenariuszy przy-
chodzi mi najtrudniej. „

01

02

03
01 - 02   „Pręgi”, reż. Magdalena Piekorz, fot. SF Tor

03 Anglojęzyczny plakat filmu „Pręgi”, SF Tor 
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Filmy konkursowe 
Barbórka (z cyklu tv „Święta polskie”), 
reż. Maciej Pieprzyca, SF Perspektywa 
dla Telewizji Polskiej, Polska 2005
Bar pod młynkiem – romans ze sfer 
niższych, reż. Andrzej Kondratiuk, 
Iga Film dla Telewizji Polskiej, Polska 
2004
Doskonałe popołudnie, reż. 
Przemysław Wojcieszek, Telewizja 
Polska, Skorpion Art, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2005
Jestem, reż. Dorota Kędzierzawska, 
Telewizja Polska, Kid Film, Orka Film, 
Panavision Polska, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2005
Kochankowie Roku Tygrysa, reż. 
Jacek Bromski, SF Zebra, Changchun 
Film Studio, Telewizja Polska, Vision 
Film Production, Agencja Produkcji 
Filmowej, China Film Channel, Canal+, 
Polska-Chiny 2005
Kochankowie z Marony, reż. Izabella 
Cywińska, Agencja Media Plus, 

Techfilm, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 2005
Komornik, reż. Feliks Falk, SF 
Perspektywa, Telewizja Polska, 
Canal+, WFDiF, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2005 
Lekarz drzew, reż. Janusz Zaorski, ZA 
Production, Polska 2005
Masz na imię Justine, reż. Franco de 
Pena, Opus Film, Hemispheres Films, 
Telewizja Polska, Canal+, Agencja 
Produkcji Filmowej, Luxembourg Film 
Fund, Polska-Niemcy-Luksemburg 
2005 
Metanoia, reż. Radosław Markiewicz, 
Gama Film, Telewizja Polska, Polska 
2005
Mistrz, reż. Piotr Trzaskalski, Opus 
Film, Telewizja Polska, Peter Rommel 
Productions, ZDF, ARTE, Polska 2005
Oda do radości, reż. Anna Kazejak-
Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas, 
Akson Studio, Telewizja Polska, 

Canal+, Agencja Produkcji Filmowej, 
Polska 2005
Parę osób, mały czas, reż. Andrzej 
Barański, Skorpion Art dla Telewizji 
Polskiej, Polska 2005
Persona non grata, reż. Krzysztof 
Zanussi, SF Tor, Three T Production, 
Sintra, Telewizja Polska, Canal +, 
Agencja Produkcji Filmowej, Istituto 
Luce, , Polska-Rosja-Włochy 2005
Piekło-niebo (z cyklu tv Święta 
polskie) , reż. Natalia Koryncka-Gruz, 
SF Perspektyw dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2005
Pitbull, reż. Patryk Vega, Dziki Film, 
ATM Grupa, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2005
Rozdroże Cafe, reż. Leszek Wosiewicz, 
Odyssey Films, Telewizja Polska, 
Canal+, ITI Film Studio, Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2005
Skazany na bluesa, reż. Jan Kidawa-
Błoński, Gambit Production, Telewizja 

Polska, Canal+, IF Max-Film, Dżem 
sp.c, Sephia, Agencja Produkcji 
Filmowej, Agencja Koncertowa Leszek 
Martinek, Polska 2005
Teraz ja, reż. Anna Jadowska, Koncept 
Media dla SPI International Polska, 
Telewizja Polska, Polska 2005
Wróżby kumaka, reż. Robert Gliński, 
Filmcontract Ltd., Ziegler Film 
GmbH & Co KG, Film and Music 
Entertainment Ltd, Filmstitung 
Nordrhein-Westfalen, Degeto Film 
GmbH, Telewizja Polska, Urząd Miasta 
Gdańska, Kino Świat International, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska-
Niemcy 2005
Zakochany anioł, reż. Artur Więcek 
„Baron”, Bereś&Baron Media 
Productions, Telewizja Polska, Gremi 
Film Production SA, Kino Świat 
International, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2005

Jury
Jury Konkursu Głównego
Andrzej Wajda (przewodniczący) – 
reżyser
Lucjan Bokiniec – pomysłodawca 
i pierwszy dyrektor Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych

Ewa Braun – scenografka
Paweł Edelman – operator
Tadeusz Lampka – producent
Anna Nehrebecka – aktorka
Magdalena Piekorz – reżyser
Jarosław Sokół – scenarzysta

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego
Małgorzata Szumowska 
(przewodnicząca) – reżyserka
Grzegorz Lipiec – reżyser

Ryszard Maciej Nyczka – reżyser
Łukasz Palkowski – reżyser
Bartosz Prokopowicz – operator

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Komornik, reż. Feliks Falk i prod. SF Perspektywa

Nagroda Jury 
Persona non grata, reż. Krzysztof 
Zanussi

Nagroda Specjalna Jury 
Oda do radości, reż. Anna Kazejak-
Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Leszek Wosiewicz – 
Rozdroże Cafe
scenariusz: Grzegorz Łoszewski – 
Komornik

debiut reżyserski: Anna Jadowska – 
Teraz ja
zdjęcia (ex aequo):
Bartosz Prokopowicz – Komornik
Artur Reinhart – Jestem
pierwszoplanowa rola kobieca (ex 
aequo): 
Karolina Gruszka – Kochankowie 
z Marony
Krystyna Janda – Parę osób, mały czas
pierwszoplanowa rola męska: Andrzej 
Chyra – Komornik

drugoplanowa rola kobieca: Kinga 
Preis – Komornik
drugoplanowa rola męska: Nikita 
Michałkow – Persona non grata
muzyka: Michael Nyman – Jestem 
dźwięk: Bartek Putkiewicz – Jestem
montaż: Krzysztof Raczyński, Leszek 
Wosiewicz – Rozdroże Cafe
scenografia: Wojciech Żogała – Mistrz
kostiumy: Ewa Krauze – Skazany na 
bluesa

Nagroda Dziennikarzy: Parę osób, 
mały czas, reż. Andrzej Barański
Złoty Klakier: Skazany na bluesa, reż. 
Jan Kidawa-Błoński
Nagroda Publiczności Silver Screen: 
Jestem, reż. Dorota Kędzierzawska

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego
Nagroda Główna: Ugór, reż. Dominik 
Matwiejczyk
Nagroda Specjalna Jury: Homo Father, 
reż. Piotr Matwiejczyk 
Specjalne Wyróżnienie Jury: Bodo Kox 
za role w filmach Homo Father i Ugór

Imprezy towarzyszące (wybór):
– cykl „Polonica”
– inaugurujący Festiwal specjalny 

pokaz filmu nowelowego 
Solidarność, Solidarność…

– koncert Michaela Nymana
– „Kraków w Gdyni”

– „Nie tylko Cannes – filmy 
nagrodzone na europejskich 
festiwalach krajowych”

– „Od Łodzi do Gdyni, czyli każdy 
zaczynał od etiud”

– Panorama Polskiego Kina

– pokazy pozakonkursowe polskiego 
kina niezależnego

– retrospektywa „Solidarność, 
Solidarność – przegląd na 25-lecie 
NSZZ Solidarność”

– retrospektywa „Złote Lwy 1974-
2004”

– „Gdynia Dzieciom”

porównywać: filmy zrobione dla kina i filmy zrobione dla te-
lewizji. Kogoś, kto robi zdjęcia do skromnego filmu telewizyj-
nego trudno porównać z operatorem mającym do dyspozycji 
olbrzymią maszynę techniczno-produkcyjną. To nie jest bez 
znaczenia. Gdzie się kończy talent, gdzie się zaczyna technika? 
Dotyczy to i innych dziedzin. 

Są też filmy debiutantów. Wprawdzie jest nagroda za de-
biut, ale chcieliśmy zaznaczyć, że Oda do radości – debiut 
trojga młodych reżyserów – ma dla nas szczególne znacze-
nie, że to jest coś, na co liczymy. Tym bardziej, że robi się już 
niesmaczne nieustanne wytwarzanie wrażenia, że w polskim 
kinie jest jakiś konflikt między starymi a młodymi. Tego nigdy 
u nas nie było. 

Problem tkwi w czym innym: młodzi ludzie zupełnie się 
wypisali z obowiązku przekształcenia kinematografii i zosta-
wili to nam. Dlatego powstaje wrażenie, że zabiegamy o te 
zmiany dla siebie. A przecież to nie my z nich skorzystamy. To 
młodzi powinni byli walczyć na śmierć i życie o tę ustawę, bo 
to ich przyszłość decydowała się w tym momencie.(…)

Gdynia, 12-17 września
Do Konkursu Głównego, ze zgłoszonych 31 filmów, zakwalifi-
kowano 21 filmów (w tym 16 premier). W Konkursie Polskiego 
Kina Niezależnego znalazło się 11 tytułów. 

Warto wiedzieć

Z okazji jubileuszu po raz pierwszy wręczono nagrodę Platy-
nowych Lwów za całokształt twórczości – otrzymał ją Andrzej 
Wajda, który zażartował, że nie chcąc, by była to nagroda po-
żegnalna, odbierze ją w przyszłym roku, gdy wróci na Festiwal 
z nowym filmem. 

Okiem jurora

„…wszyscy byliśmy zdania, że ten festiwal wymaga wielu na-
gród dla wielu filmów. Oglądamy tu filmy, które bardzo trudno 

2005
„To raczej festiwal nadziei czy 
spełnień. Może nie rozczarowań,  
ale i nie bezdyskusyjnych 
zachwytów. Raczej skłaniający 
do otwarcia na przyszłość niż 
podsumowań i rozliczeń”

Plakat 30. FPFF, Czesław Kabala, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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To rok, który przyniósł nam film z Niemcami, film z Chinami, 
rosyjskich aktorów grających w filmach Zanussiego czy Trza-
skalskiego. Z Polakami można robić film. To nowość, to dobrze 
rokuje. No i młodzi, zwłaszcza Oda do radości, która pokazuje 
zdumiewającą dojrzałość reżyserów i ich chęć czynnego udzia-
łu w naszym życiu społecznym.”

„Mówi szef jury. O werdykcie 30. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych z Andrzejem Wajdą, szefem jury, rozmawia Magda 

Sendecka”, „Arte” 2005/2.

Głos prasy

„Trudny do zdefiniowania był 30. Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych. Bo też w takim przypadł czasie. Pokazał kinemato-
grafię w okresie przejściowym: przed wejściem w życie wycze-
kiwanej od lat Ustawy, przed nowym zastrzykiem energii, którą 
ma wnieść powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To 
raczej festiwal nadziei czy spełnień. Może nie rozczarowań, 
ale i nie bezdyskusyjnych zachwytów. Raczej skłaniający do 
otwarcia na przyszłość niż podsumowań i rozliczeń. A więc 
w sumie – chyba optymistyczny. Zwłaszcza jeśli pamiętać, że 
w montażowniach i laboratoriach niedługo skończą prace Sła-
womir Fabicki (ten od oscarowej Męskiej sprawy), Konrad Nie-
wolski (od Symetrii – czarnego konia festiwalu sprzed dwóch 
lat), Marek Koterski, Krzysztof Krauze, Dariusz Jabłoński i kilku 
innych mistrzów i debiutantów. Będzie co oglądać w Gdyni 
w przyszłym roku…”.

Magda Sendecka, „Gdynia 2005 – festiwal nadziei”,  
„Arte” 2005/2. 

„Złośliwi twierdzą, że festiwal w Gdyni to tydzień dobroci dla 
polskiego kina. Myślę inaczej: stąd widać więcej. Polskie kino 
jakby nabierało rozpędu i na nowo odnajdywało swoje powo-
łanie. Może tak żywy odbiór tego kina sprawił wzrost oczeki-
wań wynikający ze zbiorowych doświadczeń roku, w którym 
przeżywaliśmy śmierć Jana Pawła II i gorzką rocznicę Solidar-
ności. Dodajmy do tego coraz powszechniejszą świadomość 
ogłupiającej roli mediów. Wszystko to wywołuje potrzebę 
prawdy w kinie, takiej prawdy, której nie przyniesie żaden inny 
film poza polskim. Gdy wokół dużo zła, tworzy się miejsce dla 
artysty”.

Tadeusz Sobolewski, „Polskie kino kręci”,  
„Gazeta Wyborcza” 2005/217. 

01

04

02

05

06

03

01 Zbigniew Buczkowski, Andrzej Serdiukow, fot. Andrzej Gojke / SFP

02 Janusz Morgenstern, Feliks Falk, , fot. Andrzej Gojke / SFP

03 Andrzej Barański, Krystyna Janda, fot. Andrzej Gojke / SFP

04 Maria Gładkowska, Janusz Kaczmarek, fot. Andrzej Gojke / SFP

05 Forum SFP, przyznanie medali Gloria Artis: Piotr Gadzinowski, Maciej 

Strzembosz, Jerzy Wenderlich, Olgierd Poniżnik, Jan Dworak, Zdzisław 

Pietrasik, Grażyna Torbicka, fot. Andrzej Gojke / SFP 

06 Zofia Czerwińska, fot. Andrzej Gojke / SFP
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Portret zwycięzcy 

Komornik
Komornik Lucjan Bohme (Andrzej Chyra) to postrach Wałbrzy-
cha – bezwzględnie uczciwy, w równie bezwzględny sposób 
przestrzega prawa, co nie zjednuje mu ani sympatii dłużni-
ków, ani kolegów z branży. Egzekucje komornicze to dla nie-
go rodzaj gry, której reguły narzuca on, w nagrodę bawiąc się 
ludzkim strachem i upajając władzą. Punktem zwrotnym w jego 
życiu staje się spotkanie z dawną miłością Gosią (Kinga Pre-
is) i narastająca świadomość, że wymierzanie sprawiedliwości 
zgodnie z literą prawa niekoniecznie oznacza czynienie dobra.

„W Komorniku chciałem pokazać, że człowiek, który uświa-
domił sobie, że popełniał zło i skrzywdził innych, może się 
zmienić” – deklarował reżyser. Owe moralitetem podszyte dra-
pieżne, dynamiczne kino społeczne to kolejna w jego twórczo-
ści opowieść o karierze (w przypadku Lucka niemal dosłownie 
po trupach) i (wysokiej) cenie sukcesu, przywodząca na myśl – 
choćby przez podobieństwo imion bohaterów – wcześniejsze-
go, demaskatorskiego Wodzireja. O ile jednak Lutek Danielak, 
człowiek w ciągłym biegu, nie miał czasu na refleksję, o tyle 
Lucjan Bohme, zmuszony do zatrzymania – zdołał się na nią 
zdobyć. Jurorzy 5. FPFF nie mieli – wobec odgórnego zakazu 
(„Wodzirejów nam nie potrzeba”) – możliwości nagrodzenia 
Wodzireja, za to jury jubileuszowego, 30. Festiwalu, nie miało 
wątpliwości przyznając Komornikowi Złote Lwy dla najlepszego 
filmu. „Krótko mówiąc, proszę natychmiast udać się do kina! 
(Magda Sendecka, „Komornik”, „Arte” 2005/2). 

 Feliks Falk„ Jeśli mój film został wyróżniony przez jury, którego 
przewodniczącym był Andrzej Wajda, to mogę jedy-

nie wierzyć, że został on właściwie oceniony. Z tego, co wiem 
nagroda została przyznana jednogłośnie, a skład jury był wów-
czas nienajgorszy. Trudno mi porównywać mój własny film z in-
nymi. Być może gdyby wówczas w Konkursie były takie filmy 
jak Ida lub Bogowie, to jury nie przyznałoby mi tej nagrody. 
Niemniej, była ona dla mnie źródłem dużej satysfakcji, było to 
dla mnie istotne wydarzenie. Zresztą Komornik został później 
doceniony przez środowisko, czyli Polską Akademię Filmową, 
która przyznała mu siedem Orłów. A potem został wyróżniony 
na wielu festiwalach zagranicznych łącznie z Berlinale, gdzie 
dostał Nagrodę Jury Ekumenicznego. „ 

 Karolina Gruszka„ Wiadomość o tym wyróżnieniu otrzymałam będąc na 
zdjęciach w Chicago. Ze względu na różnicę czasu te-

lefon zbudził mnie w środku nocy, więc w pierwszej chwili nie 
byłam pewna, czy to wszystko mi się nie śni. Pamiętam, że po-
tem było mi bardzo miło i żałowałam tylko, że nie mogłam po-
dziękować ze sceny reżyserce filmu pani Izie Cywińskiej, moim 
wspaniałym partnerom i całej ekipie, dzięki którym przeżyłam 
jedną z najpiękniejszych filmowych przygód w moim życiu. „
 Anna Jadowska„ Myślę, że mój film wyróżniał się na tle polskich pro-

dukcji tamtego okresu. Andrzej Wajda znał wcześniej 
scenariusz filmu, który rozwijałam pod jego okiem w Mistrzow-
skiej Szkole Reżyserii Filmowej. Pamiętam, że nasze podejścia 
do tej historii trochę się rozmijały. Zapadła mi w pamięć jego 
reakcja po obejrzeniu skończonego filmu. Kiedy ustawialiśmy 
się do uroczystego zdjęcia wszystkich nagrodzonych, podszedł 
do mnie i powiedział: „Ty potworze”. Było to bardzo zabawne 
podsumowanie mojej pracy i miły dodatek do nagrody. „

01

02

03

0401 Angielskojęzyczny plakat filmu „Komornik”, 

Mieczysław Wasilewski / Filmoteka Narodowa

02 Plakietka festiwalowa, fot. Sławomir Pultyn 

03 - 04   „Komornik”, fot. SF Zebra / Filmoteka 
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Filmy konkursowe
Bezmiar sprawiedliwości, reż. Wiesław 
Saniewski, Saco Films, Telewizja 
Polska, Instytucja Filmowa Max-Film, 
Atlas Sztuki, Cinepol, PISF, Polska 
2006
Chaos, reż. Xawery Żuławski, SPI 
International Polska, Telewizja Polska, 
WFDiF, PISF, Polska 2005
Chłopiec na galopującym koniu, reż. 
Adam Guziński, Opus Film, Telewizja 
Polska, PISF, MEDIA Plus, Polska 2006
Co słonko widziało, reż. Michał Rosa, 
Filmcontract Ltd., Telewizja Polska, 
WFDiF, PISF, Polska 2006
Czeka na nas świat, reż. Robert 
Krzempek, WFDiF, SF Zebra, SF 
Perspektywa, Agencja Produkcji 
Filmowej, Polska 2006
Francuski numer, reż. Robert 
Wichrowski, ITI Film Studio, WFDiF, 
Multikino, Canal+, Polska 2006 

Fundacja, reż. Filip Bajon, Argomedia 
Production, Techfilm, Petrus Facta et 
Creata, PISF, Polska 2006
Hi Way, reż. Jacek Borusiński, Opus 
Film, Telewizja Polska, Polska 2006
Hiena, reż. Grzegorz Lewandowski, 
Skorpion Art, PISF, Polska 2006
Ja wam pokażę!, reż. Denis Delić, 
Film Media SA, Java sp.z o.o., Agencja 
Produkcji Filmowej, Polska 2006
Jasminum, reż. Jan Jakub Kolski, MS 
Films, Telewizja Polska, WFDiF, Canal+, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2006
Kto nigdy nie żył…, reż. Andrzej 
Seweryn, Satchwell Warszawa, 
Telewizja Polska, WFDiF, SF Kadr, PISF, 
Polska 2006
Palimpsest, reż. Konrad Niewolski, 
SF Zebra, Telewizja Polska, Canal+, 
Agencja Produkcji Filmowej, Polska 
2006

Plac Zbawiciela, reż. Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze, SF Zebra, 
Telewizja Polska, Canal+, PISF, Polska 
2006
Przebacz, reż. Marek Stacharski, 
Federico Film, Telewizja Polska, 
Polska 2005
Przybyli ułani (w cyklu tv Święta 
polskie), reż. Sylwester Chęciński, SF 
Perspektywa dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2005
S@motność w sieci, reż. Witold 
Adamek, Close-Up Productions, 
Telewizja Polska, WFDiF, PISF, Polska 
2006
Statyści, reż. Michał Kwieciński, Akson 
Studio, Telewizja Polska, Canal+, 
WFDiF, ITI Film Studio, PISF, Polska 
2006
Summer Love, reż. Piotr Uklański, 
Polski Western Ltd., MS Films, Polska 
2006

Szatan z siódmej klasy, reż. Kazimierz 
Tarnas, STI Studio Filmowe dla 
Telewizji Polskiej, Polska 2006
Sztuka masażu, reż. Mariusz Gawryś, 
Anima Art, Mistrzowska Szkoła 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, 
Polska 2006
Wstyd, reż. Piotr Matwiejczyk, Muflon 
Pictures, Sting Communication, Exd’ 
Art – Obrazy bez granic, Polska 2006
Wszyscy jesteśmy Chrystusami, 
reż. Marek Koterski, Vision Film 
Production, PISF, Polska 2006
Z odzysku, reż. Sławomir Fabicki, 
Opus Film, Telewizja Polska, Canal+, 
PISF, Polska 2005

Jury
Jury Konkursu Głównego
Feliks Falk (przewodniczący) – reżyser 
Anna Kazejak-Dawid – reżyserka 
Dorota Kolak – aktorka 
Grzegorz Kędzierski – operator 

Grzegorz Łoszewski – scenarzysta
Jerzy R. Michaluk – producent
Jan Kanty Pawluśkiewicz – 
kompozytor 

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego
Janusz Kijowski (przewodniczący) – 
reżyser
Rafał Buks – producent i reżyser 

Bogumił Godfrejow – operator 
Jan Komasa – reżyser
Maciej Migas – reżyser 

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Plac Zbawiciela, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze i prod. SF Zebra 

Nagroda Specjalna Jury
Co słonko widziało, reż. Michał Rosa
Statyści, reż. Michał Kwieciński 
 
Nagrody Indywidualne
reżyseria: Marek Koterski – Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami 
scenariusz: Jarosław Sokół – Statyści
debiut reżyserski (ex aequo): 
Mariusz Gawryś – Sztuka masażu
Xawery Żuławski – Chaos
pierwszoplanowa rola kobieca: Jowita 
Budnik – Plac Zbawiciela
pierwszoplanowa rola męska: 
Zbigniew Zamachowski – Przybyli 
ułani

drugoplanowa rola kobieca (ex aequo):
Anna Romantowska – Statyści
Ewa Wencel – Plac Zbawiciela
drugoplanowa rola męska: Krzysztof 
Kiersznowski – Statyści
zdjęcia (ex aequo):
Bogumił Godfrejow – Z odzysku
Arkadiusz Tomiak – Statyści 
i Palimpsest 
muzyka: Paweł Szymański – Plac 
Zbawiciela
dźwięk: Piotr Domaradzki – Co słonko 
widziało
montaż: Jarosław Kamiński – 
Z odzysku
scenografia: Joanna Doroszkiewicz – 
Jasminum

kostiumy: Anna Englert, Katarzyna 
Bartel – Chaos

Nagroda Dziennikarzy: Plac 
Zbawiciela, reż. Joanna Kos-Krauze, 
Krzysztof Krauze Wyróżnienie: 
Bezmiar sprawiedliwości, reż. Wiesław 
Saniewski
Złoty Klakier: Statyści, reż. Michał 
Kwieciński 
Nagroda Publiczności Silver Screen: 
Jasminum, reż. Jan Jakub Kolski 

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego
Nagroda Główna: Emilka płacze, reż. 
Rafał Kapeliński 

Nagroda Specjalna Jury: Kraina snu, 
reż. Jarek Kupść
Nagroda Specjalna Multimedia 
Polska: Polisz kicz projekt… 
kontratakuje, reż. Mariusz Pujszo
Wyróżnienia Jury: Tomasz Augustynek 
– zdjęcia do filmu Cold Kenya, reż. 
Lawrance Walsh oraz filmowa grupa 
twórcza skupiona wokół Dariusza 
Nojmana za wiarygodny portret 
młodego pokolenia w filmie Po 
upadku 
Honorowe Wyróżnienie Konkursu: 
Michał Biliński, reżyser Teraz Polska, 
za odwagę w ukazaniu zła płynącego 
z ksenofobii i nietolerancji

Imprezy towarzyszące (wybór):
– Dzień Niemiecki
– „Europejskie festiwale w Gdyni”
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich
– „Gdynia Dzieciom”

– „Kraków w Gdyni”
– Laboratorium scenariuszowe
– Panorama Polskiego Kina
– „Pierwsze ujęcie. Przegląd etiud 

studenckich” 

– plener filmowy „Wiatr od morza”
– Program „30 minut” 
– retrospektywa „Feliks Falk: 

Pomiędzy Wodzirejem a Komornik-
iem” 

– retrospektywa „Tribute to Jerzy 
Stefan Stawiński”

– Wystawa Muzeum Kinematografii 
„Krzysztod Kieślowski. Ślady i pa-
mięć”

że taką osobę znaleźli, poprowadzili próby, dostarczyli odpo-
wiedniego materiału do zagrania, określili akcenty i napięcia. 
(…)

To ciekawe, że już na kolejnym festiwalu dojrzali reżyserzy 
udowadniają, że są twórczy, mają żywy umysł i często widzą 
więcej niż młodzi. A przecież życzylibyśmy sobie, by było od-
wrotnie, bo wymiana pokoleniowa musi nastąpić. Choć doko-
na się spokojnie, ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie i gwałtownie, 
jak zapewne życzyliby sobie ci, którzy próbują dzielić środowi-
sko. Powtórzę: wśród filmów naprawdę młodych debiutantów 
nie ma arcydzieł ani takich, które stanowiłyby punkt zwrotny. 
„Kilka bardzo interesujących, ale większość może przejść bez 
echa. Z Feliksem Falkiem, przewodniczącym jury Konkursu 
Głównego, rozmawia Magdalena Lebecka”, „Kino” 2006/11. 

Gdynia, 11-16 września
Do Konkursu Głównego zakwalifikowano 24 filmy; w Konkursie 
Polskiego Kina Niezależnego zaprezentowano 20 tytułów. 

Okiem jurora

„Najcenniejszym zjawiskiem tego festiwalu jest pojawienie się 
wielu nieznanych dotychczas aktorskich twarzy. Ta świeżość 
cieszy oko. Żałowałem, że dysponowaliśmy tak małą liczbą 
nagród w tej kategorii. Są to utalentowani nowi aktorzy albo 
ci, którzy do tej pory pojawiali się w trzecim, czwartym planie, 
a teraz dostali życiową szansę i – tak jak Ewa Wencel – fanta-
stycznie ją wykorzystali. Ale to także wielka zasługa reżyserów, 

2006

„Dojrzali reżyserzy udowadniają, 
że są twórczy, mają żywy umysł i 
często widzą więcej niż młodzi. A 
przecież życzylibyśmy sobie,  
by było odwrotnie”

Plakat 31. FPFF, Piotr Felszyński, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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kina, ubolewał nad nieobecnością filmów historycznych i wy-
raził nadzieję na zmianę tej sytuacji w przyszłym roku..”

„Forum Stowarzyszenia w Gdyni”, „Biuletyn Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich”, grudzień 2006 

Głos prasy 

„Dwa najciekawsze obyczajowo obrazy, które zobaczyłam 
na gdyńskim festiwalu, były całkowicie na żywo. Pierwszym 
byli trzej agonalnie pijani Szkoci pod budą z jedzeniem przy 
ulicy Świętojańskiej. (…) Drugim były tłumy, tłumy pod Teatrem 
Muzycznym, nieprzebrane tłumy złaknionego ludu, wyposa-
żonego we wszelkiej maści aparaty cyfrowe za 49,99 raty bez 
procentów nie dla idiotów, tłumy miotane szałem archiwizacji 
wszystkiego, niepokoi narastająca demokracja archiwizacji, 
czy ktoś kiedykolwiek obejrzy choć jedno z powstałych zdjęć. 
Taki właśnie mam problem z konkursem kina offowego cinema 
pauper. Kino offowe jest, jak zaczęłam się domyślać po kilku 
dniach kompletnych porażek recepcyjnych, rodzajem upra-

Warto wiedzieć

„Tegoroczne Forum w Gdyni było szczególne. Jubileusz 40-lecia 
przyciągnął do Sali Lazurowej Hotelu Gdynia rzesze zaintere-
sowanych. Pytanie: »co dalej z polskim filmem?« sprowoko-
wało burzliwą dyskusję. Forum rozpoczęła dyrektor Agnieszka 
Odorowicz, podsumowując pierwszy rok działalności Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Odpowiadając na pytanie o przy-
szłość polskiego kina, mówiła o planach przyciągnięcia do 
Polski zagranicznych producentów spoza UE i rozwinięciu ryn-
ku usług poprzez zmiany m.in. zasad zwrotu podatku VAT dla 
zagranicznych producentów. Dyrektor poruszyła również kwe-
stię uregulowania praw autorskich w zakresie nowych mediów, 
a także poprawę jakości dokonywanych ekspertyz w procesie 
oceny projektów filmowych przez ekspertów. W otwartej dys-
kusji zastanawiano się nad systemem pracy ekspertów, a także 
nad tematyką filmów. Podnosiły się głosy, iż zbyt dużo jest 
podobnych do siebie filmów, przedstawiających polską rze-
czywistość w sposób przygnębiający. Minister Jarosław Sellin, 
zabierając głos w dyskusji, również jako wielbiciel polskiego 

wianych na dziko robótek ręcznych, ZPT-ów ekstremalnych, 
dla osoby, która nie jest ich twórcą albo jednym z wykonaw-
ców, bardzo często niemożliwych do obejrzenia. Po konkur-
sie kina offowego pozostało mi bardzo niewiele wspomnień, 
dominującym jest drżący obraz VHS, który prześladuje mnie 
w najgorszych snach. Przy czym nie żałuję o tyle, że pośród 
różnych mniejszych i większych okropności zobaczyłam 
dwie rzeczy naprawdę świetne. Jest to Sobowtór Bodo Koxa, 
a przede wszystkim Pajęczyna szczęścia Piotra Kielara, jeden 
z najfajniejszych filmów, jaki powstał moim zdaniem ostatnio 
w Polsce”.

Dorota Masłowska, „Robótki ręczne”, „Polityka” 2006/39. 

„Młodzi reżyserzy, którzy weszli ostatnio do polskiego kina 
szeroką falą i o których mówi się tutaj, w Gdyni, najwięcej, 
pokazują świat niemal wyłącznie w ciemnych barwach. Przed-
stawiciele pokolenia 50-latków wiedzą już, że sztuka musi 
nieść nadzieję. Przestrzegać przed złem i obojętnością, ale 
jednocześnie dodawać otuchy. Krauze, Koterski i Kolski dają 
młodym kolegom prawdziwą lekcję kina.”
Barbara Hollender, „Kino szuka nadziei”, „Rzeczpospolita” 2006/215. 

Maciej Buchwald„ Pierwszy raz świadomie uczestniczyłem w Festiwa-
lu w 2006 roku. Pojechałem na niego ze znajomymi 

jako widz. Gdy wychodziłem z projekcji filmu Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami, zaczepiła mnie ekipa telewizyjna w celu przepro-
wadzenia wywiadu. Pytanie brzmiało, czy trudno grało mi się 
u ojca. Dzięki tej pomyłce udało mi się wejść na bankiet w roli 
Miśka Koterskiego. Dwa lata później mogłem już tę anegdotę 
opowiedzieć ze sceny odbierając Grand Prix Konkursu Pol-
skiego Kina Niezależnego za mój pierwszy w życiu film Nie 
ma o czym milczeć. W nagrodę, na następnym Festiwalu, jako 
członek Jury Konkursu Młodego Kina, dostąpiłem wszelkich 
przywilejów w rodzaju transportu festiwalowym samocho-
dem z hotelu do kina, które dzieliło kilkaset metrów. Minął 
rok i wróciłem do Gdyni z nowym filmem, który nikomu się 
nie spodobał i nikt mnie nigdzie nie woził. Więc nieobce mi są 
zarówno gdyńskie blaski, jak i cienie. Niezależnie od mojego 
statusu na Festiwalu, wszystkie drogi i tak prowadziły zawsze 
do „Piekiełka”. „

01

02

01 Andrzej Chyra i Magdalena Cielecka na pokazie filmu w 3D, 

fot. Andrzej Gojke / SFP

02 Jan Machulski, fot. Andrzej Gojke / SFP 
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 Jowita Budnik„ Niewątpliwie udział w Festiwalu Filmowym w Gdyni 
w 2006 roku i otrzymana tam nagroda dla najlepszej 

aktorki były jednymi z najważniejszych doświadczeń w moim 
życiu zawodowym. Co prawda od mojego debiutu minęło wte-
dy ponad 20 lat, ale to właśnie rola w filmie Plac Zbawiciela, 
sukcesy, które za nią poszły, oraz dalsza współpraca z Joan-
ną i Krzysztofem Krauze, sprawiły, że aktorstwo w moim życiu 
przestało być tylko zabawną przygodą. Nasz film, jako wielki 
zwycięzca tamtej edycji, dostarczył wtedy nam, twórcom, nie-
zwykłej radości. 

Jak wiadomo dość powszechnie, życie festiwalowe, poza 
doznaniami artystycznymi, obfituje także w bankiety i głośne 
wydarzenia towarzyskie. Ponieważ odwiedzając Gdynię w 2006 
roku byłam w zaawansowanej ciąży i z oczywistych względów 
nie korzystałam z uroków nocnego życia, pojawiły się głosy, że 
mój przyjazd w „takim stanie” skazywał mnie na nudę, brak 
emocji oraz prawdziwej frajdy z pobytu. Jak czas pokazał, było 
dokładnie odwrotnie. „
 Mariusz Gawryś„ Miałem okazję zamienić kilka słów z jury Festiwalu, 

którzy uzasadnili wyróżnienie dla Sztuki masażu mó-
wiąc, że „jest to jedyny film tej edycji, który pochyla się nad 
człowiekiem”. Myślę, że właśnie to ich ujęło przy ocenie mo-
jego filmu. 

Czuliśmy, że nasz film wyróżnia się na tle konkursu, że jest 
trochę inny. Często słyszałem od znajomych pasjonatów kina, 
że na samym początku odrzucali ten film, który potem wy-
buchał im w głowie średnio po upływie 30-40 minut. Bierze 
się to z jego mozaikowej struktury. Film działa w momencie, 
w którym zaczynamy rozumieć związek między poszczególnymi 
elementami. Sztuka masażu wymaga skupienia, zaangażowa-
nia ze strony widza. Jest więc przede wszystkim adresowana 
do wąskiego grona odbiorców o wyrobionym guście i dużej 
wrażliwości. „ 

 Rafał Kapeliński„ Na Festiwal przyjechałem z filmem Emilka płacze. To 
mój pierwszy film zrobiony w Polsce po ukończeniu 

szkoły w Londynie. Byłem pełen obaw... Próbny pokaz na Fe-
stiwalu w Cieszynie kilka tygodni wcześniej odbył się pięknego 
słonecznego dnia przy pustawej sali. Katastrofa... Film miał być 
z założenia zabawny, ale podczas seansu nie śmiał się abso-
lutnie nikt. Za mną siedział chyba jakiś szukający schronienia 
przed skwarem bezdomny, który na samym końcu zaśmiał się 
końskim śmiechem. Jest nadzieja, pomyślałem. W Gdyni już 
było inaczej. Pierwszy seans, gratulacje. Drugi seans, pełna 
sala. Szok... Czułem, jak przez salę przechodzi dreszcz emocji. 
Jest nadzieja, pomyślałem ponownie. Udało nam się wygrać 
główną nagrodę Konkursu Polskiego Kina Niezależnego. „

02 03

04

01 Zbigniew Zamachowski i Jowita Budnik, fot. Andrzej Gojke / SFP 

02 Feliks Falk, Janusz Kijowski, fot. Andrzej Gojke / SFP 

03 Nagroda festiwalowa, fot Sławomir Pultyn

04 Janusz Majewski, Janusz Zaorski, Allan Starski, fot. Andrzej Gojke / SFP
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Portret zwycięzcy 

Plac Zbawiciela
Beata (Jowita Budnik) i Bartek (Arkadiusz Janiczek), młode 
małżeństwo z dwoma synkami, niebawem ma odebrać klucze 
do nowego mieszkania. Żyją z jednej pensji, więc, by zaosz-
czędzić, do czasu przeprowadzki przemieszkują u owdowiałej 
matki mężczyzny, Teresy (Ewa Wencel). Deweloper okazuje się 
jednak oszustem, marzenia o własnym domu rozpływają się 
wraz z pieniędzmi, kumulują za to skrywane od dawna urazy, 
złe emocje, wzajemne pretensje... Mieszkanie Teresy staje się 
frontem wojny domowej – i będą ofiary.

„To jest film o nas samych” – wyznała Joanna Kos-Krauze, 
dodając, że zrobili go po to, by zrozumieć – bohaterów, ale 
przede wszystkim siebie. Inspirowany gazetową notką o ro-
dzinnej tragedii, przygotowywany był – co wyjątkowe – w ści-
słej współpracy z aktorami i operatorem Wojciechem Staro-
niem. To pozbawione tezy, znakomite kino społeczne, moc-
no zanurzone w polskiej rzeczywistości, ale też uniwersalna 
opowieść o życiowej pułapce i rodzinnym piekle, samotności 
wśród – na pozór bliskich – ludzi i wzajemnym niezrozumieniu. 
Znakomicie zrealizowana, ze zniuansowanymi portretami ko-
biecymi i sugestią, że nadzieją na wyjście z matni jest przeba-
czenie. „Dawno nie było u nas tak dobrego filmu. Filmu, który 
ogląda się w napięciu jak najlepszy amerykański thriller, ale 
który – pomimo wagi tematu – jest także dowcipny i zabawny. 
Przede wszystkim jednak Plac Zbawiciela jest bezkompromi-
sowy” (Łukasz Maciejewski, „Plac Zbawiciela”, „Film” 2006/9). 
Licznie nagradzane filmowe wydarzenie roku 2006, które – 
wzbudzając dyskusję o przemocy domowej i dyskryminacji ko-
biet – udowodniło, że sztuka może wpływać na rzeczywistość.

01

02

03 04
05 06

01 Plakat „Placu Zbawiciela”, Best Film

02 - 06  „Plac Zbawiciela”, Best Film CO 
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Filmy konkursowe 
Aleja gówniarzy, reż. Piotr 
Szczepański, Anagram Film, Opus 
Film, PISF, Polska 2007
Benek, reż. Robert Gliński, Apple Film 
Production, Telewizja Polska, Canal+, 
EPO Film, MEDIA Plus, PISF, Polska 
2007
Braciszek, reż. Andrzej Barański, 
Skorpion Art dla Telewizji Polskiej, 
Polska 2007
Futro, reż. Tomasz Drozdowicz, Studio 
Filmowe Autograf, SPI International 
Polska, Twenty Twenty Film 
Produktion, Eurimages, PISF, Polska-
Niemcy 2007
Hania, reż. Janusz Kamiński, SF Zebra, 
OTO Studio Filmowe, Gremi Film 
Production, Kino Świat, PISF, Polska 
2007
Jasne błękitne okna, reż. Bogusław 
Linda, SPI International Polska, 
Telewizja Polska, PISF, Prokom 

Investments SA, Max-Film, Bow & Axe 
Entertainmen Polska 2006
Jutro idziemy do kina, reż. Michał 
Kwieciński, Akson Studio dla Telewizji 
Polskiej, Polska 2007
Korowód, reż. Jerzy Stuhr, SF Zebra, 
OTO Studio Filmowe, Telewizja Polsat, 
PISF, Polska 2007
Na boso, reż. Piotr Matwiejczyk, 
Muflon Pictures, EX’D’ART – Obrazy 
bez granic, Polska Agencja Satelitarna 
Orbita, Boom! Group, Polska 2007
Nadzieja, reż. Stanisław Mucha, 
Studio Filmowe Kalejdoskop, Pandora 
Film, Telewizja Polska, Canal+, 3SAT, 
ZDF, Westdeutscher Rundfunk, 
FFA Filmforderungsanstalt, BKM, 
Filmstitung Nordrhein-Westfalen, 
Eurimages, PISF, Polska-Niemcy 2006
Ogród Luizy, reż. Maciej Wojtyszko, 
WFDiF, SF Kadr, SF Oko, SF Zebra, SF 
Perspektywa, SF Tor, PISF, Polska 2007

Pora umierać, reż. Dorota 
Kędzierzawska, Tandem Taren To, Kid 
Film, Telewizja Polska, PISF, Polska 
2007
Rezerwat, reż. Łukasz Palkowski, Paisa 
Films, PISF, Polska 2007
Środa czwartek rano, reż. Grzegorz 
Pacek, Wytwórnia Filmowa Czołówka, 
WFDiF, SF Tor, PISF, Polska 2007
Świadek koronny, reż. Jarosław 
Sypniewski, Jacek Filipiak, TVN, Polska 
2007
Szklane usta, reż. Lech Majewski, 
Angelus Silesius, Telewizja Polska, 
Silesia Film, Opus Film, Atlas Sztuki, 
Ars Cameralis, Supra Film, PISF, 
Polska 2006
Sztuczki, reż. Andrzej Jakimowski, 
Zjednoczenie Artystów 
i Rzemieślników, Telewizja Polska, 
WFDiF, Opus Film, Sephia, Adam 
Production, Studio Filmowe 

Jakimowski, Canal+, PISF, Polska 2007
Testosteron, reż.Tomasz Konecki, 
Andrzej Saramonowicz, Van Worden, 
Polska 2007
U Pana Boga w ogródku, reż. 
Jacek Bromski, SF Oko, Vision Film 
Distribution Company, WFDiF, Opera 
i Filharmonia Podlaska, PISF, Polska 
2007
Wino truskawkowe, reż. Dariusz 
Jabłoński, Apple Film Production, 
Trigon Production, Telewizja Polska, 
Canal+, Ministerstwo Kultury 
Republiki Słowacji, PISF, Eurimages, 
Polska-Słowacja 2007 
Wszystko będzie dobrze, reż. Tomasz 
Wiszniewski, SF Zebra, Telewizja 
Polska, WFDiF, ITI Studio Filmowe, 
PISF, Polska 2007
Z miłości, reż. Leszek Wosiewicz, 
Odyssey Films, PISF, Polska 2007 

Jury
Jury Konkursu Głównego
Janusz Majewski (przewodniczący) – 
reżyser 
Andrzej Bartkowiak – operator 
Stefan Chwin – pisarz 

Piotr Fudakowski – producent 
Jerzy Gruza – reżyser 
Dorota Ignaczak – scenograf 
Małgorzata Zajączkowska – aktorka 

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego oraz Konkursu Młodego 
Kina
Piotr Łazarkiewicz (przewodniczący) 
– reżyser 

Jarek Kupść – reżyser 
Marta Siwek – producentka festiwali 
kina niezależnego 
Tomasz Szafrański – reżyser 
Andrzej Wolf – operator 

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy: Sztuczki, reż. i prod. Andrzej Jakimowski
Nagroda Specjalna Jury
Ogród Luizy, reż. Maciej Wojtyszko
U Pana Boga w ogródku, reż. Jacek 
Bromski

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Tomasz Wiszniewski – 
Wszystko będzie dobrze
scenariusz: Jerzy Stuhr – Korowód
debiut reżyserski: Łukasz Palkowski 
– Rezerwat
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Danuta Szaflarska – Pora umierać
pierwszoplanowa rola męska: Robert 
Więckiewicz – Wszystko będzie 
dobrze, Świadek koronny
drugoplanowa rola kobieca: Sonia 
Bohosiewicz – Rezerwat

drugoplanowa rola męska: Zbigniew 
Stryj – Benek
dodatkowe nagrody aktorskie: Julia 
Pietucha – Jutro idziemy do kina; 
Marcin Dorociński – Ogród Luizy
zdjęcia: Adam Bajerski – Sztuczki
muzyka: Michał Lorenc – Wszystko 
będzie dobrze
dźwięk: Marcin Kasiński, Kacper 
Habisiak, Michał Pajdiak – Pora 
umierać
montaż: Paweł Witecki – Rezerwat
scenografia: Magdalena Dipont – Jutro 
idziemy do kina
kostiumy: Magdalena Biedrzycka, 
Andrzej Szejnach – Jutro idziemy do 
kina

Nagroda Dziennikarzy: Pora umierać 
oraz Rezerwat 
Złoty Klakier: Pora umierać
Nagroda Publiczności Silver Screen: 
Rezerwat 
Platynowe Lwy: Jerzy Kawalerowicz

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego
Nagroda Główna: Raj za daleko, reż. 
Radosław Markiewicz
Nagroda Specjalna Jury: Nie panikuj, 
reż. Bodo Kox
Wyróżnienia Jury:
W stepie szerokim, reż. Abelard Giza
Łódka, reż. Michał Szcześniak
Zamknięci w celuloidzie, reż. 
Władysław Sikora
Manna, reż. Hubert Gotkowski

Konkurs Młodego Kina
Nagroda Główna: Kongola, reż. 
Sylwester Jakimow
Nagroda Specjalna Jury: Galerianki, 
reż. Katarzyna Rosłaniec
Nagrody Specjalne Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich: 
T. Rickster, reż. Justyna Łuczaj-Salej
Trójka do wzięcia, reż. Bartek 
Konopka
Wyróżnienie Honorowe: 
Kilka prostych słów, reż. Anna 
Kazejak-Dawid
Próba mikrofonu, reż. Tomasz 
Jurkiewicz
Edina, reż. Nenad Miković

Imprezy towarzyszące (wybór):
– Dzień Rosyjski
– Dzień Skandynawski
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich
– „Gdynia Dzieciom”
– inaugurujący Festiwal pokaz 

specjalny filmu Katyń Andrzeja 
Wajdy

– konferencja „Kino polskie, kino 
rosyjskie – czy mamy sobie coś do 
powiedzenia?”

– Panorama Polskiego Kina
– plener filmowy „Wiatr od morza – 

Lemoniada”
– pokaz specjalny 

zrekonstruowanego cyfrowo 

Sanatorium pod Klepsydrą 
Wojciecha Hasa

– pokaz filmu dla dzieci 
niewidomych z audiodeskrypcją

– pokazy filmów niemych z muzyką 
na żywo 

– przegląd „Pięćdziesięciolecie 
szkoły polskiej”

– retrospektywa twórczości Janusza 
Majewskiego

– Wystawa Muzeum Kinematografii 
„Diamenty szkoły polskiej”

 „Te filmy potrafią zaskoczyć. Rozmowa z Piotrem Łazarkie-
wiczem, przewodniczącym jury konkursu kina niezależnego 
i etiud fabularnych (rozmawiała Agnieszka Dąbrowska)”, „Ga-
zeta Festiwalowa” 2007/3.

„Kilka z tych filmów było zrobionych na taśmie światłoczułej, 
a nie na cyfrowej, co oznacza, że jest więcej pieniędzy. Są też 
śmielsze realizacje, co świadczy o tym, że kończy się kino ga-
dających głów. To pozytywy. Filmy, które widziałem, można po-
dzielić na dwie grupy. Z jednej strony są to historie o ubogich, 
nieszczęśliwych ludziach, którzy są na marginesie, są alko-
holikami, bezdomnymi albo żyją w strasznych warunkach. Ta 
brzydota staje się bardzo fotogeniczna, a moim zdaniem nie 
jest to najlepsza tendencja. Z drugiej strony powstają filmy 
»białych telefonów«, w których wszyscy bohaterowie ubierają 
się u Bossa, jeżdżą fantastycznymi samochodami, a Warszawa 
wygląda jak Manhattan. (…) 

Gdynia, 17-22 września
W Konkursie Głównym znalazły się 22 filmy (w tym 6 debiu-
tów), w Konkursie Polskiego Kina Niezależnego – 21. Po raz 
pierwszy odbył się Konkurs Młodego Kina, w którym udział 
wzięło 30 tytułów. 

Okiem jurora

„W kinie niezależnym jest sytuacja wolności i braku presji. Je-
żeli ktoś jest utalentowany, to może to przynieść fantastyczne 
rezultaty, nie do osiągnięcia w kinie oficjalnym. Kino nieza-
leżne oferuje bezinteresowność i zaskoczenie. Nie ma tam 
poczucia formatu. (…)

To, co pokazują, jest bardzo ciekawe i różnorodne. Nie 
można pogrupować tych filmów w żaden sposób. To jest wy-
nikiem różnych osobowości ich autorów”.

2007

„Nie można pogrupować tych 
filmów w żaden sposób. To jest 
wynikiem różnych osobowości 
ich autorów”

Plakat 32. FPFF, Adam Żebrowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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stawia społecznych diagnoz, nie grozi widzowi palcem, wcho-
dząc w rolę mentora”.

Anita Piotrowska, „Rozliczenia i sztuczki”,  
„Tygodnik Powszechny” 2007/39. 

„Za specyficzną cechę festiwalowej widowni uznać należy nie-
przebrane zasoby życzliwości wobec oglądanych filmów. Nie 
tylko najlepszych: wszystkich. Przynajmniej takie wrażenie 
można odnieść po zakończeniu seansów. Żadnych gwizdów, 
zawsze brawa, zwykle ponad stan. A potem, na konferencji 
prasowej po pokazie, zdarza się zaskoczenie: cierpkie uwagi, 
pytania nieprzyjemnie dociekliwe. (…)

Reżyser, który chciałby się zorientować jak naprawdę jest 
z jego filmem, powinien przy pomocy odpowiednich czujek 
obstawić wszystkie wyjścia z sali ( jest ich kilka) i policzyć, ilu 
widzów wyszło w czasie projekcji. Chociaż zdyscyplinowanie – 
siła bezwładu – i masochizm trzymają większość na miejscu 
nawet na filmie, który zajmie potem honorowe miejsce w na-
szym gdyńskim rankingu. (…)”.

Bożena Janicka, „Wyjść albo nie wyjść”, „Kino” 2007/11.

 Robert Więckiewicz„W 2007 roku zostałem wyróżniony nagrodą za pierw-
szoplanową rolę męską w filmach Wszystko będzie do-

brze i Świadek koronny. W mojej pamięci ta edycja wiąże się 
z anegdotą – tylko na pozór zabawną, bo mnie wcale nie było 
do śmiechu. Otóż przejęty otrzymaniem Lwów, nie dosłyszałem 
werdyktu i umknął mi fakt, że nagroda jest za dwie role. Podzię-
kowałem więc i mówiłem tylko o Wszystko będzie dobrze. „

Mnie się to specjalnie nie podoba, ale w końcu może to do-
brze, że są tak różne spojrzenia i widzenia naszej rzeczywisto-
ści. Tak naprawdę chciałbym spotkać na tym festiwalu film, 
który nie tylko będzie fotografią takiej czy innej rzeczywistości, 
lecz także zajrzy w ludzkie problemy głębiej i będzie bardziej 
uniwersalny. Przecież wszyscy ludzie na całym świecie mają 
ten sam problem: urodzić się, przeżyć jakoś to życie i w końcu 
umrzeć. To są pytania, problemy, tematy, które mogą zaintere-
sować każdego człowieka. Takich filmów oczekuję”.
„Człowiek do zadań specjalnych. Rozmowa z Januszem Majew-
skim, przewodniczącym jury Konkursu Głównego FPFF (rozma-
wiał Waldemar Gabis)”, „Gazeta Festiwalowa” 2007/2. 

Głos prasy

„Na festiwalu w Gdyni, nie najgorszym, jeśli brać pod uwagę 
warsztatowy poziom filmów, ale też nader rzadko serwującym 
nam większe filmowe uniesienia, zatriumfował w tym roku 
prawdziwy indywidualizm. Zwyciężyli twórcy, którzy karmiąc 
się tym, co widzą i co my znamy z codziennych, pobieżnych 
obserwacji, tworzą zupełnie odrębne mikroświaty. (…)

Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej to bezdyskusyjnie 
najlepszy film tegorocznego festiwalu, jeden z najciekawszych 
polskich filmów ostatnich lat. Kameralne, czarno-białe kino 
wycyzelowane w najdrobniejszych szczegółach, na tle innych 
filmów z konkursu robi wrażenie całkowicie osobnego, idącego 
pod prąd. Nie próbuje podrabiać rzeczywistości za oknem, nie 

01 02 03

04

05

01 Zbigniew Zamachowski, Danuta Szaflarska, 

fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

02 Sonia Bohosiewicz, Maciej Ślesicki,  

fot. Tomasz Kamiński 

03 Złote Lwy dla „Sztuczek”, na scenie m.in. 

Janusz Majewski, Damian Ul, Andrzej 

Jakimowski, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP 

04 Lech Wałęsa na Festiwalu fot. Krzysztof 

Mystkowski / KFP 

05 Bogusław Linda, Beata Kawka, Joanna 

Brodzik na konferencji filmu „Jasne błękitne 

okna” fot. Tomasz Kamiński 
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stopniu możemy wpływać na wydarzenia? Podszyta filozoficz-
ną refleksją opowieść o chłopcu, który chce wyreżyserować 
powrót taty wpłynęła nie tylko na jurorów 32. FPFF, ale i wielu 
innych, zdobywając szereg nagród od Gdyni po Sao Paulo. Po-
twierdziła też talent reżysera do wynajdywania (i prowadze-
nia) znakomitych dziecięcych aktorów, pracy z naturszczykami, 
a przede wszystkim – mówienia o wielkich sprawach w małej 
skali, z ironią i poczuciem humoru. 

„Polskiemu kinu przybył ważny reżyser nieobciążony kom-
pleksami. Andrzej Jakimowski w elegancki sposób przepro-
wadza filozoficzną ideę, nie epatując sentymentalizmem ani 
wulgarnością. Ten film swoim ostrożnym optymizmem trafia 
w nastrój chwili. 

Świat nie jest gotowy, dany raz na zawsze. Stanowi żywą 
strukturę. Zaprasza do gry” (Tadeusz Sobolewski, „Świat za-
prasza do gry”, „Gazeta Wyborcza” 2007/251). A Sztuczki za-
chęcają do zmrużenia oczu i uważności, „bo zawsze coś się 
dzieje”. 

Portret zwycięzcy

Sztuczki
Ulubionym zajęciem 11-letniego Stefka (Damian Ul) i 17-let-
niej Elki (Ewelina Walendziak) – rodzeństwa pochodzącego 
z ubogiej, wałbrzyskiej rodziny – są gry z losem, wynikające 
z przekonania, że ten bywa posłuszny, o ile będzie się z nim 
odpowiednio negocjować. Czasem ceną jest małe poświęce-
nie, innym razem wystarczy spryt i uważna obserwacja rzeczy-
wistości. Wprawki w sztuczkach to rodzaj treningu przed wiel-
ką grą, której stawką jest powrót ojca marnotrawnego – przed 
laty odszedł do innej kobiety. Stefek, świadomy, że wielkie 
sprawy wymagają dużych poświęceń, rzuca wyzwanie losowi.
„Wszystkie moje filmy są osobiste. Ja się z nich zwierzam” – 
wyznał reżyser, który dedykowanym starszej siostrze filmem 
wraca na – wyjątkowo malowniczą w obiektywie Adama Ba-
jerskiego – prowincję i zadaje bliskie sobie pytanie: co rzą-
dzi ludzkim życiem – przypadek czy przeznaczenie? W jakim 

01

02 03

04

01 - 03  „Sztuczki”, fot. Adam Bajerski / ZaiR/ Filmoteka Narodowa

04 Plakat „Sztuczek”, Maria Eysmont-Machulska 
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Filmy konkursowe
0_1_0, reż. Piotr Łazarkiewicz, 
Skorpion Art, Media Brigade, PISF, 
Telewizja Polsat, Urząd Miasta Gdyni, 
Polska 2008
33 sceny z życia, reż. Małgorzata 
Szumowska, Pandora Film, STI Studio 
Filmowe, SHOT Szumowski, ZDF, ARTE, 
Filmstitung Nordrhein-Westfalen, 
Deutscher Filmförderfonds, PISF, 
Polska-Niemcy 2008
Boisko bezdomnych, reż. Kasia 
Adamik, SF Tor, Telewizja Polska, 
WFDiF, Non Stop Film Service, PISF, 
Polska 2008
Bracia Karamazow, reż. Petr Zelenka, 
Warsaw Pact Film Production, Prvni 
verejnopravni s.r.o., Česká Televize, 
Państwowy Fundusz Wspierania 

i Rozwoju Kinematografii (Czechy), 
PISF, Eurimages, Polska-Czechy 2008 
Cztery noce z Anną, reż. Jerzy 
Skolimowski, Skopia Film, Alfama 
Films, Telewizja Polska, Wild 
Bunch, Centre National de la 
Cinematographie, PISF, Polska-Francja 
2008
Droga do raju, reż. Gerwazy Reguła, 
Federico Film, WFDiF, PISF, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Polska 2008
Drzazgi, reż. Maciej Pieprzyca, Akson 
Studio, Telewizja Polska, Canal+, PISF, 
Polska 2008

Jeszcze nie wieczór, reż. Jacek Bławut, 
Studio Filmowe Rabarbar, Telewizja 
Polska, Toya Studios, PISF, Polska 
2008
Lejdis, reż. Tomasz Konecki, Van 
Worden, Polska 2008
Lekcje Pana Kuki, reż. Dariusz 
Gajewski, Opus Film, Prisma Films, 
Telewizja Polska, PISF, 
ORF, Austrian Film Institute, Vienna 
Film Fund, Eurimages, Polska-Austria 
2007
Mała Moskwa, reż. Waldemar 
Krzystek, Skorpion Art, Banana 
Split Polska, Telewizja Polska, PISF, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego rząd Miasta Legnicy, 
Polska 2008

Niezawodny system, reż. Izabela 
Szylko, WFDiF, PISF, Polska 2008
Ranczo Wilkowyje, reż. Wojciech 
Adamczyk, Studio A, Telewizja Polska, 
WFDiF, PISF, Polska 2007
Rysa, reż. Michał Rosa, Filmcontract 
Ltd., Telewizja Polska, WFDiF, PISF, 
Polska 2008 
Senność, reż. Magdalena Piekorz, SF 
Tor, WFDiF, PISF, Silesia Film, Śląski 
Fundusz Filmowy, Polska 2008
Serce na dłoni, reż. Krzysztof Zanussi, 
WFDiF, Sota Cinema Group, SF Tor, 
Monolith Films, PISF, Polska-Ukraina 
2008

Jury
Jury Konkursu Głównego
Robert Gliński (przewodniczący) – 
reżyser 
Janusz Anderman – pisarz
Rudolf Biermann – czeski producent
Ryszard Horowitz – fotografik

Sławomir Idziak – operator
Edward Pałłasz – kompozytor
Ewa Różewicz – montażystka
Dorota Segda – aktorka
Jerzy Zieliński – operator

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego oraz Konkursu Młodego 
Kina
Sławomir Fabicki (przewodniczący) 
– reżyser

Kaja Błachowicz – promotorka kina 
niezależnego
Jowita Budnik – aktorka
Bodo Kox – reżyser
Rafał Listopad – montażysta

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Mała Moskwa, reż. Waldemar Krzystek i prod. Paweł Rakowski

Nagroda Srebrne Lwy 
Jeszcze nie wieczór, reż. Jacek Bławut 
i prod. Anna Bławut-Mazurkiewicz

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Małgorzata Szumowska – 33 
sceny z życia
scenariusz: Michał Rosa – Rysa
debiut reżyserski: Maciej Pieprzyca 
– Drzazgi
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Swietłana Chodczenkowa – Mała 
Moskwa 
pierwszoplanowa rola męska: Jan 
Nowicki – Jeszcze nie wieczór
drugoplanowa rola kobieca: 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik – 33 
sceny z życia

drugoplanowa rola męska: Eryk Lubos 
– Boisko bezdomnych
debiut aktorski: Karolina Piechota – 
Drzazgi
zdjęcia: Michał Englert – 33 sceny 
z życia
muzyka: Paweł Mykietyn – 33 sceny 
z życia
scenografia: Marek Zawierucha – 
Cztery noce z Anną
dźwięk: Federic de Ravignan, Philippe 
Lauliac, Gerard Rousseau – Cztery 
noce z Anną
montaż: Leszek Starzyński – Drzazgi
kostiumy: Katarzyna Lewińska, 
Małgorzata Rutkiewicz – Boisko 
bezdomnych

Wyróżnienie Jury dla pary aktorskiej: 
Jadwiga Jankowska-Cieślak i Krzysztof 
Stroiński – Rysa
Wyróżnienie Jury za reżyserię: Jerzy 
Skolimowski – Cztery noce z Anną
Nagroda Dziennikarzy: 33 sceny 
z życia, reż. Małgorzata Szumowska
Złoty Klakier: Senność, reż. 
Magdalena Piekorz
Nagroda Publiczności Silver Screen: 
Boisko bezdomnych, reż. Kasia 
Adamik 
Platynowe Lwy: Stanisław Różewicz

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego 
Nagroda Główna: Nie ma o czym 
milczeć, reż. Maciej Buchwald

Nagroda Specjalna Jury: Rubinowe 
gody, reż. Andrzej Mańkowski
Wyróżnienie za sprawność 
realizacyjną: Dla ciebie i ognia, reż. 
Tomasz Zasada, Mateusz Jemioł

Konkurs Młodego Kina 
Nagroda Główna: Luksus, reż. 
Jarosław Sztandera
Nagroda Specjalna Jury: Aria Diva, 
reż. Agnieszka Smoczyńska
Wyróżnienia Honorowe:
Dzieci i ryby głosu nie mają, reż. 
Miron Wojdyło
Jak to jest być moją matką, reż. Norah 
McGettigan

Imprezy towarzyszące (wybór):
– cykl „Polonica”
– debata „Scenarzysta potrzebny od 

zaraz”
– Dzień Czeski
– „Gdynia Dzieciom”
– Panorama Polskiego Kina
– plener filmowy „Wiatr od morza – 

Iluzjofonia”

– pokazy filmowe z audiodeskrypcją
– pokaz specjalny 

zrekonstruowanego cyfrowo 
Pociągu Jerzego Kawalerowicza 

– przegląd „Filmy 
pięćdziesięciolecia”

– przegląd „Filmy z Gdyni” 

– przeglądy jubileuszowe łódzkiej 
Szkoły Filmowej i Wydziału 
Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

– retrospektywy twórczości Roberta 
Glińskiego i Stanisława Różewicza

– wystawy: „Maestro Fellini”, „Pola 
Negri. Legenda kina”, „Prof. 
Władysław Jewsiewicki – początki-
kina.pl”, „Tu było kino koniec świa-
ta małych kin”

Okiem jurora

 „Obejrzeliśmy sporo filmów dobrych i bardzo różnych. Ta 
bogata oferta sprawiła nam, jurorom, kłopot. Chcieliśmy na-
grodzić wszystkie tytuły interesująco zrobione, pokazujące 
współczesny świat, poruszające ważne problemy, oddziałujące 
na emocje, a bardzo trudno nam było dojść do kompromisu. 
Dyskutowaliśmy o wielu tytułach, a o każdą nagrodę spie-
raliśmy się bardzo długo. My lubimy raczej kino kameralne, 
wyciszone, dotykające naszych spraw. Dla mnie osobiście waż-
na była Rysa opowiadająca o ludziach omotanych pajęczyną 
przeszłości, ale nie wszyscy jurorzy rozumieli te uwikłania. 
Koledzy zza oceanu zwracali uwagę przede wszystkim na to, 
czy film jest perfekcyjnie zrealizowany i czy wzbudza emocje 
widowni. Szukali tematów uniwersalnych. Taka właśnie jest 
Mała Moskwa. To klarowny, czysty gatunkowo romans. Kilka 
lat temu na ekranach przeważały smutne filmy o braku per-
spektyw, potem przyszły baśnie. 

Gdynia, 15-20 września
Do Konkursu Głównego, z 30 zgłoszonych filmów, zakwalifiko-
wano 16. W Konkursie Polskiego Kina Niezależnego znalazło 
się 17 tytułów, a w Konkursie Młodego Kina – 28 etiud i filmów 
dyplomowych. 

Warto wiedzieć

Festiwal w liczbach: 3 mln zł kosztów organizacji Festiwalu; 
6 sekund krócej trwające oklaski dla Małej Moskwy przesą-
dzające o przyznaniu Złotego Klakiera Senności; 50 tys. zł dla 
zdobywcy Złotych Lwów; 103 leżaki czekające na widzów kina 
plenerowego; 650 osób zapełniających co seans salę Teatru 
Muzycznego; 1600 lat (wg szacunków własnych), jakie łącznie 
liczy zespół aktorski filmu Jeszcze nie wieczór, który – łącznie 
z Ireną Kwiatkowską i Danutą Szaflarską – stawił się na festi-
walowym pokazie.

2008

„Obejrzeliśmy sporo filmów dobrych  
i bardzo różnych. Ta bogata oferta sprawiła 
nam, jurorom, kłopot”

Plakat 33. FPFF, Andrzej Pągowski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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dociągnięć. Obraz spójny, pełny i konsekwentny – Jeszcze nie 
wieczór Jacka Bławuta. Bez patosu, lecz tkliwie opowiada on 
o śmierci, o zbliżaniu się do kresu w Skolimowie starych mi-
strzów aktorskich. Nie są to śmierci przypadkowe, jak w wielu 
filmach oglądanych w Gdyni. To naturalny koniec po spełnio-
nym życiu. (…)
Jako juror dysponowałem jednak tylko jednym głosem”.

Janusz Anderman, „Miałem tylko jeden głos”,  
„Gazeta Wyborcza” 2008/223. 

„Szanowni jurorzy Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni!
Spotkanie z Wami było wielką przyjemnością. Nasze rozmowy 
o filmach były uczciwe i pełne pasji. Czasem różniliśmy się gu-
stami, często zgadzaliśmy się w opiniach. Wiele się nauczyłam. 
Dlatego tak bolesny jest dla mnie ten cyrk, którego wszyscy 
stajemy się bohaterami. »Tajność obrad jury« to dobry tytuł 
dla tego cyrku. Pomału to on staje się zdobywcą Złotych Lwów. 
Każdy z nas mógł zgłosić votum separatum od wspólnego wer-
dyktu. Nikt tego nie zrobił.

Teraz oglądaliśmy głównie filmy o ludziach i ich dramatach. 
Większość z nich była zadumą nad śmiercią albo próbą jej 
oswojenia, choć to zapewne przypadek. Jednak powstają też 
w Polsce filmy społeczne, a także obrazy historyczne, poma-
gające nam określić własną tożsamość, kameralne, psycho-
logiczne dramaty, wreszcie komedie. Mamy filmy artystyczne 
i komercyjne. Ta różnorodność świadczy o zdrowiu naszej ki-
nematografii”.

Robert Gliński, „Obejrzeliśmy sporo filmów…”,  
„Rzeczpospolita” 2008/222.

„Na 33. FPFF w Gdyni pokazano wyjątkowo wiele udanych dzieł, 
a tu – masz ci los! – Złote Lwy zdobył komercyjny melodramat 
Waldemara Krzystka Mała Moskwa. »Nie mogłem uwierzyć, że 
to prawdziwe wyniki« – ubolewa krytyk. Też ubolewam, bo do 
głównej nagrody typowałem inny film. Ale co z tego – dyspo-
nowałem tylko jednym głosem. (…)
Problem jurorów polegał na tym, że zderzyli się z nadmiarem 
dobrych filmów. Dobrych, ale nie wybitnych. (…) Razem z dwo-
ma osobami głosowałem na film, który pozbawiony był nie-

01

02

03 04

05

06

01 Sławomir Fabicki, fot. Tomasz Kamiński

02 Agnieszka Holland, fot. Tomasz Kamiński

03 Michał Rosa, fot. Tomasz Kamiński 

04 Jan Nowicki, fot. Tomasz Kamiński 

05 Małgorzata Szumowska, fot. Tomasz Kamiński 

06 Magdalena Cielecka, fot. Tomasz Kamiński33
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Uleganie histerii paru krytyków i asekurowanie się »To nie ja« 
wydaje mi się nieuczciwe. Wobec mnie jako jednego z jurorów, 
wobec widzów, wobec siebie samych i wobec całego środowi-
ska filmowego. Tymi paroma zdaniami staram się uprzedzić 
pytania: »A pani na kogo głosowała?«. Byłam jurorem, który 
podpisał się pod wspólnym werdyktem. A nasze obrady były 
objęte klauzulą tajności”.

Dorota Segda, „List jurorki”, „Gazeta Wyborcza” 2008/224.

Głos prasy

„Ks. Andrzej Luter: (…) Publiczność przyjęła film (Mała Moskwa 
– przyp. red.) entuzjastycznie, bezpośrednio po projekcji po-
dobna była reakcja wielu krytyków. A później jakby się zawsty-
dzono, że złamano swego rodzaju polityczną poprawność. Bo 
polityczna poprawność krytyki w stosunku do kina polega na 
tym, że nie wolno podziwiać niczego, co jest akademickie i tra-
dycyjne, choćby w najlepszym sensie tego słowa. 

Krzysztof Kwiatkowski: Ja należę do tych, których werdykt 
jury zaniepokoił. Na tegorocznym festiwalu pojawiło się kil-
ka filmów przełamujących bariery, odważnych, poruszających 
istotne problemy dnia dzisiejszego. Ciekawych artystycznie 
i szukających świeżej perspektywy patrzenia na świat. Obrazy 
Szumowskiej, Rosy czy Skolimowskiego są ważne dla polskie-
go widza, zbliżają też naszą produkcję do kina europejskiego. 
Dlatego nagrodzenie filmu solidnie zrobionego, lecz odwołu-
jącego się do klasycznej, melodramatycznej sztampy wydaje 
mi się błędem”.

„Wzruszać, pytać czy szokować? O 33. FPFF w Gdyni roz-
mawiają: Bożena Janicka – »Kino« oraz współpracujący z »Ki-
nem«: ks. Andrzej Luter i student IV roku socjologii i kulturo-
znawstwa Krzysztof Kwiatkowski”, „Kino” 2008/11. 

 „Jaki to był festiwal, a jaki powinien być za rok? To pytanie 
ciśnie się na usta, zwłaszcza po decyzji Łukasza Barczyka, któ-
ry swojego filmu Nieruchomy poruszyciel w ogóle nie zgłosił 
do konkursu 33.FPFF. Reżyser apelował przede wszystkim, by 
gdyński festiwal stał się międzynarodowy, a wszystkie polskie 
filmy mogłyby konkurować z zagranicznymi.

– Przed festiwalem uważano, że selekcja jest niepotrzeb-
na, bo nie będzie można zobaczyć wszystkich filmów. Jednak 
już w Gdyni z każdym dniem widziałem, jak ta szala przechyla 
się na drugą stronę i dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że to było słuszne posunięcie – argumentuje dzisiaj Mirosław 
Bork, dyrektor artystyczny FPFF. – Festiwal to rodzaj wyścigu, 
dlatego powinniśmy pokazywać te tytuły, które mają szansę 
na nagrody. Czytam codziennie recenzje, z których dowiaduję 

się, że w polskim kinie coś drgnęło. To też jest efekt tej selek-
cji. W tym roku pokazaliśmy filmy, które naprawdę warto było 
pokazać.

– Selekcja spowodowała, że codziennie do oglądania 
mamy 3, 4 filmy, co jest ilością zupełnie wystarczającą – doda-
je Leszek Kopeć, dyrektor FPFF i prezes Pomorskiej Fundacji 
Filmowej. – Poza tym dzięki selekcji nie zmusza się ludzi do 
oglądania filmów słabszych”. 

Waldemar Gabis, „Coś drgnęło w narodzie”, „Gazeta Festi-
walowa” 2008/5.

 Waldemar Krzystek „ Mała Moskwa, podobnie jak mój debiut, długo czekała 
na realizację, a po skończeniu montażu i wstępnym 

udźwiękowieniu okazało się, że nie ma dystrybutora, bo do-
tychczasowy odwołał swoją decyzję z powodu rozczarowania 
efektem końcowym i brakiem potencjału komercyjnego filmu. 
Zaczęto też powtarzać opinię o niepotrzebnym filmie i zada-
wać pełne „troski i głębokiego zastanowienia” pytania o sens 
robienia „ruskiego” filmu za polskie pieniądze.

Jechaliśmy więc do Gdyni na luzie. Bez specjalnych ocze-
kiwań. Złote Lwy oraz inne nagrody przyznawane wtedy fil-
mowi autentycznie nas zaskoczyły. Nawet nie wiem, czy bar-
dziej mnie, czy moich rosyjskich aktorów, bo szczerze mówiąc 
spodziewali się najgorszego, już wtedy stosunki Polska-Rosja 
były okropne. Swietłana Chodczenkowa po owacji na stoją-
co rozpłakała się z dumy, że Polacy ją docenili. Werdykt jury 
znowu „uratował” nasz film, ogólnie i konkretnie. Pozwolił mu 
zaistnieć w kinach, a późniejsza „słynna” dyskusja o wynikach 
Gdyni tylko podwoiła zainteresowanie widzów naszym „ru-
skim” filmem – prawdziwa karuzela. „
 Jarosław Sztandera„ Posadzili mnie w pierwszym rzędzie i czekałem na na-

grodę. Pamiętam, że bardzo się stresowałem, bo nie 
lubię wychodzić na scenę i publicznie przemawiać. Dodatkowo 
paraliżowała mnie informacja, że gala jest na żywo transmito-
wana w Telewizji. Było to dla mnie naprawdę deprymujące, ale 
z drugiej strony ucieszyłem się, bo miałem okazję pierwszy raz 
w życiu publicznie podziękować swojemu ojcu. To on kupił mi 
w liceum pierwszą kamerę i bez jego wsparcia nie stać by mnie 
było na studiowanie w filmówce. Pomagał mi, chociaż wcale 
nie chciał, by jego syn był filmowcem. Gdy już schodziłem ze 
sceny odezwał się prowadzący: „Proszę państwa o uwagę, bo za 
chwilę wchodzimy na żywo do telewizji”. Okazało się, że wręcza-
nie nagród studentom nie było transmitowane. Tak więc ojciec 
nie mógł mnie wtedy usłyszeć ani już nigdy, bo potem umarł 
na raka. „

konwencji, by poruszyć przemilczany w polskim kinie temat 
obecności radzieckich wojsk w Polsce po 1945 roku. W tej 
opowieści o wielkiej miłości w małej Moskwie, ta ostatnia za-
równo symbolizuje militarną potęgę ZSRR, jak i sygnalizuje 
– poprzez losy bohaterów – ludzkie dramaty rozgrywające się 
w jej obrębie, czyniąc to w sposób wolny od uprzedzeń i na-
rodowościowych stereotypów. Za filmową love story, histo-
rią spotkania dwojga ludzi, które zrobiło z nich niewolników 
swych uczuć, kryje się opowieść o zniewoleniu przez system 
pragnący kontrolować wszystkie sfery życia. I wzajemnych, 
skomplikowanych polsko-rosyjskich relacjach, którym wciąż 
daleko do happy endu. Doskonałe kino gatunkowe zrealizowa-
ne ze znajomością formy i – przede wszystkim – świadomością 
przekazywanej treści. 

„Film Krzystka jest jednym z tych, które mają szansę wy-
pełnić pustą przestrzeń, jaka w naszym kinie – także na wi-
downi – rozciąga się między filmami dla garstki koneserów 
a produktami filmowymi, przyciągającymi tę publiczność, któ-
ra oprócz dwóch godzin rozrywki niczego od kina nie oczeku-
je” (Bożena Janicka, „Mała Moskwa”, „Kino” 2008/11).

01 Swietłana Chodczenkowa, Waldemar Krzystek, fot. Tomasz Kamiński

Myślę, że z nagrodą jest trochę jak z tą telewizyjną transmi-
sją. Dużo zamieszania i niepotrzebny stres, a potem i tak nikt 
tego nie ogląda. Trzeba po prostu robić swoje, bo najlepsze 
dopiero przed nami.

Portret zwycięzcy

Mała Moskwa 
Rok 1967. Młody pilot, Jura Swietłow (Dimitrij Uljanow) i jego 
żona, Wiera (Swietłana Chodczenkowa) trafiają do bazy wojsk 
radzieckich w Legnicy. Młoda kobieta najpierw zakochuje się 
w polskiej kulturze, a potem – z wzajemnością – w polskim 
oficerze, Michale Janickim (Lesław Żurek). Ich zakazany, brze-
mienny w skutkach romans nie ma jednak szans na happy end.

„Mała Moskwa nie jest deklaracją polityczną, ale pyta-
niem o to, jakie prawo ma ustrój, ideologia do decydowania 
o życiu człowieka” – mówił reżyser. W swoim – inspirowanym 
autentyczną, obrosłą w legnicką legendę historią Rosjanki, 
która zabiła się z miłości – filmie używa melodramatycznych 
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Filmy konkursowe 
Afonia i pszczoły, reż. Jan Jakub 
Kolski, Argomedia Production, 
Odra-Film, Studio Filmowe Wrocław, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Urząd Miasta 
Wrocławia, PISF, Polska 2009
Demakijaż, reż. Maria Sadowska (Non 
stop kolor), Dorota Lamparska (Droga 
wewnętrzna), Anna Maliszewska 
(Pokój szybkich randek), SFP – Studio 
„Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka, 
TVP Kultura, PISF, Wytwórnia Filmowa 
Czołówka, Mistrzowska Szkoła 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, 
Opus Film, Polska 2009
Dom zły, reż. Wojciech Smarzowski, 
Film It, SPI International Polska, PISF, 
Polska 2009
Enen, reż. Feliks Falk, WFDiF, PISF, 
Polska 2009
Galerianki, reż. Katarzyna Rosłaniec, 
WFDiF, SF Oko, PISF, Polska 2009 
Generał Nil, reż. Ryszard 
Bugajski, WFDiF, Monolith Films, 
Telekomunikacja Polska, Fundacja 
Filmowa Armii Krajowej, Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, PISF, Polska 2009
Handlarz cudów, reż. Bolesław 
Pawica, Jarosław Szoda, FABRYKA 
Spółka Realizatorów Filmowych 
i Telewizyjnych, Telewizja Polska, 
Performance Marketing Group, 
Republiken AB, Film i Väst, Krzysztof 
Majkowski, Dariusz Wojdyga PISF, 
Polska-Szwecja 2009 
Hel, reż. Kinga Dębska, SF 
Kalejdoskop, In Film, PISF, Polska-
Czechy 2009 
Janosik. Prawdziwa historia, reż. Kasia 
Adamik, Agnieszka Holland, Apple 
Film Production, In Film, Charlie’s, 
Eurofilm Studio, Telewizja Polska, 
HBO Central Europe, Ministerstwo 
Kultury Republiki Słowacji, PISF, 
Polska-Węgry-Czechy-Słowacja 2009
Jestem twój, reż. Mariusz Grzegorzek, 
Krakatau, Urząd Miasta Łodzi, PISF, 
Polska 2009
Las, reż. Piotr Dumała, Eureka Media, 
Andersa Street Art and Media, The 
Chimney Pot, Isilesia Film, PISF, 

Polska 2009
Magiczne drzewo, reż. Andrzej 
Maleszka, Studio Lunapark, Telewizja 
Polska, PISF, Polska 2008
Miasto z morza, reż. Andrzej 
Kotkowski, Agencja Filmowa Profilm, 
Telewizja Polska, PISF, Urząd Miasta 
Gdyni, Urząd Miasta Gdańska, Urząd 
Miasta Sopotu, Polska 2009 
Mniejsze zło, reż. Janusz Morgenstern, 
SF Perspektywa, Vision Film, WFDiF, 
PISF, Polska 2009
Moja krew, reż. Marcin Wrona, Opus 
Film, Telewizja Polska, Canal+, PISF, 
Polska 2009
Nigdy nie mów nigdy, reż. Wojciech 
Pacyna, Filmcontract Ltd., 
Telekomunikacja Polska, PISF, Polska 
2009
Operacja Dunaj, reż. Jacek Głomb, 
WFDiF, In Film, IF Odra-Film, 
PISF, Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego (Wrocław), Urząd 
Miasta Wrocławia, Polska-Czechy 2009
Ostatnia akcja, reż. Michał Rogalski, 
SF Zebra, Telewizja Polska, WFDiF, Non 

Stop Film Service, PISF, Polska 2009
Popiełuszko. Wolność jest w nas, reż. 
Rafał Wieczyński, Focus Producers 
Co. Ltd., IF Max Film, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, PISF, 
Polska 2009
Rewers, reż. Borys Lankosz, SF Kadr, 
WFDiF, Syrena Films, PISF, Polska 2009
Świnki, reż. Robert Gliński, Widark-
Produkcja Filmowa i Telewizyjna, 
42film GmbH, Mega TV Studio, 
Piramida Film, Synchron- und 
Tonstudio Leipzig GmbH, 
Mitteldeutsche Medienförderung, 
PISF, Polska-Niemcy 2009
Wojna polsko-ruska, reż. Xawery 
Żuławski, Andersa Street Art and 
Media dla Film Media, Twilight Films, 
PISF, Polska 2009
Wszystko co kocham, reż. Jacek 
Borcuch, Prasa i Film, Telewizja 
Polska, PISF, Canal+, Polska 2009
Zero, reż. Paweł Borowski, Opus Film, 
WFDiF, Platige Image, PISF, Polska 
2009

Jury
Jury Konkursu Głównego
Krzysztof Krauze (przewodniczący) – 
reżyser
Ewa Braun – scenografka 
Bogdan Dziworski – reżyser

Zbigniew Hołdys – muzyk
Andrzej Jakimowski – reżyser
Dominika Ostałowska – aktorka
Anda Rottenberg – historyczka sztuki

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego oraz Konkursu Młodego 
Kina
Janusz Zaorski (przewodniczący) – 
reżyser

Maciej Buchwald – reżyser
Piotr Marecki – kulturoznawca
Wojciech Mecwaldowski – aktor
Magdalena Schejbal – aktorka

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Rewers, reż. Borys Lankosz i prod. Jerzy Kapuściński

Nagroda Srebrne Lwy 
Wojna polsko-ruska, reż. Xawery 
Żuławski i prod. Jacek Samojłowicz

Nagroda Specjalna Jury 
Las, reż. Piotr Dumała

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Wojciech Smarzowski – 
Dom zły
scenariusz: Łukasz Kośmicki, Wojciech 
Smarzowski – Dom zły
debiut reżyserski: Katarzyna 
Rosłaniec – Galerianki
pierwszoplanowa rola kobieca: Agata 
Buzek – Rewers
pierwszoplanowa rola męska: Borys 
Szyc – Wojna polsko-ruska 
drugoplanowa rola kobieca: Dorota 
Kolak – Jestem twój

drugoplanowa rola męska: Marcin 
Dorociński – Rewers
debiut aktorski: Filip Garbacz – Świnki
zdjęcia: Marcin Koszałki – Rewers
muzyka: Włodek Pawlik – Rewers
dźwięk: Mateusz Adamczyk – Wojna 
polsko-ruska
montaż: Paweł Laskowski – Dom zły
scenografia: Elwira Pluta – Magiczne 
drzewo, Wszystko co kocham
kostiumy: Anna Englert – Wojna 
polsko-ruska, Handlarz cudów
charakteryzacja: Mirosława Wojtczak, 
Ludmiła Krawczyk, Waldemar 
Pokromski – Rewers

Nagroda Dziennikarzy: Rewers, reż. 
Borys Lankosz 
Złoty Klakier: Wszystko co kocham, 
reż. Jacek Borcuch

Nagroda Publiczności Multikina: 
Rewers, reż. Borys Lankosz
Platynowe Lwy: Kazimierz Kutz oraz 
Jerzy Hoffman

Konkurs Młodego Kina
Nagroda Główna: Ciemnego pokoju 
nie trzeba się bać, reż. Jakub Czekaj 
Nagroda Specjalna Jury: Hanoi – 
Warszawa, reż. Katarzyna Klimkiewicz 
Wyróżnienia:
Moja nowa droga, reż. Barbara 
Białowąs
Przyjdź do mnie, reż. Ewa 
Banaszkiewicz
Wyróżnienia Honorowe:
Thu Ha Mai – za rolę w filmie Hanoi-
Warszawa
Olga Serebriakowa – za rolę w filmie 
Przyjdź do mnie

Piotr Skiba – za rolę w filmie Echo

Konkurs Polskiego Kina Niezależnego
Nagroda Główna: 8 w poziomie, reż. 
Grzegorz Lipiec 
Nagroda Specjalna Jury: 
Dominik Matwiejczyk – za scenariusz 
filmu Czarny
Jan Kwieciński – za reżyserię filmu 
Incydent
Wyróżnienia Honorowe:
Mateusz Damięcki – za rolę w filmie 
Czarny
Marcin Kabaj – za rolę w filmach 
Stiudent II oraz Konsumenci
Nagroda Zespołowa dla Roberta 
Jarocińskiego, Modesta Rucińskiego 
i Wojciecha Solarza za film Tajemnica 
Alberta

Imprezy towarzyszące (wybór):
– Dzień Izraelski
– „Cztery tenory i diva” – koncert 

muzyki filmowej
– „Gdynia Dzieciom”
– plener filmowy „Film od morza – 

Gra w Polańskiego”
– pokaz specjalny zrekonstruowanej 

cyfrowo w ramach projektu KinoRP 
Austerii Jerzego Kawalerowicza 

– pokazy filmowe z audiodeskrypcją 

– retrospektywy filmów Krzysztofa 
Krauzego i Janusza Morgensterna

– Short Waves. Festiwal Polskich 
Filmów Krótkometrażowych

– wystawy: „Roman Polański. Aktor. 

Reżyser”, „100 lat polskiego filmu 
1908-2008”, „Artyści. Portrety 
ostatniego stulecia. Benedykt Jerzy 
Dorys & Czesław Czepliński,  
Andrzej Pągowski – Plakaty filmowe

Okiem jurora

„Problem Gdyni polega na tym, że w konkursie rywalizuje kino 
autorskie z komercyjnym. To jakby porównywać gimnastykę ar-
tystyczną z futbolem. I to i to z piłką, ale przyzna Pan, dla innej 
publiczności.(..) To nie jest szczęśliwy pomysł [tj. taki, by zwy-
cięzca z Gdyni stawał się automatycznie polskim kandydatem 
do Oscara]. Tak zwana komisja oscarowa uwzględnia kryteria, 
które nie muszą obchodzić jurorów w Gdyni: sukces międzyna-
rodowy filmu, czytelność w Ameryce – krótko mówiąc, wszystko, 
co może zwiększyć szanse na nominację. Trudno, żeby gdyńskie 
jury wprowadzało te kryteria do werdyktu”. Krzysztof Krauze, 
„Indywidualiści nieprzyzwyczajeni do chodzenia w zaprzęgu 
(rozmawiał Waldemar Gabis)”, „Gazeta Festiwalowa” 2009/1.

„Pierwszy raz jestem jurorem na festiwalu filmowym. Dla czło-
wieka, który jest muzykiem i jednocześnie kibicem polskiego 
kina, to fascynująca przygoda pod każdym względem. 

Gdynia, 14-19 września
Z 40 zgłoszonych filmów w Konkursie Głównym znalazło się 24 
(w tym 11 debiutów). W Konkursie Młodego Kina uczestniczyło 
30 tytułów, a o Nagrodę Główną Konkursu Polskiego Kina Nie-
zależnego rywalizowało 17. 

Warto wiedzieć

Festiwal w liczbach: 75 minut – czas trwania najkrótszego fil-
mu Konkursu Głównego, 149 – najdłuższego, 2485 – łączny czas 
wszystkich konkursowych projekcji; 1376 osób akredytowanych 
– w tym 243 dziennikarzy, 263 gości krajowych, 38 VIP-ów, 118 
gości zagranicznych, 10 przedstawicieli organizatorów i współ-
pracowników, 12 jurorów – i ok. 700 zaproszeń wydanych 
osobom z Trójmiasta i Pomorza; 22500 biletów sprzedanych 
w Multikinie. 

2009

„Narodziła się nam nowa »szkoła polska«. 
Otwiera się dobra passa dla naszej 
kinematografii”

Plakat 34. FPFF, Mariusz Filipowicz, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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od czasu powstania większość krytyków wieszała psy i oskarżała 
go o wszelkie możliwe grzechy, z wyjątkiem może sodomii. (…)

Mamy po Gdyni kilka wybitnych filmów, kilka bardzo do-
brych i kilka następnych – bardzo przyzwoitych. Co z nimi 
stanie się na ekranach, zależy nie tylko od dystrybutorów, 
ale i w ogromnym stopniu (o czym trąbię już od dawna) od 
polskich mediów. Krytycy owszem, chwalą gdyński festiwal. 
Ale ich entuzjastyczne relacje na stronach internetowych naj-
większych dzienników w dzień po werdykcie zostały umiesz-
czone na miejscach niedostrzegalnych. Dla jakichś redaktorów 
– idiotów zdecydowanie ważniejsze jest, że Jarosław Kaczyński 
ocenił, iż »Polki są bardzo piękne«”, a pewien pan z Warszawy 
„»rozbił auto za 2 mln i uciekł ferrari«. Witajcie w Polsce! Jeśli 
tak samo będziemy promować premiery Rewersu, Domu złego, 
Galerianek, Świnek, Jestem twój czy Wszystko, co kocham, sami 
sobie naplujemy do talerza”.

Jacek Rakowiecki, „Filmowcy zrobili swoje, czas na media”,  
„Film” 2009/10.

 Jerzy Hoffman„ Kiedy w 2009 roku wręczano mi Platynowe Lwy, opo-
wiedziałem rosyjską bajkę o rybaku i złotej rybce. 

Brzmi ona następująco: Rybak złapał złotą rybkę, która w za-
mian za wolność obiecała spełnić jego trzy życzenia. Rybak po 
chwili namysłu poprosił rybkę, żeby zamieniła morze w wódkę. 
Następnie zażyczył sobie, by rwący strumień wódki zastąpił 
również rzekę. Trzecie życzenie rybaka brzmiało: „Uczyń ze 
mnie rybko, bohatera Związku Radzieckiego!”. Zahuczało, za-
grzmiało i rybak znalazł się w okopie z butelką koktajlu Mo-
łotowa w ręku, a na niego walił się ogromny, niemiecki czołg. 
Zdążył tylko pomyśleć; „No tak, pośmiertnie przyznała’’. Po-
dziękowałem za nagrodę podkreślając, jaką przyjemność spra-
wia mi przyznanie jej za życia. „
  Borys Lankosz„ Te kilka wrześniowych dni 2009 roku zmieniło moje 

życie. Rewers miał swoją premierę na 34. Festiwalu 
i to był mój pierwszy kontakt z publicznością. Ponieważ pra-
cowałem nad filmem do ostatniej chwili, nie miałem pojęcia, 
czego się spodziewać. Sala była pełna. Pamiętam, że usiadłem 
w ostatnim rzędzie, w kącie i patrzyłem na tych wszystkich 
zgromadzonych ludzi. W dużej części widzowie byli ze środo-
wiska filmowego, znałem ich prace, ale nie ich osobiście, by-
łem debiutantem i człowiekiem znikąd. Miałem tremę. Zgasło 
światło, zarejestrowałem jeszcze ogólne nastawienie widowni: 
rezerwa, ale też oczekiwanie. Na ekranie pojawiło się stare 
logo Kadru i potem pierwsze ujęcie, światło projektora pada-
jące wprost na publiczność. Obserwowałem ich. „ 

Zwłaszcza możliwość obejrzenia tylu filmów w tak krótkim cza-
sie. I wcale nie cierpię z tego powodu, choć muszę przyznać, ze 
oglądanie pięciu filmów dziennie jest rzeczywiście sporą dawką. 
(…) Poziom jest bardzo wysoki i nic nie zmieni mojego zdania”.
„Sondażowy głupek narodowy: wywiad ze Zbigniewem Hoł-
dysem (rozmawiał Waldemar Gabis)”, „Gazeta Festiwalowa” 
2009/4.

„Tegoroczny festiwal zaskakuje, bo po pierwsze w konkursie 
głównym jest aż kilkunastu debiutantów, a po drugie – brakuje 
w nim uznanych twórców. (…)

 – »Ja już swoje zdobyłem. Niech ten festiwal będzie pro-
mocją dla innych« – mówił kilka lat temu Andrzej Wajda. W po-
dobnym tonie wypowiadali się Zanussi, Machulski, Bromski 
i Kryński, których ostatnie dzieła razem z Tatarakiem znalazły 
się jedynie w Panoramie, czyli przeglądzie filmów polskich, 
które nie rywalizują o Złote Lwy.

– Mówiąc cynicznie, żadnemu z nich kolejna nagroda nic 
nie da. Zresztą rozmawiałem z realizatorami i pomysł, by dać 
szansę debiutantom, został dobrze przyjęty. Juliusz Machulski 
powiedział wprost: »Co zmieni się w moim życiu zawodowym, 
jeśli dostanę kolejną nagrodę? Nic« – wyjaśnia Mirosław Bork. 
– Strasznie się ucieszyłem, że wszyscy tak podeszli do sprawy. 
Bo po prostu trzeba zrobić wszystko, by filmy tych młodych 
miały szansę zaistnieć.

Gest uznanych twórców, którzy w pewnym sensie dali miej-
sce w festiwalowych pokazach swoim następcom, jest godny 
pochwały. Czy stanie się tradycją?

– Z tego nie można robić reguły. Po prostu takiego roku, 
gdy mamy wiele debiutów, nie było dawno. O Złote Lwy po-
winny walczyć najlepsze polskie produkcje i w zdecydowanej 
większości tak jest w tym roku – twierdzi Bork.” 

Waldemar Gabis, „Dajmy młodym szansę”,  
„Gazeta Festiwalowa” 2009/4.

Głos prasy

„Coś niezwykłego stało się z naszym kinem podczas tego-
rocznego festiwalu. Narodziła się nam nowa »szkoła polska«. 
Otwiera się dobra passa dla naszej kinematografii”.

Tadeusz Sobolewski, „Gdynia – ziemia obiecana”,  
„Gazeta Wyborcza” 2009/221.

„Wszystkie nagrodzone i wiele dobrych nienagrodzonych w te-
gorocznej Gdyni filmów to nie efekt »cudu« (jak skomentował 
jeden z krytyków wyjątkowo wysoki poziom festiwalu), ale zna-
komitego funkcjonowania systemu finansowania naszej kinema-
tografii, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na nim zresztą 

01 Borys Lankosz, fot. Andrzej Gojke 

02 Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Borys Szyc, fot. Adrianna 

Kędzierska / SFP

03 Andrzej Beya Zaborski, Małgorzata Zajączkowska, Katarzyna Herman, fot. Andrzej Gojke 

04 Reżyserski „Demakijażu” ze Studia Munka SFP: Anna Maliszewska, Dorota Lamparska, 

Maria Sadowska, fot. Adrianna Kędzierska / SFP 

05 Wywiad z Wiktorem Zborowskim, fot. Tomasz Kamiński

06 Gdynia Dzieciom, fot. Adrianna Kędzierska / SFP 
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Portret zwycięzcy

Rewers
Warszawa początku lat 50. XX w. Trzy kobiety z inteligenckiej 
rodziny próbują – każda na swój sposób – radzić sobie z nową 
rzeczywistością: babcia (Anna Polony) ją neguje, matka (Kry-
styna Janda) idzie na drobne ustępstwa, a pracująca w dziale 
poezji wydawnictwa 30-letnia wnuczka (Agata Buzek) szuka 
bratniej duszy, z czym jednak ma pewien problem. Pojawienie 
się w jej życiu – i to w scenie niczym z kina – przystojnego Bro-
nisława (Marcin Dorociński) zdaje się go rozwiązywać. Wkrótce 
jednak okazuje się, że dom kobiet nawiedziło zło wcielone…

„Chciałem, żeby Rewers rozgrywał się nie tylko w Warsza-
wie lat 50. – chociaż starałem się jak najlepiej odwzorować tę 
epokę – lecz także w świecie magii kina” – deklarował reży-
ser, któremu ów plan udało się zrealizować w 100%, znacznie 
przekraczając polską normę na odcinku komedii. I – zgodnie 
z tytułem – proponując inne spojrzenie na stalinizm. Jego 
Munkiem i Witkacym podszyta czarna komedia to, z jednej 
strony, zabawny komentarz do polskiej mitologii narodowej 
– z niezapomnianą sceną bohaterskiego łykania złotej „świn-
ki” na czele – zniuansowany, mimo czarno-białej taśmy, obraz 
epoki, z drugiej – zabawa kinem, pastiszowe żonglowanie kon-
wencjami gatunkowymi, od filmów socrealistycznych po melo-
dramat i czarny kryminał. „Wielką zasługą Rewersu jest przede 
wszystkim to, że przywraca zapomnianą w naszym kinie ka-
tegorię odbiorczą – oglądanie tego filmu po prostu sprawia 
ogromną przyjemność. A nawet, rzekłbym, rozkosz. Dowcipny, 
inteligentny, przewrotny, stylowy. W polskim kinie są to cechy 
rzadkie, więc bezcenne” (Bartosz Żurawiecki, „Wszystkie re-
wersy Gdyni”, „Film” 2009/10).

Widziałem jak coraz bardziej angażują się w perypetie Sabinki. 
Gdy w scenie z księgowym wybuchła pierwsza salwa śmiechu, 
przeszedł mnie dreszcz. Poczułem, jak bardzo ludzie potrafią 
być razem. Spełniało się moje marzenie, choć nie miałem wte-
dy jeszcze pojęcia, z jaką mocą. A potem przyszedł werdykt… 

Kompletnie nie spodziewałem się wygranej. To zaskocze-
nie i szczęście na mojej twarzy Telewizja przypomniała ostat-
nio w smutnym kontekście, śmierci Krzysztofa Krauze. W wi-
gilię, w którą odszedł, w kółko powtarzano ujęcie, w którym 
jako przewodniczący jury podnosi do góry moją rękę w geście 
zwycięstwa. Gdy zobaczyłem nas teraz z dystansu, skojarzył mi 
się on z czarodziejem, który wyciąga oszołomionego królika 
z kapelusza. Nigdy nie zapomnę Krzysztofa i tej jego odważnej, 
nonkonformistycznej decyzji, która dla mnie zmieniła wszystko. 

 Xawery Żuławski„Premiera Wojny polsko-ruskiej odbyła się na kilka 
miesięcy przed Festiwalem w Gdyni. Film miał już 500 

tysięcy widzów, zdobył też wcześniej nagrodę we Wrocławiu. 
Jadąc do Gdyni, byłem pewien mojego filmu. Nie jechałem tam 
po nagrodę, ale wiedziałem, że Wojna polsko-ruska przejdzie 
do historii polskiego kina ze względu na swój przełomowy 
charakter. Film zdecydowanie wyróżniał się na tle Konkursu 
i stawiał poprzeczkę dość wysoko. Festiwal Filmowy w Gdyni 
jest bardzo emocjonalny i zarazem dziwny. Byłem zaskoczo-
ny faktem, że Wojna polsko-ruska nie dostała Złotych Lwów, 
jednak rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. Poza tym byłem 
całkowicie usatysfakcjonowany drugą nagrodą. Bardzo lubię 
i szanuję Borysa Lankosza, więc fakt, że Rewers wygrał Festi-
wal nie sprawił mi szczególnej przykrości. Nie mogę jednak 
powiedzieć, że zgadzałem się z decyzją jury. Takie są jednak 
zasady gry na Festiwalu. Każda edycja niesie ze sobą radość 
dla nagrodzonych i rozczarowanie dla pozostałych uczestni-
ków Konkursu. Pamiętam, że po przyznaniu nagród ówczesny 
przewodniczący jury – Krzysztof Krauze – rozmawiał ze mną 
w „Piekiełku”. Mówił, a raczej krzyczał mi do ucha, że wszyscy 
członkowie jury widzieli mój film wcześniej i dlatego wywarł na 
nich mniejsze wrażenie niż Rewers, który odkryli po raz pierw-
szy w Gdyni…

Po ceremonii rozdania nagród udałem się na imprezę za-
mykającą Festiwal, która odbywała się w „Piekiełku”. Byłem 
w garniturze, a pod pachą niosłem Srebrne Lwy. Jednak ochro-
niarz przy wejściu do „Piekła”, nie chciał mnie wpuścić bez 
zaproszenia:
– Ale ja jestem laureatem. Dostałem nagrodę na Festiwalu…
– A skąd mam wiedzieć, że pan to pan?
– Przecież trzymam tu Srebrne Lwy...
– A skąd mam wiedzieć, że to pana Lwy?
Zostałem wpuszczony dopiero po interwencji Jacka Borcucha. „ 

01

01 „Rewers”, fot. Krzysztof Wojciewski / SF Kadr

02 Plakat „Rewersu”, Andrzej Czeczot / SF Kadr 

03 Anglojęzyczny plakat „Rewersu”, Krzysztof Wojciewski / SF Kadr
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Filmy konkursowe
Chrzest, reż. Marcin Wrona, ODEON 
Rybarczyk Productions, No problem, 
Mistrzowska Szkoła Reżyserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy, PISF, Polska 
2010
Cisza, reż. Sławomir Pstrong, TVN, 
Polska 2010
Cudowne lato, reż. Ryszard Brylski, 
Opus Film, PISF, Polska 2010
Erratum, reż. Marek Lechki, Harmony 
Film Production, Heliograf, Voiceland, 
Urząd Miasta i Gminy Wołów, PISF, 
Polska 2010
Fenomen, reż. Tadeusz Paradowicz, 
Studio N-Art, Pay Studio, RosMedia, 
PISF, Polska 2010
Joanna, reż. Feliks Falk, Akson Studio, 
Narodowe Centrum Kultury, PISF, 
Polska 2010
Jutro będzie lepiej, reż. Dorota 
Kędzierzawska, Kid Film, Pioniwa 

Film Inc., The Chimney Pot, Non Stop 
Film Service, Film Ilumination, PISF, 
Polska-Japonia 2010
Kołysanka, reż. Juliusz Machulski, 
SF Zebra, Monolith Films, Studio 
Filmowe OTO, Non Stop Film Service, 
PISF, Polska 2010
Made in Poland, reż. Przemysław 
Wojcieszek, Gruppa Rafał Widajewicz, 
Canal+, PISF, Polska 2010
Mała matura 1947, reż. Janusz 
Majewski, WFDiF, Krakowskie Biuro 
Festiwalowe, PISF, Regionalny 
Fundusz Filmowy w Krakowie, Polska 
2010
Matka Teresa od kotów, reż. Paweł 
Sala, Zespół Filmowy ROZWÓJ, 
DeLord, Syrena Films, PISF, Polska 
2010
Milion dolarów, reż. Janusz 
Kondratiuk, Profilm Agencja Filmowa, 

HBO Polska, PISF,
Polska 2010
Mistyfikacja, reż. Jacek Koprowicz, Yeti 
Films, WFDiF, Syrena Films, Piramida 
Films, Hydra Film, Film Factory, PISF, 
Kraków Film Commission, Regionalny 
Fundusz Filmowy w Krakowie, Urząd 
Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Polska 
2010 
Nie opuszczaj mnie, reż. Ewa 
Stankiewicz, CENTRALA, Filmkombinat 
Nordost Gmbh, Telewizja Polska, 
Odra-Film, ZDF, ARTE, Mitteldeutsche 
Medienforderung, PISF, Polska-
Niemcy 2009
Różyczka, reż. Jan Kidawa-
Błoński, WFDiF, Monolith Films, 
Telekomunikacja Polska, PISF, Polska 
2010

Skrzydlate świnie, reż. Anna Kazejak, 
Akson Studio, WFDiF, Studio Spot, 
PISF, Polska 2010
Święty interes, reż. Maciej Wojtyszko, 
WFDiF, SF Kadr, Aperto Films, PISF, 
Polska 2010
Trick, reż. Jan Hryniak, Aromer 
S.C., Telekomunikacja Polska, JSK 
Architekci, PISF, Polska 2010
Trzy minuty. 21:37, reż. Maciej Ślesicki, 
Paisa Films, EBH Polska, Centrum 
Myśli Jana Pawła II, Narodowe 
Centrum Kultury, Instytut Papieża 
Jana Pawła II, Security Technologies, 
OTO Film Studio, PISF, Polska 2010
Wenecja, reż. Jan Jakub Kolski, Akson 
Studio, Telewizja Polska, Studio 
Filmowe Tramway, Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, PISF, Polska 
2010

Jury
Jury Konkursu Głównego
Andrzej Barański (przewodniczący) 
– reżyser
Árni Óli Ásgeirsson – islandzki reżyser 
i scenarzysta
Alicja Bachleda-Curuś – aktorka

Andrzej Bart – pisarz 
Jacek Petrycki – operator
Waldemar Pokromski – 
charakteryzator
Xawery Żuławski – reżyser

Jury Konkursu Polskiego Kina 
Niezależnego oraz Konkursu Młodego 
Kina
Bartosz Konopka (przewodniczący) 
– reżyser
Roma Gąsiorowska – aktorka

Michał Konca – dyrektor festiwali kina 
niezależnego 
Dominik Matwiejczyk – reżyser 
Agnieszka Smoczyńska – reżyser 

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Różyczka, reż. Jan Kidawa-Błoński i prod. Włodzimierz Niderhaus

Nagroda Srebrne Lwy 
Chrzest, reż. Marcin Wrona i prod. 
Leszek Rybarczyk, Marek Rudnicki

Nagroda Specjalna Jury
Mała matura 1947 , reż. Janusz 
Majewski

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Feliks Falk – Joanna
scenariusz: Feliks Falk – Joanna
debiut reżyserski: Marek Lechki – 
Erratum
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Magdalena Boczarska – Różyczka
pierwszoplanowa rola męska (ex 
aequo): Tomasz Schuchardt i Wojciech 
Zieliński – Chrzest

drugoplanowa rola kobieca: 
Agnieszka Grochowska –Trzy minuty. 
21.37
drugoplanowa rola męska: Janusz 
Chabior – Made in Poland
debiut aktorski: Marcin Walewski – 
Trzy minuty. 21.37, Wenecja
zdjęcia: Artur Reinhart – Wenecja
muzyka: Paweł Mykietyn – Trick
dźwięk: Wiesław Znyk, Joanna 
Napieralska – Różyczka
montaż: Piotr Kmiecik – Chrzest
scenografia: Joanna Macha – Wenecja
kostiumy: Magdalena Biedrzycka – 
Joanna
charakteryzacja: Iwona Blicharz – 
Joanna

Nagroda Dziennikarzy: Erratum, reż. 
Marek Lechki
Złoty Klakier: Różyczka, reż. Jan 
Kidawa-Błoński
Platynowe Lwy: Janusz Morgenstern

Konkurs Kina Niezależnego
Nagroda Główna: Prosta historia 
o miłości, reż. Arkadiusz Jakubik
Nagroda Specjalna: Tam i z powrotem, 
reż. Michał Baczuń
Wyróżnienia:
Plan, reż. Sławomir Pstrong
Non sono pronto, reż. Michał 
Grzybowski

Konkurs Młodego Kina
Nagroda Główna:
Urodziny, reż. Jenifer Malmqvist
Twist & Blood, reż. Jakub Czekaj
Nagroda Specjalna: Jutro mnie tu nie 
będzie, reż. Julia Kolberger
Wyróżnienia:
Szelest, reż. Leszek Korusiewicz
Przez szybę, reż. Igor Chojny
MC. Człowiek z winylu, reż. Bartosz 
Warwas
Noc życia, reż. Antoni Królikowski

Imprezy towarzyszące (wybór):
– gala wręczania nagród PISF
– „Gdynia Dzieciom”
– jubileuszowa fotografia filmowców 

na plaży w technologii 3D
– koncert Jana Garbarka

 – konferencja „Literatura dla filmu”
– „Młode spojrzenie” – przegląd 

dokumentów studentów filmówki
– Panorama Polskiego Kina
– plener filmowy „Film od morza – 

Nordic Watching” 

– pokaz zrekonstruowanej cyfrowo 
Seksmisji Juliusza Machulskiego

– projekcje bez barier – seanse 
filmowe z audiodeskrypcją 
i w języku migowym

– wystawa jubileuszowa „35 lat FPFF” 
w Muzeum Miasta Gdyni 

Panoramy Polskiego Kina; 19 fotosów z filmu Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł Antoniego Krauzego wystawionych na 
skwerze Kościuszki; 80 filmów wyświetlonych w salach Multi-
kina podczas festiwalowego tygodnia.

Okiem jurora

 „Wraz z powstaniem PISF-u nowy duch wstąpił w filmowców, 
szczególnie tych młodych. Nigdy nie było lepszych warunków. 
Stąd taki wzrost nie tylko ilościowy, lecz także jakościowy, cze-
go dowiódł poprzedni festiwal. Nie jest jednak idealnie. Jest 
mała rozpiętość tematyczna i formalna, przez co jest to obraz 
dość nudnawy. Wszyscy jadą środkowym pasem”.

Andrzej Barański, „Wszyscy jadą środkowym pasem (rozmawiał 
Waldemar Gabis)”, „Gazeta Festiwalowa” 2010/1.

Gdynia, 24-29 maja 
W Konkursie Głównym pierwszego majowego Festiwalu udział 
wzięło – ze zgłoszonych 39 – 20 filmów. W Konkursie Polskiego 
Kina Niezależnego rywalizowało 18 tytułów. 

Warto wiedzieć

Festiwal w liczbach: 2 wyjątkowe filmowe eksponaty na jubile-
uszowej wystawie: kinomaszyna z Historii kina w Popielawach 
Jana Jakuba Kolskiego i strój Krystyny Feldman z Mojego Niki-
fora Krzysztofa Krauzego; 3 tys. metrów powierzchni namiotu, 
w którym odbyły się najważniejsze wydarzenia festiwalu; 12 
filmów islandzkich i norweskich – powstałych w ciągu ostat-
nich 3 lat i dotąd niepokazywanych w Polsce – prezentowa-
nych na przeglądzie; 15 obrazów wyświetlonych w ramach 

2010

„Wraz z powstaniem PISF-u nowy duch 
wstąpił w filmowców, szczególnie tych 
młodych. Nigdy nie było lepszych 
warunków”

Plakat 35. FPFF, Tomasz Bogusławski, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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się, że mamy ogromny powód do radości. Wyszliśmy z Włod-
kiem Niderhausem na scenę, by odebrać Złote Lwy. Do dzisiaj 
nie wiem, dlaczego nie zaproponowano mu wypożyczenia gar-
nituru. „ 

 Magdalena Boczarska„ Podczas jednej z edycji Festiwalu w Gdyni pozna-
łam Dorotę Kędzierzawską i Artura Reinharta. Nasza 

znajomość rozpoczęła się od sporów artystycznych, z których 
wynikła potem bardzo duża prywatna sympatia i piękna przy-
jaźń zawodowa, która zaowocowała też pracą w teatrze. W 2010 
roku odbierałam w Gdyni nagrodę za pierwszoplanową rolę 
kobiecą za Różyczkę, a Artur nagrodę za zdjęcia do Wenecji. 
Na scenie zorientowaliśmy się, że statuetki, które trzymaliśmy 
w dłoniach są identyczne. Wówczas nie grawerowano nazwisk 
zwycięzców ani kategorii, ograniczano się do informacji, że to 
nagroda za osiągnięcie indywidualne. Wobec tego postanowi-
liśmy z Arturem zamienić się naszymi nagrodami i do dziś jego 
statuetka stoi u mnie w domu, a moja u niego. „ 

 Xawery Żuławski„ Kiedy byłem członkiem jury, na własnej skórze miałem 
okazję przekonać się, jak burzliwe mogą być reakcje 

twórców pominiętych w werdykcie. Po rozdaniu nagród nie by-
łem w stanie nabić na widelec pieroga, bo emocje przy stole 
oraz zamaszyste gesty rozczarowanych filmowców skutecznie 
utrudniały mi tę czynność. W pewnym momencie przestałem 
odpowiadać na zażalenia i pretensje zgłaszane pod moim ad-
resem jako członka jury. Był mecz, mecz się skończył, nagrody 
rozdane – i koniec. Rola jury jest trudna, niewdzięczna. Przy-
znaliśmy wtedy główną nagrodę Różyczce. Niedawno obejrza-
łem ten film ponownie i mogę z całą mocą potwierdzić zasad-
ność tamtej decyzji. W tamtym momencie, w takim a nie innym 
zestawie filmów, akurat ten film zasługiwał na Złote Lwy… „

Głos prasy

„Generalne pytanie brzmi oczywiście: jakie jest dzisiaj 
polskie kino? O tym, jakie było kiedyś, świadczyła odnowiona 
technicznie kopia Seksmisji pokazana w Gdyni. Tak, to był suk-
ces nad sukcesami, rzadkość – film oglądany w świecie, a nie 
tylko w polskich kinach! I wciąż żywy – brawurowy, śmieszny, 
inteligentny. A także – dodaję to z perspektywy festiwalu – uni-
wersalny. Bo po festiwalu powiedzieć trzeba, że takich filmów 
nie tylko jest jak na lekarstwo, ale że polskie kino zatrzyma-
ło się na poziomie, który należałoby określić jako lokalny. To 
znaczy pewne filmy mogą interesować, a w kilku przypadkach 
liczyć na frekwencyjny sukces, ale tylko wśród naszej publicz-
ności. Dobre i to, ale trochę szkoda, że na świecie większych 
szans nie mają. (…)

W Gdyni zabrakło lidera. Filmu, o którym by się mówiło, że 
jest bezwzględnym faworytem, że musi się go zobaczyć. Po-
wiedzmy więc, że poziom festiwalu był wyrównany. Niestety, 
tego rodzaju konstatacja brzmi ironicznie.(…)
Swoje Złote Lwy przyznaję filmowi Erratum Marka Lechkiego. 
Przejmującemu filmowi o odkupieniu. Filmowi, który jest mo-
ralitetem otwartym jak życie”.

Andrzej Kołodyński, „Moja mała, prywatna Gdynia”, „Kino” 2010/7-8. 

 Jan Kidawa-Błoński„ To była tzw. „majowa” Gdynia – czyli eksperymental-
na edycja Festiwalu w nowym, wiosennym terminie. 

Nie zdążyliśmy z Różyczką na wrzesień 2009, film wszedł na 
ekrany w marcu 2010 i tuż po „zgraniu się” w kinach trafił do 
Konkursu w Gdyni. Jadąc na Festiwal nie czyniłem więc sobie 
zbyt wielkich nadziei. Mówiło się wtedy, że filmy, które były już 
w kinach nie mają raczej większych szans na nagrodę, liczy się 
efekt świeżości, zaskoczenia… Jakież było moje zdziwienie, gdy 
na kilka dni przed zakończeniem Festiwalu otrzymałem wiel-
ce tajemniczy telefon od organizatorów; padło pytanie: „Czy 
ma pan ze sobą jakiś, ciemny garnitur? W razie czego mamy 
tu taką specjalną wypożyczalnię, możemy pomóc…”. Dyplo-
matycznie odmówiłem, źle się czuję w pożyczonych ciuchach, 
ale niedosyt informacyjny został, zacząłem drążyć temat. Z ła-
twością ustaliłem, że dzwoniono również do Magdy Boczar-
skiej (skorzystała z oferty, ale buty Prady miała własne) i Joasi 
Napieralskiej (dźwięk). Nie dzwoniono natomiast do Włodka 
Niderhausa – producenta filmu (!). Wszystko wskazywało więc 
na to, że możemy mieć trzy nagrody. Tej „za najlepszy film” nie 
brałem rzecz jasna pod uwagę, bo po nią wychodzi wspólnie 
reżyser z producentem (a do Włodka nie dzwonili!). Jakież więc 
było moje zaskoczenie, gdy na gali nie zostałem wyczytany 
jako laureat Lwów za reżyserię. Jednak już za chwilę okazało 

02

04

01

03

01 Robert Więckiewicz fot. Tomasz Kamiński

02 Alicja Bachleda-Curuś fot. Tomasz Kamiński

03 Mateusz Kościukiewicz, fot. Wojciech Rojek

04 Andrzej Kopiczyński fot. Wojciech Rojek 
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 Marcin Wrona„ W roku 2009 był w Gdyni pokazywany mój debiut Moja 
krew – mimo niezłego odbioru, film został zupełnie 

pominięty w werdykcie jury, co totalnie przeżyłem, natych-
miast wyjeżdżając wielce obrażony z Polski.

Musiałem jednak wrócić, by dokończyć mój drugi film, 
Chrzest – bez przekonania wysłaliśmy go na klika festiwali (San 
Sebastian, Toronto, itp.), gdzie okazał się wydarzeniem okra-
szonym nagrodami. Wreszcie trafił do Gdyni, gdzie wpadłem na 
chwilę, by znów odegrać rolę ofiary, przed wrogo – jak wówczas 
sądziłem – do mnie nastawionym gronem.

Jednak podczas gali rozdania nagród, okazuje się, że 
Chrzest dostaje najwięcej. I wreszcie apogeum: Srebrne Lwy 
dla Chrztu – to był prawdziwy fight, poczułem się jak bokser 
po knock downie, który wstaje i zadaje rozstrzygający cios. Eu-
foria była tak duża, że będąc człowiekiem małomównym – ku 
własnemu zaskoczeniu – wygłosiłem piętnastominutowe prze-
mówienie, nawet nagradzane brawami. Tam odpaliła torpeda 
szczęścia. Czego wszystkim życzę! „

01 Lorem ipsum dolorem epsum

02 Lorem ipsum dolorem epsum

03 Lorem ipsum dolorem epsum

04 Plakat ze zbiorów PISF

05 mat. festiwalowe

06 Lorem ipsum dolorem epsum

 Tomasz Schuchardt„ Doszły mnie słuchy, że Chrzest być może zdobędzie 
Srebrne Lwy i nagrodę za główną rolę męską. Pomy-

ślałem wtedy o Wojtku Zielińskim. Słyszałem też, że być może 
pojawi się jakaś nagroda dla mnie. Zastanawiałem się o co 
chodzi, wydawało mi się niemożliwe, że mógłbym dostać na-
grodę za główną rolę męską. Przeszło mi przez myśl, że być 
może chodzi o najlepszy debiut aktorski. Trudno uciec od ta-
kich spekulacji. Z takim przeczuciem poszedłem na galę za-
kończenia Festiwalu. Byłem bardzo przejęty, ale okazało się, 
że nagrodę na najlepszy debiut dostał Marcin Walewski za rolę 
w Wenecji. Wtedy przyszło mi do głowy, że być może dosta-
nę nagrodę za rolę drugoplanową. Kiedy również ta nagroda 
została przyznana komuś innemu, stwierdziłem, że po prostu 
kazali mi pojawić się na gali, by wywołać całą ekipę filmu na 
scenę podczas wręczania Srebrnych Lwów. Nie przyszło mi do 
głowy, że dostaniemy z Wojtkiem ex aequo nagrodę za naj-
lepszą pierwszoplanową rolę męską. Nie pamiętam momentu, 
kiedy wychodziłem na scenę. Byłem tak zestresowany, że nogi 
mi drżały. „ 

02

01 03

04

05

01 Marcin Wrona i Grażyna Trela na konferencji prasowej, fot. Tomasz Kamiński

02 Jan Kidawa-Błoński, Włodzimierz Niderhaus, fot. Tomasz Kamiński

03 Teatr Muzyczny, fot. Wojciech Rojek

04 Witold Giersz – Gdynia Dzieciom,fot. Tomasz Kamiński

05 Magdalena Boczarska, Jan Kidawa-Błoński, fot. Andrzej Gojke 
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 Marek Lechki„ Dziennikarze uznali Erratum najlep-
szym filmem Festiwalu przyznając mu 

swoją nagrodę. To rozbudziło pewne nadzieje. 
Jurorzy wygłupili się przyznając mi nagrodę 
za debiut, podczas gdy osiem lat wcześniej 
Moje miasto zdobyło kilka nagród w Konkur-
sie Głównym. Widocznie regulamin tego nie 
zabraniał. Rekompensatą było to, co stało się 
z filmem potem. Mam na myśli jego długie 
i bujne życie festiwalowe oraz dobry odbiór. „ 

01 „Różyczka”, fot. Monolith

02 Plakat „Różyczki”, fot. Monolith

roku, lecz jedynie by się nimi inspirował. Nie chcieliśmy ko-
rzystać z konkretnych historii, lecz stworzyć własną” – dekla-
rował reżyser. W swoim filmie wykorzystał fragmenty biografii 
opozycyjnych pisarzy, motyw Pigmaliona i – stawiając swoich 
bohaterów w sytuacji, gdy nie mają dobrego wyboru – odwołał 
się do tragedii greckiej, opowiadając o ludziach znajdujących 
się nie tylko w pułapce własnych uczuć (i tajemnic), ale też 
niszczonych przez system. To opowieść pozbawiona tezy, lu-
stracyjnego zacięcia, chęci rozliczania, za to ze znajomością 
konwencji gatunkowych, wiarygodnym obrazem PRL-u, do-
skonałym aktorstwem i – jak to w melodramacie – bez happy 
endu.

„Film Kidawy-Błońskiego to historia namiętności i miło-
ści w czasach zarazy ko munistyczno-nacjonalistycznej, obraz 
o osobistej tragedii w okolicznościach nie dających nadziei 
wyjścia ku pełni życia. Pozostaje tylko rozpacz” (ks. Andrzej 
Luter, „Różyczka”, „Kino” 2010/3).

Portret zwycięzcy

Różyczka
Polska, 2 połowy lat 60. XX w. Roman Rożek (Robert Więc-
kiewicz), kapitan SB, dostaje zadanie rozpracowania zna-
nego – i krytycznego wobec systemu – pisarza, Adama 
Warczewskiego (Andrzej Seweryn). Jego środowisko jest 
hermetyczne, trudno się tam dostać, okazuje się jednak, 
że Kamila (Magdalena Boczarska), dziewczyna oficera, 
zna figuranta – a ten nie jest obojętny na jej urodę. Za-
kochana w Rożku bohaterka zgadza się współpracować: 
jako TW „Różyczka” zdaje raporty z działalności pisarza, 
który z czasem staje się jej coraz bliższy. Emocje w tym 
miłosnym trójkącie rosną razem z gorączką polityczną 
i tempem antysemickiej nagonki.
„Od samego początku moim celem było stworzenie fil-
mu fabularnego, który nie odtwarzałby zdarzeń z 1968 
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Filmy konkursowe 
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski 
padł, reż. Antoni Krauze, Nordfilm, 
Agencja SET, Bob-Rollo, Urząd Miasta 
Gdyni, Gdyński Fundusz Filmowy, 
Narodowe Centrum Kultury, PISF, 
Polska 2011
Daas, reż. Adrian Panek, Argomedia 
Production, Odra-Film, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu, 
Divizion Studio Filmowe, Luks 
Film, Tom, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Urząd 
Miasta Wrocławia, PISF, Polska 2011
Essential Killing, reż. Jerzy 
Skolimowski, Skopia Film, Cylinder 
Production, Element Pictures, 

Mythberg Films, Canal+, Syrena Films, 
PISF, Akson Studio, Task Film, Bord 
Scannan Na Heireann, The Irish Film 
Board, Węgierski Fundusz Filmowy, 
Eurimages, Polska-Norwegia-Węgry-
Irlandia 2010
Italiani, reż. Łukasz Barczyk, WFF 
Błyskawica, SF Kadr, EBH Polska, Opus 
Film, Polska 2011
Ki, reż. Leszek Dawid, Skorpion Arte, 
Piramida Film, Studio UFO, Hydra 
Film, Film Factory, Canal+, PISF, 
Polska 2011
Kret, reż. Rafael Lewandowski, Metro 
Films, KUIV Productions, Silesia 
Film, Non Stop Film Service, Le 

Fresnoy – Studio National des Arts 
Contemporains, Vertigo, Trafik, Urząd 
Miasta Bielsko-Biała, Śląski Fundusz 
Filmowy, PISF, Polska-Francja 2010
Lęk wysokości, reż. Bartosz 
Konopka, SFP – Studio „Młodzi 
i Film” im. Andrzeja Munka, Canal +, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, PISF, Polska 2011 
Młyn i krzyż, reż. Lech Majewski, 
Stowarzyszenie Twórców i Mecenasów 
Kultury i Nauki Angelus Silesius dla 
Telewizja Polska, Silesia Film, Supra 
Film, Arkana Studio, Odeon Rybarczyk 
Productions, 24 Media, Bokomotiv 
Filmproduktion, Piramida Film, PISF, 

Polska-Szwecja 2010
Róża, reż. Wojciech Smarzowski, 
WFDiF, SF Perspektywa, SF Oko, SF Tor, 
Lightcraft, PISF, Polska 2011
Sala samobójców, reż. Jan Komasa, 
SF Kadr, Media Brigade, Odra-Film, 
Urząd Miasta Wrocławia, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, PISF, Polska 2011
W imieniu diabła, reż. Barbara Sass-
Zdort, WFDiF, Syrena Films, PISF, 
Polska 2011
Wymyk, reż. Greg Zglinski, Opus Film, 
Urząd Miasta Łodzi, PISF, Polska 2011 

Jury
Jury Konkursu Głównego
Paweł Pawlikowski (przewodniczący) 
– reżyser
Ludmila Cvikowa – selekcjonerka MFF 
w Rotterdamie
Ari Folman – izraelski reżyser 

Andrzej Haliński – scenograf 
Walter Kirn – amerykański pisarz
Robert McMinn – amerykański 
producent 
Leszek Możdżer – muzyk 
Maja Ostaszewska – aktorka 

Mariusz Treliński – reżyser
 
Jury Konkursu Młodego Kina
Paula Markovitch (przewodnicząca) – 
argentyńska reżyserka i scenarzystka 
Paweł Borowski – reżyser

Arkadiusz Jakubik – aktor i reżyser
Paweł Sala – reżyser 

Werdykt
Konkurs Główny

 Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy 
Essential Killing, reż. Jerzy Skolimowski i prod. Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska

Nagroda Srebrne Lwy 
Sala samobójców, reż. Jan Komasa 
i prod. Jerzy Kapuściński

Nagroda Specjalna Jury 
Młyn i krzyż, reż. Lech Majewski

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Jerzy Skolimowski – 
Essential Killing
scenariusz: Janusz Margański, Greg 
Zglinski – Wymyk
debiut reżyserski lub drugi film (ex 
aequo): 
Bartosz Konopka – Lęk wysokości
Greg Zglinski – Wymyk
pierwszoplanowa rola kobieca: Roma 

Gąsiorowska – Ki
pierwszoplanowa rola męska: Marcin 
Dorociński – Róża
drugoplanowa rola kobieca: Gabriela 
Muskała – Wymyk
drugoplanowa rola męska: Marian 
Dziędziel – Kret
debiut aktorski: Katarzyna Zawadzka 
– W imieniu diabła
zdjęcia: Adam Sikora – Essential 
Killing
muzyka: Paweł Mykietyn – Essential 
Killing
dźwięk (ex aequo):
Bartosz Putkiewicz – Sala 
samobójców
Lech Majewski i Zbigniew Malecki – 

Młyn i krzyż
montaż: Réka Lemhényi, Maciej 
Pawliński – Essential Killing
scenografia: Katarzyna Sobańska, 
Marcel Sławiński – Młyn i krzyż
kostiumy: Dorota Roqueplo – Sala 
samobójców
charakteryzacja: Janusz Kaleja – Lęk 
wysokości

Wyróżnienie Jury: Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł, reż. Antoni 
Krauze
Nagroda Dziennikarzy: Róża, reż. 
Wojciech Smarzowski
Złoty Klakier: Róża, reż. Wojciech 
Smarzowski

Platynowe Lwy: Tadeusz Konwicki 
oraz Roman Polański

Konkurs Młodego Kina
Nagroda im. Lucjana Bokińca za 
najlepszy film: Bez śniegu, reż. 
Magnus von Horn
Nagroda Specjalna Jury: Koleżanki, 
reż. Sylwester Jakimow
Wyróżnienie: Zaśpiewaj mi do snu, 
reż. Magnus Arnesen

Nagroda Publiczności Przeglądu Kina 
Niezależnego: Drakula, reż. Piotr 
Bosacki

Imprezy towarzyszące (wybór):
– cykl „Czysta klasyka” – pokazy 

zrekonstruowanych cyfrowo 
arcydzieł polskiego kina

– cykl „In memoriam” 
– „Gdynia Dzieciom”
– inauguracja projektu „Polska 

światłoczuła”

– Masterclass: „Anatomia sceny” 
i „Jak to się robi?”

– Panorama Europy Środkowo-
Wschodniej 

– Panorama Kina Polskiego
– pokaz specjalny zrekonstruowanej 

cyfrowo komedii Stanisława Barei 
Nie ma róży bez ognia

– Przegląd Polskiego Kina 
Niezależnego

– retrospektywy twórczości Tadeusza 
Konwickiego, Romana Polańskiego 
i Pawła Pawlikowskiego

– seminarium „Kieślowski i jego 
uczniowie”

– wystawy: „Dekalog Krzysztofa 
Kieślowskiego”, „Andrzej Wajda 
i Przyjaciele” fotografie Piotra 
Bujnowicza, „Jerzy Skolimowski. 
Malarstwo”, „Portrety” Henryka 
Pietkiewicza

– gala wręczania nagród PISF

zgłoszonych tytułów zakwalifikowano 30 etiud. 
– formuła prezentacji kina niezależnego: przegląd zamiast 
konkursu
– statuetki Bursztynowych Lwów autorstwa Karola Maciejew-
skiego jako pamiątki dla laureatów nagród indywidualnych

Okiem jurora

„Gdybyśmy chcieli rozdzielać nagrody strategicznie, roze-
gralibyśmy to inaczej. Ale my nie zastanawialiśmy się, czego 
oczekują polskie media. Szukaliśmy twórcy, który potrafi w fa-
scynujący sposób przeprowadzić nas przez swój świat, który 
w ogóle ten świat filmowo stwarza na ekranie – przez obraz, 
montaż, muzykę. Te cechy miał Essential Killing. Co nie zna-
czy, że byliśmy wobec niego bezkrytyczni – doskonale wiem, 
jakie zarzuty temu filmowi postawić. Ale ma swoją wewnętrz-
ną logikę, dynamikę, czuć w nim rękę prawdziwego filmowca. 
Wchodzi pod skórę. I dlatego nas ujął. (…)

6-11 czerwca 
W Konkursie Głównym znalazło się 12 filmów, które oceniało 
międzynarodowe jury. Selekcji – po raz pierwszy – poddano 
też 54 tytuły zgłoszone do Konkursu Młodego Kina, w którym 
ostatecznie uczestniczyło 30 etiud. Konkurs Polskiego Kina 
Niezależnego zastąpiony został Przeglądem, w którym znala-
zło się 16 filmów. 

Warto wiedzieć

Nowe w Gdyni:
– wybrany w drodze konkursu dyrektor artystyczny: Michał 
Chaciński
– termin: czerwiec
– jury: międzynarodowe
– liczba filmów w Konkursie Głównym: dzięki selekcji, mniejsza 
niż zazwyczaj
– selekcja filmów zgłoszonych do Konkursu Młodego Kina: z 54 

2011

„Kontrowersje wobec werdyktu świadczą 
nie o ubóstwie, ale o różnorodności 
polskiego kina, o wielości dróg, które 
trzeba pogodzić w mądrej strategii”

Plakat 36. FPFF, Albert Salamon, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Warto wiedzieć

„Nasz narodowy festiwal nie ma służyć temu, by wszyscy przy-
jeżdżali do Gdyni i czuli się świetnie. Nie wszyscy muszą być do 
końca równi. Chodzi o to, by jakość i ambicja były promowane. 
Ale ludzie, którzy nie do końca dopracowali swój scenariusz 
czy film, poczuli się czasem źle. Powinni zdać sobie sprawę, że 
muszą jeszcze nad tym popracować”. 
Agnieszka Holland, „Nie wszyscy muszą być równi (rozmawiał Olgierd 

Kacperski)”, „Gazeta Festiwalowa” 2011/4.

Głos prasy 

„W tych narzekaniach na werdykt chodzi o coś więcej niż pre-
tensje do jury, że nagrodziło te, a nie inne filmy. Chodzi o mo-
dele kinematografii i narodowego festiwalu. Główna nagroda 
ma także znaczenie promocyjne, wskazuje pożądany kierunek 
rozwoju. Czy film Skolimowskiego wskazuje taki kierunek? 
Według dość powszechnej opinii nie sprawdził się pomysł 
z międzynarodowym jury pod przewodnictwem wychowanego 
w Anglii i należącego do czołówki brytyjskich reżyserów Pawła 
Pawlikowskiego. 

Jeśli Polska chce rozmawiać sama ze sobą, to trzeba się na 
głosy z zewnątrz zamknąć. Ale wtedy z filmem może stać się 
to samo co z polską polityką: rozgrywają się wielkie drama-
ty, konflikty, mamy pieniactwo, tylko nikt poza Polską o tym 
wszystkim nie wie. Wszystko zależy od tego, jakie ambicje ma 
festiwal. Dla mnie tego rodzaju przewietrzenie jest ożywcze – 
zawsze lepiej, kiedy spotykają się ludzie z różnych światów. (…)
Chociaż nikt z nas z góry tego nie zakładał, trzema głównymi 
nagrodami wyróżniliśmy filmy, które szukają czegoś nowego 
w języku filmowym, nie są »literackie«, ale świadomie mierzą 
się z filmowym medium. Filmy, które – mam wrażenie – obro-
nią się nie tylko w innych krajach, ale przede wszystkim obro-
nią się w czasie. (…)

Ten konkurs był naprawdę dobry. Żaden film nie pozostawił 
nas obojętnymi. O każdym bardzo długo rozmawialiśmy. Bar-
dzo podobał nam się Wymyk Grega Zglińskiego, nawet Daas 
Adriana Panka – film, za którym stoi twórca z imponującą 
wizualną wyobraźnią. Tylko nie wszystkie filmy mogą dostać 
nagrody. Podobnie z autorami zdjęć – kandydatów do nagród 
było wielu, bo operatorsko polskie filmy są znakomite.

„Polskie kino musi rozmawiać ze światem. Wywiad z Pawłem 
Pawlikowskim (rozmawiał Paweł Felis),  

„Gazeta Wyborcza” 2011/138.

01 02

03

04 05

01 Ekipa „Kreta”: Magdalena Czerwińska, Marian Dziędziel, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

02 Sonia Bohosiewicz, fot. Maciej Kosycarz / KFP 

03 Agnieszka Odorowicz, Andrzej Wajda, Grażyna Szapołowska, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

04 Wojciech Smarzowski, fot. Maciej Kosycarz / KFP

05 Paweł Pawlikowski, minister Bogdan Zdrojewski, fot. Mateusz Ochocki / KFP 
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Portret zwycięzcy 

Essential Killing
Współczesny Afganistan. Młody Afgańczyk, Mohammed (Vin-
cent Gallo), zaskoczony przez trójkę amerykańskich żołnierzy 
na pustyni, zabija ich znalezioną przypadkowo bronią. Wkrót-
ce jednak zjawiają się kolejni, organizując (skuteczny) pościg 
za zabójcą. Mężczyzna, zostaje przetransportowany do jednej 
z amerykańskich tajnych baz w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Wypadek furgonetki sprawia, że bohater – przynajmniej na po-
zór – odzyskuje wolność, w rzeczywistości stając się, znowu, 
zwierzyną łowną, która – zimą, w środku lasu, w nieznanym 
kraju – będzie robić wszystko, by przeżyć.

„Kończąc go, miałem świadomość, że to najlepszy film, jaki 
udało mi się zrobić” – deklarował reżyser w Gdyni, do której 
przyjechał już jako jeden z laureatów festiwalu w Wenecji. Jego 
film to opowieść o człowieku w sytuacji ekstremalnej, chcącym 
– za wszelką cenę – przetrwać, historia – mimo iż inspirowa-
na wiadomością o tajnych bazach CIA w Polsce – uniwersal-
na. I przewrotna, bo kwestionująca jasny podział na dobro 
i zło: niejasny status głównego bohatera (znakomita, milcząca 
kreacja Vincenta Gallo) – przypadkowa ofiara czy prawdziwy 
terrorysta – popełniane przez niego, w imię przeżycia, czyny 
w połączeniu z byciem ściganym sprawiają, że widz sympatyzu-
je z mało sympatyczną postacią. Licznie nagradzane, świetnie 
zrealizowane kino przypominające, że film to sztuka rucho-
mych obrazów, a zadaniem dzieła sztuki nie jest dawanie go-
towych odpowiedzi, ale zadawanie pytań. 

„Essential Killing jest pomyślane jako wypowiedź na an-
typodach publicystyki o wojnie z terroryzmem czy sensie za-
granicznych interwencji. Jednak »przejrzystość« filmu oznacza 
w tym wypadku zarówno większą swobodę interpretacji, jak 
i pułapkę dla wszystkich poszukujących wyjaśnienia. Essential 
Killing może odsłonić im przede wszystkim ich własne upo-
rczywie powracające opinie” (Krzysztof Świrek, „Essential Kil-
ling”, „Kino” 2010/11).

Poczułem surrealizm tej sytuacji, gdy jeden z pięciu zagranicz-
nych jurorów, amerykański pisarz z Montany Walter Kirn, ogła-
szając kolejną nagrodę, wypowiadał ze sceny frazesy o Polsce, 
wolności i »Solidarity«, jakbyśmy znajdowali się wciąż w stanie 
wojennym. Po co w Gdyni jury międzynarodowe? Czy polscy 
twórcy, ludzie kultury, filmolodzy nie potrafią samych siebie 
z dystansem ocenić? Ktoś zauważył złośliwie, ale nie bez ra-
cji, że najwięcej punktów u międzynarodowego jury zdobyły 
filmy w języku angielskim: Essential Killing oraz Młyn i krzyż. 
Przy całym swoim wyrafinowaniu nie stawiały w końcu bariery 
językowej. (…)

Kontrowersje wobec werdyktu świadczą nie o ubóstwie, ale 
o różnorodności polskiego kina, o wielości dróg, które trzeba 
pogodzić w mądrej strategii. Nowa formuła festiwalu – ostra 
selekcja filmów konkursowych – sprawdziła się nadzwyczajnie: 
nie było w tym roku obrazów zdecydowanie złych, niepotrzeb-
nych, nijakich. Pewien subiektywizm doboru dokonywanego 
przez komisję złożoną ze znanych i niezależnych osobowości 
nie jest wadą, ale zaletą. Dobrze, gdy wybór ma ludzką twarz, 
gdy ktoś za niego odpowiada, gdy nie dobiera się filmów ze 
względu na abstrakcyjnego, przeciętnego widza, tylko śrubuje 
poziom. Trzeba stawiać na filmy nieprzeciętne. Nowy, młody 
dyrektor, Michał Chaciński, obronił się, zdobył uznanie uczest-
ników festiwalu – choć nie wiem, czy także tych, którzy go wy-
brali.

Tadeusz Sobolewski, „Świetny festiwal, fatalny werdykt”,  
„Gazeta Wyborcza” 2011/136.

 Greg Zglinski„ Po raz pierwszy przyjechałem na Festiwal z moim 
50-minutowym filmem dyplomowym Na swoje podo-

bieństwo. Projekcja odbyła się 12 września 2001 roku, dzień po 
zamachach na WTC. Zamachy zdominowały Festiwal, ale dla 
mnie osobiście pokaz mojego pierwszego filmu był większym 
przeżyciem, ponieważ w sposób wyrazisty zaznaczył początek 
mojej drogi zawodowej jako reżysera filmowego. Kolejny raz 
zjawiłem się w Gdyni w 2004 roku z moim pełnometrażowym 
debiutem fabularnym Cała zima bez ognia. Była to produkcja 
szwajcarsko-belgijsko-polska, więc pokaz był pozakonkurso-
wy. Ale dzięki niemu poznałem producenta Łukasza Dzięcioła, 
któremu film bardzo się spodobał. Wynikiem naszej współpra-
cy był Wymyk, pokazywany w Gdyni w 2011 roku. Film dostał 
trzy nagrody: za najlepszy pierwszy lub drugi film, najlepszy 
scenariusz (ja i Janusz Margański) oraz najlepszą kobiecą rolę 
drugoplanową (Gabriela Muskała). Śmiało mogę powiedzieć, 
że dla mnie Festiwal Filmowy w Gdyni był z każdym moim przy-
jazdem coraz ważniejszym etapem na mojej drodze zawodo-
wej. I mam nadzieję, że tak nadal będzie. „

01

02

03

04

01 Plakat „Essential Killing”, Andrzej Pągowski / Skopia Film 

02 - 04   „Essential Killing”, fot. Skopia Film
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Filmy konkursowe 
80 milionów, reż. Waldemar Krzystek, 
Media Brigade, Odra-Film, Studio 
Produkcyjne Orka, Dreamsound, 
Editing Brigade, Canal+, Urząd Miasta 
Wrocławia, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, PISF, 
Polska 2011
Baby są jakieś inne, SF Kadr, Agora, 
Kino Świat, Opus Film, PISF, Polska 
2011
Bez wstydu, reż. Filip Marczewski, 
Akson Studio, Telewizja Polska, 
Telekomunikacja Polska, Odra-Film, 
Dolnośląski Fundusz Filmowy, PISF, 
Polska 2012
Droga na drugą stronę, reż. Anca 
Damian, Aparte Film, Fundacja im. 
Ferdynanda Magellana, Krakowskie 

Biuro Festiwalowe, Regionalny 
Fundusz Filmowy w Krakowie, PISF, 
Polska-Rumunia 2011
Dzień kobiet, reż. Maria Sadowska, 
SFP – Studio „Młodzi i Film” im. 
Andrzeja Munka, PISF, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Polska 2012
Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid, SF 
Kadr, Silesia Film, The Chimney Pot, 
Kino Świat, Toya Studios, PISF, Polska 
2012
Mój rower, reż. Piotr Trzaskalski, 
Federico Film, TVN, Urząd Miasta 
Łodzi, PISF, Polska 2012
Obława, reż. Marcin Krzyształowicz, 
Skorpion Arte, Telekomunikacja 
Polska, Studio Produkcyjne Orka, Non 

Stop Film Service, Krakowskie Biuro 
Festiwalowe, Regionalny Fundusz 
Filmowy w Krakowie, PISF, Polska 2012
Pokłosie, reż. Władysław Pasikowski, 
Apple Film Production, Topkai Films, 
Metrafilms, Attack Film, Trigon 
Production, Telewizja Polska, Canal+, 
Netherlands Film Found, Slovak 
Audiovisual Fund, Cinema Fund – 
Russian Federation, PISF, Polska 2012
Sekret, reż. Przemysław Wojcieszek, 
Dynamo Karuzela, Gruppa Rafał 
Widajewicz, Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty, PISF, Polska 2012
Sponsoring, reż. Małgorzata 
Szumowska, Slot Machine, Zentropa 
International Poland, Zentropa 
International Köln, Canal+, ZDF, SHOT 

Szumowski, Liberator Productions, 
Fimstiftung Nordrhein-Westfalen, 
Deutscher Filmförderfonds, MEDIA 
Plus, PISF, Polska-Francja-Niemcy 
2011
Supermarket, reż. Maciej Żak, St. 
Lazare Studio Filmowe, Cezar 10, 
The Chimney Pot, Dreamsound, 
Panavision, Lukas Film, PISF, Polska 
2012
W ciemności, reż. Agnieszka 
Holland, SF Zebra, Schmidtz Katze 
Filmkollektiv, The Film Works Ltd., 
Canal+, Urząd Miasta Łodzi, PISF, 
Polska-Niemcy-Kanada 2011
W sypialni, reż. Tomasz Wasilewski, 
IQ ARTivists, OP1 Outpost One 
Entertainment, Polska 2012 

Jury
Jury Konkursu Głównego
Dorota Kędzierzawska 
(przewodnicząca) – reżyserka 
Waldemar Kalinowski – scenograf 
Michał Leszczyłowski – szwedzki 
reżyser i montażysta

Caroline Libresco – amerykańska 
producentka, selekcjonerka Sundance 
Film Festival
Zygmunt Miłoszewski – pisarz 
Stephan Rea – irlandzki aktor
Adam Sikora – operator 

Ewa Wiśniewska – aktorka

Jury Konkursu Młodego Kina
Marcin Wrona (przewodniczący) – 
reżyser
Magnus von Horn – reżyser

Krzysztof Kornacki – filmoznawca
Agnieszka Wojtowicz-Vosloo – 
reżyserka i pisarka

Werdykt:
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy 
W ciemności, reż. Agnieszka Holland i prod. Juliusz Machulski

Nagroda Srebrne Lwy 
Obława, reż. Marcin Krzyształowicz 
i prod. Małgorzata Jurczak, Krzysztof 
Grędziński

Nagroda Specjalna Jury 
Droga na drugą stronę, reż. Anca 
Damian

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Agnieszka Holland – 
W ciemności
scenariusz: Piotr Trzaskalski, Wojciech 
Lepianka – Mój rower
debiut reżyserski lub drugi film: 
Leszek Dawid – Jesteś Bogiem
pierwszoplanowa rola kobieca: 
Agnieszka Grochowska – W ciemności

pierwszoplanowa rola męska: Robert 
Więckiewicz – W ciemności
drugoplanowa rola kobieca: Joanna 
Kulig – Sponsoring
drugoplanowa rola męska (ex 
aequo): Dawid Ogrodnik oraz Tomasz 
Schuchardt – Jesteś Bogiem
profesjonalny debiut aktorski: Marcin 
Kowalczyk – Jesteś Bogiem
zdjęcia: Jolanta Dylewska – 
W ciemności
muzyka: Piotr Dziubek – Droga na 
drugą stronę
dźwięk: Sebastian Włodarczyk, Piotr 
Witkowski – Droga na drugą stronę
montaż (ex aequo):
Wojciech Mrówczyński, Adam Kwiatek 
– Obława

Michał Czarnecki – W ciemności
scenografia: Erwin Prib, Katarzyna 
Sobańska, Marcel Sławiński – 
W ciemności
kostiumy (ex aequo):
Katarzyna Lewińska – Sponsoring
Katarzyna Lewińska, Jagna Janicka – 
W ciemności
charakteryzacja: Janusz Kaleja – 
W ciemności

Wyróżnienie Jury: Pokłosie, reż. 
Władysław Pasikowski oraz Sekret, 
reż. Przemysław Wojcieszek 
Nagroda Dziennikarzy: Jesteś Bogiem, 
reż. Leszek Dawid oraz Pokłosie, reż. 
Władysław Pasikowski

Złoty Klakier: 80 milionów, reż. 
Waldemar Krzystek
Platynowe Lwy: Witold Sobociński 
oraz Jerzy Wójcik

Konkurs Młodego Kina
Nagroda im. Lucjana Bokińca za 
najlepszy film: Kiedy ranne wstają 
zorze, reż. Mateusz Głowacki
Nagroda Specjalna: Nasza zima zła, 
reż. Grzegorz Zariczny

Złota Ryba Multimediaoff – Nagroda 
Publiczności w Przeglądzie Polskiego 
Kina Niezależnego: Pokój, reż. Maciej 
Bochniak, Sławomir Shuty

Imprezy towarzyszące (wybór):
–  cykl „Czysta klasyka”
–  cykl „Polonica”
–  Panorama Polskiego Kina
–  debaty: „Biznes i film – udane 

małżeństwo?”, „Producent i reżyser 
– duet kreatywny”, „Kino kręci 
literaturę”

 – gala nagród PISF
 – „Gdynia Dzieciom”
– masterclass „Anatomia sceny” 
– warsztaty „Jak to się robi?”
– „No horyzoncie: Rumunia” – 

przegląd 

– pokazy filmowe z audiodeskrypcją 
i w języku migowym

– Przegląd Polskiego Kina 
Niezależnego 

– gala wręczania nagród PISF

– wystawy: „Plakaty do filmów, 
których nie było” Andrzeja 
Dudzińskiego, „Jerzy Kawalerowicz. 
Malarz X Muzy”, „Jerzy Hoffman. 
Kino z historią w tle”, „Portrety” 
Henryka Pietkiewicza

Przepraszam za to wszystkich, którzy uważają, że powinno być 
inaczej”. 

„Dyrektor ma głos: tydzień, który ma wpłynąć na kolejne lata”, 
„Gazeta Festiwalowa” 2012/1. 

„Podczas festiwalu najbardziej intensywne imprezy odbywa-
ły się zawsze w »Piekiełku« i na korytarzach hotelu Gdynia. 
I ja także mam tam zapisany swój epizod. Po jednej z takich 
imprez następnego dnia rano szukałem swoich butów. Znala-
złem. Pod oknami hotelowymi. Najwyraźniej poprzedniej nocy 
zostały wyrzucone przez okno. A dlaczego? Powiem jedynie, 
że nie tylko moje buty tam wylądowały, inne części garderoby 
także. Damskiej, męskiej? W szczegóły nie wnikajmy...”. 

Artur Reinhart, „Latające części garderoby”,  
„Gazeta Festiwalowa” 2012/3.

7-12 maja 
W Konkursie Głównym wzięło udział 14 filmów (w tym 3 debiu-
ty), w Konkursie Młodego Kina – 29.

Warto wiedzieć

Michał Chaciński, dyrektor artystyczny: „Przed nami tydzień 
z polskim kinem. Chciałem przed chwilą napisać, że prezento-
wana na festiwalu dwudziestka najnowszych polskich filmów 
to reprezentatywny obraz ostatnich kilkunastu miesięcy w na-
szym kinie. Ale to przecież nieprawda. W trosce o wizerunek 
polskiego kina i nerwy uczestników festiwalu – podobnie jak 
rok temu – trzymamy się w Gdyni zasady ostrej selekcji i pre-
zentujemy jedynie filmy warte, naszym zdaniem, obejrzenia. 

„Zwykle skrajne oceny dotyczyły jednego, 
dwóch tytułów, w tym roku – chyba połowy 
festiwalowej stawki”

2012
Plakat 37. GFF, Marcin Władyka / Pomorska Fundacja Filmowa

37
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/2

01
2

256       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     257



258       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     259

 Robert Więckiewicz„ Przyjechałem tylko na galę finałową, prosto z planu 
filmu Wałęsa. Ale było dla mnie bardzo ważne, żeby 

uczestniczyć w wielkim triumfie nominowanego do Oscara 
dzieła Agnieszki Holland, który zgarnął większość festiwalo-
wych trofeów. Mimo że co roku słyszę dyskusje o Gdyni z na-
rzekaniem w tle – że to można by zmienić, a tamto jest nie 
tak – to wciąż ten Festiwal pozostaje dla mnie (a sądzę, iż 
nie jestem odosobniony) jednym z najważniejszych wydarzeń 
filmowych w Polsce. „
 Tomasz Schuchardt„ Nigdy nie negowałem uroczystej oprawy Festiwalu. 

Uważam jednak, że nie należy nikogo zmuszać do 
udziału w czymś, w czym się nie odnajduje. Ja się w tym nie 
odnajduję. Pamiętam, że czerwony dywan ciągnął się wtedy 
od hotelu Gdynia, aż po sam Teatr Muzyczny. Był to niezwy-
kle długi pasaż cały wyściełany czerwonym dywanem. Byłem 
w dżinsach i bluzie z kapturem, a wszyscy wokół byli piękni 
i wystrojeni. W dodatku miałem kontuzję nogi i kulałem. Mój 
ubiór nie był jednak wyrazem sprzeciwu wobec systemu, lecz 
zwieńczeniem ogromnej pracy, jaką włożyłem w przygotowa-
nia do roli w Jesteś Bogiem. Była to również forma hołdu dla 
kultury hip-hopu. Nie myślałem wtedy o Gdyni czy o bojkocie 
festiwalowego blichtru. To był ukłon dla wszystkich ziomecz-
ków, którzy wiedzą, o co chodzi. „

Głos prasy

„Zauważyłem (...), że tę edycję festiwalu odróżniało od po-
przednich zdecydowanie większe zróżnicowanie opinii uczest-
ników. Zwykle skrajne oceny (świetny-fatalny) dotyczyły jed-
nego, dwóch tytułów, w tym roku – chyba połowy festiwalowej 
stawki. Nie wiem, czy dobrze to wróży frekwencji w kinach 
(w zeszłym roku była rekordowa: prawie co trzeci bilet był 
sprzedany na film polski, chyba tylko Francja w Europie jest 
w tym od nas lepsza!), mnie jednak przede wszystkim uczy po-
kory i wyjątkowo trudnej między Odrą a Bugiem umiejętności 
pięknego różnienia się. (…)

Mój pogdyński program minimum zaś to jak najszybciej 
zobaczyć polskie filmy w kinach. W szczególności zaś znako-
mitą Obławę Marcina Krzyształowicza”.

Jacek Rakowiecki, „Dawajcie to do kin!”, „Film” 2012/6. 

„Rok temu rozpoczęła się rewolucja pod kierownictwem no-
wego dyrektora artystycznego, Michała Chacińskiego. Jej re-
zultatem był festiwal wreszcie otwarty na widza, wreszcie sta-
wiający mu wymagania. Pod względem organizacyjnym w tym 
roku było jeszcze lepiej. Pojawiły się warsztaty z ekspertami 
naprawdę światowego formatu, spotkania z mistrzami, retro-
spektywy zapomnianych arcydzieł, panele. Na wszystko i tak 
nie starczyło czasu, ale chociaż można było wybierać. Tym 
razem selekcja nie wzbudziła już takich kontrowersji. Inna 
sprawa, że Chaciński nie miał w tym roku z czego wybierać. 
Nie ma co winić go za kształt Konkursu Głównego i Panoramy: 
za jakość prezentowanych w nich filmów, za to, że wiele z nich 
pojawiło się wcześniej w normalnej dystrybucji, wreszcie za 
ich ilość, która też specjalnie nie powalała. Kilku filmowców, 
którzy ukończyli już swoje najnowsze dzieła, zwyczajnie nie 
chciało ich przywieźć na Gdynia Film Festival. (...)

Dziwi całkowite pominięcie w werdykcie Pokłosia, filmu 
nie pozbawionego wad, ale z pewnością najbardziej potrzeb-
nego spośród tych, które można było zobaczyć w Gdyni. W od-
różnieniu od zeszłorocznej edycji, w której pokazywano Daas 
i Różę, nie było w tym roku ani jednego filmu spełnionego, 
był za to jeden film wystawny: zrobiony za duże pieniądze, 
świetnie sfotografowany, dopracowany scenograficznie, do-
brze zagrany, i właśnie on wygrał. (…) Faktem jest, że Złote 
Lwy są dla tego filmu, typowanego przecież przez niektórych 
do Oscara, nagrodą pocieszenia, która w żaden sposób już mu 
się nie przyda, nie pomoże w promocji, nie przyciągnie więcej 
widzów. Dziś można kupić go jako insert do kolorowej gazety, 
więc jest po ptakach”.

Jakub Socha, „Festiwal w Gdyni”, dwutygodnik.com 2012/5.

01
02 03

04

01 Andrzej Chyra i Agnieszka Grochowska, fot. Marysia Gąsecka /SFP

02 Dorota Kędzierzawska, Agnieszka Grochowska, Agnieszka 

Odorowicz, fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio 

03 Ewa Wiśniewska i ekipa „Jesteś Bogiem”: Tomasz Schuchardt,  

Dawid Ogrodnik, fot. Wojciech Rojek 

04 Konferencja prasowa „Mojego roweru”: Michał Urbaniak, Piotr 

Trzaskalski, fot. Maciej Kosycarz / KFP
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Portret zwycięzcy 

W ciemności 
Lwów, rok 1943. Tutejsze getto jest stopniowo likwidowane, 
grupa Żydów – w tym państwo Chigerowie z dwójką kilkulet-
nich dzieci – próbują zorganizować kryjówkę. Z pomocą – czy 
raczej: propozycją – przychodzi kanalarz (a po godzinach 
drobny złodziej), Poldek Socha (Robert Więckiewicz). W ten 
sposób spędzą w kanałach 14 miesięcy, ukrywani przez Pola-
ka, początkowo widzącego w nich okazję do zarobku, z czasem 
jednak – ludzi, za których czuje się odpowiedzialny. I chce ich 
(o)chronić mimo grożącego niebezpieczeństwa. 

„To próba powiedzenia o tym, czym, jaki jest człowiek i do 
czego jesteśmy zdolni” – mówiła reżyserka. Jej znakomicie 
zrealizowany film, oparty na autentycznej historii, od począt-
ku pomyślany był jako inna – w kontrze do hollywoodzkiego 
kina – opowieść o Holokauście: zachowująca okupacyjne re-
alia (wielojęzyczny Lwów), bez gwiazd, za to z rolą Sochy prze-
widzianą dla Roberta Więckiewicza, który stworzył tu wielką 
kreację.

„W głębszej swojej warstwie, ta narracja o Historii traktuje 
o sumieniu. Bohater filmu Holland nie jest człowiekiem z mar-
muru, a cała opowieść nie aspiruje do moralitetu. Eliminacja 
patosu stąd się bierze, że Poldek Socha balansuje nad prze-
paścią, bez świadomości, że dokonuje życiowych wyborów. 
Późno i z trudem do niego dociera, że świadcząc pomoc in-
nym, ocala coś więcej niż życie: cudze i własne. (…). Przeciętny 
człowiek czyniący nieprzeciętne dobro wyzwala wyobraźnię. 
Właśnie tak jak Robert Więckiewicz ze swoją niesamowitą wy-
razistością, z wolna wykluwającą się z tego, co pospolite” (Ra-
fał Marszałek, „Dobro jako mozół”, dwutygodnik.com 2012/1). 
Niepospolity bohater, historia, jakich niewiele i jeden z naj-
większych sukcesów polskiego kina na świecie ostatnich lat, 
laureat licznych nagród z nominacją oscarową na czele. 

01
02

03

04

01 - 02   „W ciemności”, fot. Robert Palka Fotos Art / SF Zebra / Kino Świat

03  Robert Więckiewicz, fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio

04  Plakat filmu „W ciemności”, Kino Świat 
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Filmy konkursowe
Bejbi blues, reż. Katarzyna Rosłaniec, 
Mental Disorder 4, Zentropa Inter-
national Poland Orange, Warszawa 
Powiśle – Część Grupy Warszawa, PISF, 
Polska 2012
Bilet na Księżyc, reż. Jacek Bromski, 
Jacek Bromski Produkcja Filmowa, 
Telewizja Polska, Telekomunikacja 
Polska, Zachodniopomorski Fundusz 
Filmowy Pomerania Film, Lightcraft, 
SF Zebra, PISF, Polska 2013
Chce się żyć, reż. Maciej Pieprzyca, SF 
Tramway, Silesia Film, Śląski Fundusz 
Filmowy, Telewizja Polska, Monternia.
pl, PISF, Polska 2013
Drogówka, reż. Wojciech Smarzowski, 
Film It, Agora, Orange, Canal+ , PISF, 
Polska 2013 

Dziewczyna z szafy, reż. Bodo Kox, 
WFDiF, Canal+, PISF, Polska 2012
Ida, reż. Paweł Pawlikowski, Opus 
Film, Canal+, Phoenix Film, PISF, 
Eurimages, Duński Instytut Filmowy, 
Urząd Miasta Łodzi, Polska-Dania 
2013
Imagine, reż. Andrzej Jakimowski, 
Zjednoczenie Artystów i Rzemieśl-
ników, KMBO Production, Filmes do 
Tejo II Multimédia, Film and Music 
Entertainment Ltd., WFDiF, Canal+, 
Studio Filmowe Jakimowski, Can do 
Films, Warsaw Film Foundation, MC/
ICA, Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée, Eurimages, PISF, 
Polska-Portugalia-Francja 2012

Miłość, reż. Sławomir Fabicki, Odeon 
Rybarczyk Productions, Anagram Film, 
PISF, Polska 2012
Nieulotne, reż. Jacek Borcuch, Maña-
na, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 
Espiral Producciones, Regionalny 
Fundusz Filmowy w Krakowie, Urząd 
Miasta Kwidzynia, PISF, Polska-Hisz-
pania 2012
Ostatnie piętro, reż. Tadeusz Król, 
Sowa Film Media Production, Telewi-
zja Polska, FDR Studio, PISF, Polska 
2012
Papusza, reż. Joanna Kos-Krauze, 
Krzysztof Krauze, Argomedia, Tele-
wizja Polska, Canal+, SF Kadr, PISF, 
Polska 2013

Płynące wieżowce, reż. Tomasz Wa-
silewski, Alter Ego Pictures, Super 
Krak, Studio Q, SoundPlace, Trailer & 
More, BHZ Modbut, Muzyczne Studio 
Produkcyjne SPOT, Film Point Group, 
PISF, Polska 2013
Układ zamknięty, reż. Ryszard Bugaj-
ski, Filmicon, Arche, Apella, Drop, Eda 
Coffee Edward Łaskawiec, Hemarpol 
Bogaccy, Orlex, Polcopper, Schach 
Matt GmbH, Silesian Catalysts, Środo-
wisko i innowacje, Polska 2013
W imię…, reż. Małgośka Szumowska, 
Mental Disorder 4, SHOT Szumowski, 
Zentropa International Poland,  
Canal+, PISF, Polska 2013

Jury
Jury Konkursu Głównego
Janusz Głowacki (przewodniczący) – 
pisarz
Urszula Antoniak – reżyserka
Agata Buzek – aktorka
Christopher Hampton – brytyjski 

dramaturg i scenarzysta
Agnieszka Holland – reżyserka
Kirsten Niehuus – niemiecka praw-
niczka, dyrektor zarządzająca – Dział 
Funduszy Filmowych, Medienboard 
Berlin-Brandenburg

Artur Reinhart – operator

Jury Konkursu Młodego Kina
Cezary Harasimowicz (przewodniczą-
cy) – scenarzysta
Rafael Lewandowski – reżyser

Adrian Panek – reżyser
Anna Wróblewska – menedżerka 
kultury 

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda – Złote Lwy  
Ida, reż. Paweł Pawlikowski i prod. Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcioł, Eric Abraham 

Nagroda Srebrne Lwy
Chce się żyć, reż. Maciej Pieprzyca 
i prod. Wiesław Łysakowski
W imię.., reż. Małgośka Szumowska 
i prod. Agnieszka Kurzydło

Nagroda Specjalna Jury
Bejbi blues, reż. Katarzyna Rosłaniec 
i prod. Agnieszka Kurzydło Miłość, 
reż. Sławomir Fabicki i prod. Leszek 
Rybarczyk, Marek Rudnicki
 
Nagrody Indywidualne
reżyseria: Małgośka Szumowska – 
W imię...
scenariusz: Jacek Bromski – Bilet na 
Księżyc

młody talent reżyserski: Tomasz Wasi-
lewski – Płynące wieżowce
pierwszoplanowa rola kobieca: Agata 
Kulesza – Ida
pierwszoplanowa rola męska: Andrzej 
Chyra – W imię...
drugoplanowa rola kobieca: Marta 
Nieradkiewicz – Płynące wieżowce
drugoplanowa rola męska: Zbigniew 
Waleryś – Papusza
profesjonalny debiut aktorski: Mag-
dalena Berus – Bejbi blues
zdjęcia: Łukasz Żal, Ryszard Lenczew-
ski – Ida
muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz – 
Papusza
dźwięk: Jacek Hamela, Guillaume Le 

Braz – Imagine
montaż: Paweł Laskowski – Drogówka
scenografia: Katarzyna Sobańska, 
Marcel Sławiński – Ida
charakteryzacja: Anna Nobel-Nobiel-
ska – Papusza
kostiumy: Matylda Rosłaniec – Bejbi 
blues

Nagroda Dziennikarzy: Ida, reż. Paweł 
Pawlikowski
Nagroda Publiczności: Chce się żyć, 
reż. Maciej Pieprzyca
Złoty Klakier: Chce się żyć, reż. Maciej 
Pieprzyca
Platynowe Lwy: Jerzy Antczak

Konkurs Młodego Kina
Nagroda im. Lucjana Bokińca za 
najlepszy film: Magma, reż. Paweł 
Maślona
Nagroda Specjalna: Mazurek, reż. 
Julia Kolberger
Wyróżnienia: Matka, reż. Łukasz 
Ostalski oraz Psubrat, reż. Maria 
Zbąska

Złota Ryba Multimediaoff – Nagroda 
Publiczności w Przeglądzie Polskiego 
Kina Niezależnego: Leon i Barbara, 
reż. Marcin Mikulski

Imprezy towarzyszące (wybór): 
– debata „Widz filmowy – Widz 

kinowy? Kto, gdzie i jak ogląda pol-
skie filmy?”

– „Gdynia Dzieciom”
– „HBO z Agnieszką Holland”
– „Kultura bez barier” – pokazy film-

owe z audiodeskrypcją i w języku 
migowym

– przegląd „Panorama” 
– pokaz specjalny zrekonstruowa-

nego cyfrowo Człowieka z mar-
muru Andrzeja Wajdy z udziałem 
twórców

– pokazy specjalne: Kongres, reż. 
Ari Folman; Syberiada polska, reż. 
Janusz Zaorski; Zaślepiona, reż. 
Katarzyna Klimkiewicz; Wenus 
w futrze, reż. Roman Polański

– Przegląd Polskiego Kina Niezależ-
nego 

– przegląd „Zagubione w przestrzeni: 
polskie zapomniane filmy science 
fiction”

– seminarium: „Pokaz filmu, którego 
nie ma”

– „65-lecie PWSFTviT w Łodzi na 
38. GFF. Etiudy młodych znanych 
absolwentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej”

– warsztaty „Jak to się robi”
– masterclass „Anatomia sceny”
– wystawy: „Polska. Europa. Świat 

– twarze Agnieszki Holland”, 
„Uśmiechnięte autografy” Marka 
Wysoczyńskiego, „Portrety” Henryka 
Pietkiewicza

– gala wręczania nagród PISF

Okiem jurora

„Nie jestem szczęśliwie w tym roku przewodniczącą jury. Mój 
głos będzie jednym z wielu w tym roku. Mam nadzieję, ze uda 
się znaleźć werdykt w miarę sprawiedliwy, ale jak to mówią: 
sprawiedliwość i sztuka to nie są dwa pojęcia, które się do-
brze ze sobą łączą. Będzie trudno w tym roku z werdyktem, 
ponieważ to wyjątkowo dobry rok dla polskiego kina. Jest 
dużo filmów, które naprawdę są »jakieś«”.

Agnieszka Holland, „Prawda Ekranu. Oficjalna gazeta 38. Gdynia – 
Festiwal Filmowy” 2013/3.

9-14 września
W Konkursie Głównym wzięło udział 14 filmów (z czego 7 to 
premiery). Projekcje odbywały się w zmodernizowanym Te-
atrze Muzycznym. Pokazy Konkursu Młodego Kina – do którego 
zakwalifikowano 41 tytułów – w Multikinie.

Warto wiedzieć

Festiwal w liczbach: 2. filmy o tematyce gejowskiej w Konkur-
sie Głównym; 11. tytułów w przeglądzie „Panorama”, które – po 
raz 1. – mogły ubiegać się razem z konkursowymi o Nagrodę 
Publiczności w wysokości 15 tys. zł. 

2013

„Polskie kino przeszło przez kryzys 
obronną ręką. Paradoksalnie jeszcze na 
nim wygrało. Bo twórcy zaczęli inaczej 
szukać tematów”

Plakat 38. GFF, Marcin Władyka, arch. Pomorskiej Fundacji Filmowej
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Pojawili się nowi liderzy z Wojciechem Smarzowskim oraz Jo-
anną i Krzysztofem Krauze na czele. Generacja czterdziesto-
latków wniosła na ekran świeże spojrzenie na rzeczywistość 
i przeszłość, nową estetykę, odwagę w podejmowaniu nieła-
twych tematów. Czasem dorzucą coś mistrzowie. A już dołą-
czają najmłodsi – ciekawi, bo wolni, nieobciążeni bagażem 
przeszłości. O tym, jak bardzo ta mieszanka jest interesują-
ca, przekonali się obradujący pod przewodnictwem Janusza 
Głowackiego jurorzy, którym zabrakło nagród. Kilka przyznali 
ex aequo, a i tak nie wszystkie filmy zostały należycie uho-
norowane. »Pamiętam festiwal, podczas którego Wojciech 
Marczewski pytał: Koledzy, po coście te filmy zrobili? Ja mogę 
tylko powiedzieć: Przepraszam kolegów, którzy wyróżnień nie 
dostali« – stwierdziła podczas gali jurorka Agnieszka Holland. 
Polskie kino przeszło przez kryzys obronną ręką. Paradoksal-
nie jeszcze na nim wygrało. Bo twórcy zaczęli inaczej szukać 
tematów. (…) W tych filmach różnorodnych i ciekawych mają 
co grać aktorzy. I rozkwitają. Z nagrodami za role wyjechali 
z Gdyni Andrzej Chyra i Agata Kulesza oraz Marta Nieradkiewicz 
i Zbigniew Waleryś. Ale nie sposób wymieć wszystkich, któ-
rzy też stworzyli piękne kreacje: Dawid Ogrodnik i mały Kamil 
Tkacz, Julia Kijowska, Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Dorota 
Kolak, Mateusz Kościukiewicz, Agata Trzebuchowska... Polskie 
kino staje się coraz bardziej różnorodne i coraz mniej herme-
tyczne. Co w tym roku martwi? Mała liczba ciekawych debiutów 
(jeden Bodo Kox wiosny nie czyni). Ale i to się pewnie zmieni, 
bo wiele »trzydziestek« zapowiada ciekawe, nieszablonowe 
osobowości twórców. Więc ogólnie – jest dobrze. Nic dziwnego, 
że bilety na festiwalowe pokazy były wyprzedane, a niektórym 
obrazom trzeba było organizować dodatkowe seanse. Bo pa-
rafrazując jeden z tegorocznych tytułów — te filmy »chce się 
oglądać«”.

Barbara Hollender, „Te filmy chce się oglądać”,  
„Magazyn Filmowy SFP” 2013/28.

Warto wiedzieć

„Festiwal odbywa się w takim dziwnym punkcie: z jednej stro-
ny dla niektórych kończy, a dla innych zaczyna obieg festi-
walowy, z drugiej – rozpoczyna nowy sezon dystrybucyjny. 
Konkurs Główny tegorocznego festiwalu pokazuje, jak to się 
ładnie spotyka. Połowa filmów to obrazy, które były już w dys-
trybucji, odnosiły sukcesy. Także połowa filmów to są obrazy, 
których ścieżka festiwalowa dobiega końca. Obecność Polski 
na festiwalach w minionym sezonie jest znacząca. W imię... 
Małgośki Szumowskiej na Berlinale, Nieulotne Jacka Borcucha 
na Sundance czy Wałęsa. Człowieka z nadziei Andrzeja Wajdy 
w Wenecji, a przed chwilą nagroda dla Chce się żyć Macieja 
Pieprzycy w Montrealu. Jednocześnie mamy w tym roku na fe-
stiwalu w Gdyni filmy, których jeszcze nikt nie widział, świetnie 
rokujące na karierę festiwalową. To był bardzo ciekawy rok, 
w którym najaktywniejsze, średnie pokolenie zrealizowało 
projekty bardzo ładnie rozstrzelone, zupełnie różne od siebie, 
często w innych językach – Papusza po romsku, Nieulotne – 
po hiszpańsku, Imagine – po angielsku. Mamy sytuację, kiedy 
polskie kino rozstrzeliło się na świat”.

„Krótko mówiąc: to wszystko się uda! O 38. Festiwalu Filmowym 
w Gdyni z Michałem Chacińskim rozmawia Artur Zaborski”, „Prawda 

Ekranu. Oficjalna gazeta 38. Gdynia – Festiwal Filmowy” 2013/1.

Głos prasy

„To był świetny festiwal. Chyba najlepszy po 1989 roku. »Fajnie 
jest być dumnym z waszych filmów« – powiedział na gali koń-
czącej tegoroczną Gdynię dyrektor artystyczny imprezy Michał 
Chaciński.

I to właściwie najkrótsza recenzja festiwalu. W naszym ki-
nie od kilku już lat czuło się nadchodzącą zmianę pokoleń. 

„Nie jestem pewien, czy polski film stać na wielkość, ale w tym 
roku były chwile, kiedy naprawdę czuliśmy spełnienie”. 

Łukasz Maciejewski, „W kinie polskim prosperita”, „Prawda Ekranu. 
Oficjalna gazeta 38. Gdynia – Festiwal Filmowy” 2013/5.

„Nie pamiętam festiwalu tak stylistycznie zróżnicowanego, 
który zdecydowanie przełamywałby dyktat małego realizmu, 
z całą jego zbanalizowaną »kieślowszczyzną«, sprowadzoną 
do socjologicznych obserwacji podanych w ornamencie ta-
niej metafizyki. Nic dziwnego, że polskie kino coraz mocniej 
obecne jest na międzynarodowych imprezach – nie wyznacza 
nowych trendów, lecz przynajmniej konkuruje z produkcjami 
z innych krajów. (…) Czy za stylistyczną zmianą (bo to wciąż nie 
rewolucja) idzie ta głębsza, mentalnościowa?

Z pewnością nadrabia czas, sięgając po bohaterów do-
tychczas na ekranach (oraz w życiu publicznym) nieobecnych, 
marginalizowanych, „niewidzialnych”. Dziewczyna z szafy 
sportretowała oryginalny duet: autystyka z zespołem sawanta 
i cierpiącą na depresję kobietę; Andrzej Jakimowski w Imagine 
podjął próbę wejścia w rzeczywistość niewidomych; Szumow-
ska i Wasilewski na bohaterów wybrali mężczyzn zmagających 
się z homoseksualnym pożądaniem; Krauzowie przywołali 
w Papuszy nieopowiedzianą dotąd na ekranie historię pol-
skich Romów. (…)

Chce się żyć to dobry przykład na to, że polskie kino sta-
ra się być odważne, ostatecznie jednak jego twórcy unikają 
prawdziwego ryzyka; zatrzymują się tam, gdzie grunt robi się 
grząski. A może to dowód na to, że mimo nowych szat król 
pozostaje nagi, a kolejne pokolenia reżyserów dowodzą, że 
w polskim kinie niemożliwe jest przekroczenie: w comingouto-
wych filmach geje ponoszą karę lub pozostają w ukryciu, do-
brze kamuflując się pod sutanną; kobiety zostają przy podłych 
mężach (Miłość), a jedyny sprawiedliwy musi zginąć (Drogów-
ka), bo Układ zamknięty triumfuje na Ostatnim piętrze. Gdyby 

ksiądz gej zrzucił sutannę, sprawiedliwy zwyciężył, a paranoik 
poszedł się leczyć, trzeba byłoby stworzyć nowe scenariusze, 
wykreować rzeczywistość, a nie tylko za nią podążać; wejść na 
nienawiedzone przez kamerę terytoria, a nie tylko odrabiać 
lekcje z równości, które zachodnie kino przerobiło dekady 
temu. Co nas powstrzymuje przed prawdziwą rewoltą w kinie? 
Może słowa, które ironicznie przywołuje Małgorzata Szumow-
ska w W imię..: »Zachowaj ciszę, Pan jest blisko«”.

Małgorzata Sadowska, „Ucieczka z kina Polska”, „Newsweek” 
2013/39.

 Jerzy Antczak„ Nie pamiętam, kto stał na scenie ze mną, kiedy w 1974 
roku festiwalowa publiczność nagradzała Noce i dnie 

niekończącymi się oklaskami. Aby na końcu wstać... I tym naj-
wspanialszym gestem nobilitować nasz pięcioletni wysiłek. Do 
końca moich dni będę pamiętał ten niezwykły dzień. 

I dziś, po latach, wiem na pewno, że radość z otrzymania 
ex aequo z Ziemią obiecaną Złotych Lwów Gdańskich oraz na-
gród aktorskich dla odtwórców ról Barbary i Bogumiła, nie 
przewyższy mojej dozgonnej wdzięczności za uczucia, jakimi 
nas widownia obdarzyła.

Antoni Czechow powiedział: „Kwiaty kwitną co wiosnę, ra-
dości się nie powtarzają...”. Ale w moim wypadku mistrz po-
mylił się. Bo oto 36 lat później otrzymałem Platynowe Lwy. 
Wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich, co nadaje mu szczególne znaczenie, jako nobilitacja 
przez kolegów z branży. 

We wrześniu 2013 roku stałem przed widownią ściskając 
kurczowo w dłoniach Platynowe Lwy z adnotacją „Za cało-
kształt dokonań twórczych dla Jerzego Antczaka”. Widownia 
zgotowała mi standing ovation... 
Dziękuję! „

01 02 03

01 Agata Kulesza, fot. Tomasz Kaminski

02 Bartłomiej Topa, Wojciech Smarzowski,  

fot. Maciej Kosycarz / KFP

03 Jowita Budnik, Krzysztof Krauze, fot. Mateusz 

Ochocki / KFP
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Portret zwycięzcy

Ida 
Rok 1961. Anna (Agata Trzebuchowska) jako wojenna sierota 
została oddana pod opiekę zakonnic. Teraz sama jest nowi-
cjuszką i tuż przed złożeniem ślubów dowiaduje się, że jednak 
ma rodzinę – ciotkę Wandę (Agata Kulesza). Za namową prze-
oryszy jedzie do niej, poznając nie tylko jedyną żyjącą krewną, 
niegdyś stalinowską sędzię, ale też swoje prawdziwe imię i na-
zwisko – Ida Lebenstein. Obie, dotąd obce sobie kobiety, jadą 
do wsi pod Łomżą, gdzie przed wojną mieszkali ich bliscy. Tam, 
w miejscu, w którym „Żydzi nie mają swych grobów” poznają 
tragiczny epilog rodzinnej historii.

„Chciałem powiedzieć coś uniwersalnego – o sobie, o po-
chodzeniu, o tym, że chrześcijaństwa nie można zredukować 
do formuły Polak-katolik” – mówił reżyser. W opowieści o za-
konnicy odkrywającej swoje żydowskie korzenie i skompli-
kowany, pozaklasztorny świat, powiedział jednak coś więcej, 
dotykając bolesnych tematów: relacji polsko-żydowskich pod-
czas wojny, pogromów, tzw. żydokomuny. I zrobił to z empatią 
i świadomością złożoności ludzkich losów czy tragicznych kon-
sekwencji życiowych wyborów. 

Kameralny, ascetyczny w formie, czarno-biały film ze zna-
komitymi kreacjami Agaty Kuleszy i niezawodowej aktorki Aga-
ty Trzebuchowskiej. Małe wielkie kino, historia opowiadana 
szeptem, która wywołała głośną ( i pozaartystyczną) dyskusję 
w Polsce, przede wszystkim zaś – największy w historii (i zapo-
czątkowany w Gdyni) sukces polskiego kina na świecie, mie-
rzony zarówno imponującą liczbą nagród – w tym pierwszym 
Oscarem dla filmu nieanglojęzycznego – jak i autentycznym 
zainteresowaniem widowni.

„Po tym filmie inne wydają się płytkie, gadatliwe nie tyle 
w sensie dosłownym, co przez nadmiar kina dla niego same-
go. Prawie trywialne, nawet jeśli takie nie są” (Bożena Janicka, 
„Pniemy się w górę”, „Kino” 2013/10).

01

02

04

03

05

06

01 Platynowe Lwy dla Jerzego Antczaka, obok Jacek Bromski i Zbigniew Jagiełło – 

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

02 Andrzej Chyra, Małgorzata Szumowska, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

03 Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska, Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki, Roman 

Polański, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP 

04 Tomasz Wasilewski, fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

05 Marcin Dorociński, fot Tomasz Kamiński

06 Plakat „Idy”, Opus Film
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„Ida”, fot. Opus Film i Muzeum Kinematografii
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Filmy konkursowe
Bogowie, reż. Łukasz Palkowski, 
Watchout Productions, Agora, Born 
To Film Productions, Poręczenia 
Kredytowe, Digital 35, Fundacja Sztuki 
Filmowej Ingenium, Orange, PISF,
Polska 2014
Fotograf, reż. Waldemar Krzystek, 
Kosmos Film, Telewizja Polska, Studio 
Produkcyjne ORKA, Dreamsound, 
Canal+, Odra-Film, Banana Split 
Polska, PISF, Polska 2014
Hardkor Disko, reż. Krzysztof 
Skonieczny, GłębokiOFF, Polska 2014
Jack Strong, reż. Władysław 
Pasikowski, Scorpio Studio,Vue Movie 
Distribution, Orange, TAURON Polska 
Energia, PISF, Polska 2014
Jeziorak, reż. Michał Otłowski, 
WFDiF, Film Finance and Production, 
Lightcraft, PISF, Polska 2014

Kebab i Horoskop, reż. Grzegorz 
Jaroszuk, Mental Disorder 4, Zentropa 
International Poland, Grupa 
Warszawa, Dreamsound, Fixafilm, Koi 
Studio, LuksFilm, Projektor – Spoty 
Medialne, PISF, Polska 2014
Miasto 44, reż. Jan Komasa, Akson 
Studio, Telewizja Polska, Orange, 
Narodowe Centrum Kultury, 
Mazowiecki Instytut Kultury, 
Mazowiecki Fundusz Filmowy, Urząd 
Miasta Łodzi, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, PISF, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Państwowy Fundusz Wspierania 
i Rozwoju Kinematografii (Czechy), 
Polska 2014
Obietnica, reż. Anna Kazejak, 
Opus Film, SF Film Production, 
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 
Pomerania Film, TV2 Danmark, 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta 
Koszalina, Urząd Miasta Szczecina, 
PISF, Cameo Film, Mainstream ApS, 
Eurimages, Duński Instytut Filmowy, 
Polska-Dania 2014
Obywatel, reż. Jerzy Stuhr, Opus Film, 
Telewizja Polska, Jerzy Stuhr, Orange, 
Chione Limited, Narodowe Centrum 
Kultury, PISF, Polska 2014
Onirica, reż. Lech Majewski, Domino 
Film dla Stowarzyszenie Angelus 
Silesius, Silesia Film, Odeon 
Rybarczyk Productions, EM Audio, 
24Media, Telewizja Polska, 
Cecchi Gori Home Video, Bokomotive 
Film, Centrum Kultury (Katowice), 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów Katowice, PISF, Polska 
2013

Pod Mocnym Aniołem, reż. Wojciech 
Smarzowski, Profil Film, Fundacja 
EDM+, Telewizja Polska, Krakowskie 
Biuro Festiwalowe, HBO Central 
Europe, Kino Świat, Mojotribe, 
Regionalny Fundusz Filmowy 
w Krakowie, PISF, Polska 2014
Sąsiady, reż. Grzegorz Królikiewicz, SF 
Kadr, Telewizja Polska, Urząd Miasta 
Łodzi, PISF, Polska 2014
Zbliżenia, reż. Magdalena Piekorz, 
SF Tor, Fundacja Sztuki Filmowej 
Ingenium, Silesia Film, HBO Polska, 
Urząd Miasta Katowic, Śląski Fundusz 
Filmowy, PISF, Polska 2014

Jury
Jury Konkursu Głównego
Ryszard Bugajski (przewodniczący) 
– reżyser
Alexandru Baciu – rumuński reżyser 
i scenarzysta
Tom Davia – amerykański ekspert ds. 

dystrybucji filmowej
Maggie Lee – amerykańska krytyczka 
Grzegorz Łoszewski – scenarzysta
Maria Sadowska – kompozytorka 
i reżyserka 
Omar Sangare – aktor

Olga Tokarczuk – pisarka
Małgorzata Zajączkowska – aktorka 

Jury Konkursu Młodego Kina
Magdalena Łazarkiewicz 
(przewodnicząca) – reżyserka

Chris Fujiwara – dyrektor artystyczny 
Edinburgh International Film Festival
Agnieszka Glińska – montażystka
Eryk Lubos – aktor
Arkadiusz Tomiak – operator

Werdykt
Konkurs Główny

Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy  
Bogowie, reż. Łukasz Palkowski i prod. Piotr Woźniak-Starak 

Nagroda Srebrne Lwy 
Pod Mocnym Aniołem, reż. Wojciech 
Smarzowski i prod. Jacek Rzehak

Nagroda Specjalna Jury
Obywatel, reż. Jerzy Stuhr i prod. Piotr 
Dzięcioł 

Nagrody Indywidualne
reżyseria: Władysław Pasikowski – 
Jack Strong
scenariusz: Krzysztof Rak – Bogowie
debiut reżyserski: Tomasz Skonieczny 
– Hardkor Disko
pierwszoplanowa rola kobieca: Zofia 
Wichłacz – Miasto 44

pierwszoplanowa rola męska: Tomasz 
Kot – Bogowie
drugoplanowa rola kobieca: Elena 
Babenko – Fotograf
drugoplanowa rola męska: Dawid 
Ogrodnik – Obietnica
profesjonalny męski debiut aktorski: 
Sebastian Fabijański – Jeziorak 
i Miasto 44
profesjonalny kobiecy debiut 
aktorski: Jaśmina Polak – Hardkor 
Disko
zdjęcia: Kacper Fertacz – Hardkor 
Disko
muzyka: Mikołaj Trzaska – Pod 
Mocnym Aniołem
dźwięk: Bartosz Putkiewicz – Miasto 44

montaż: Paweł Laskowski – Pod 
Mocnym Aniołem
scenografia: Wojciech Żogała – 
Bogowie
charakteryzacja: Agnieszka Hodowana 
i Aneta Brzozowska – Bogowie
kostiumy: Małgorzata Braszka i Michał 
Koralewski – Jack Strong
efekty specjalne: Vít Komrzý – Miasto 44

Nagroda Dziennikarzy: Bogowie, reż. 
Łukasz Palkowski
Nagroda Publiczności: Polskie gówno, 
reż. Grzegorz Jankowski
Złoty Klakier: Bogowie, reż. Łukasz 
Palkowski 
Platynowe Lwy: Sylwester Chęciński

Konkurs Młodego Kina
Nagroda im. Lucjana Bokińca za 
najlepszy film: Mleczny brat, reż. 
Vahram Mkhitaryan 
Wyróżnienia Honorowe: Sierpień, reż. 
Tomek Ślesicki oraz Syjamscy, reż. 
Joaquin Del Paso 
Nagroda Specjalna im. Ewy 
Kamirskiej: Fragmenty, reż. Agnieszka 
Woszczyńska 

Złota Ryba Multimediaoff – Nagroda 
Publiczności w Przeglądzie Polskiego 
Kina Niezależnego: Z łóżka powstałeś, 
reż. Bartek Konopka

Imprezy towarzyszące (wybór):
–  cykl „Klasycy mniej znani: Janusz 

Nasfeter”
– cykl „Skarby kina przedwojennego”
– Forum Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich 
– „Gdynia Dzieciom”

– inaugurujący Festiwal premierowy, 
uroczysty pokaz Potop Redivivus, 
zrekonstruowanego cyfrowo 
i skróconego filmu Jerzego 
Hoffmana

 – „Kraków w Gdyni”

–  przegląd „Inne spojrzenie”
–  Przegląd Polskiego Kina 

Niezależnego
– „Wieczory filmowe z HBO”
–  wystawa „Filmy Andrzeja Wajdy 

w światowym plakacie filmowym”

– „Zbliżenie: Dania”
– gala wręczania nagród PISF

z motywem lunety, zapowiada ładne widoki na polskie kino
– „Inne spojrzenie” – zastępujący „Panoramę”, pozakonkurso-
wy przegląd kina poszukującego 
– przedwojenne polskie kino jako (odtąd) stały gość Festiwalu

Okiem jurora

Maggie Lee: „Widzę w nowych polskich filmach świetne budo-
wanie nastroju i odkrywanie naprawdę zajmujących tematów. 
Jednak dostrzegam ciągłą potrzebę zgłębiania zasad gatunku 
i poszerzania wiedzy o tym, jak się tworzy dobre filmy komer-
cyjne. Dostrzegam też słabość w sposobie, jak polscy twór-
cy planują zakończenia w swoich filmach – moim zdaniem 
czasami nie dorastają one do poziomu reszty filmu. Jednak 
znakomite jest to, co zazwyczaj docenia się w polskim kinie: 
zdjęcia na wysokim poziomie, podobnie muzyka, montaż czy 
też znakomite aktorstwo. To widzi się praktycznie w każdym 

15-20 września
W Konkursie Głównym uczestniczyło 13 filmów, w Konkursie 
Młodego Kina – 25. Projekcje Konkursu Młodego Kina po raz 
pierwszy odbywały się w Teatrze Muzycznym. 

Warto wiedzieć

Nowe w Gdyni:
– wybrany w drodze konkursu dyrektor artystyczny: Michał 
Oleszczyk
– nazwa: Festiwal Filmowy w Gdyni
– miejsce Konkursu Młodego Kina: Teatr Muzyczny, co podnie-
sie prestiż przeglądu zapowiadającego przyszłość polskiego kina
– (parytetowe) Złote Lwy – statuetka autorstwa Pawła Al-
thamera, łącząca – poprzez nawiązanie do dziecięcego ka-
lejdoskopu z kawałkami bursztynu – lekkość z dostojnością 
symbolizowaną przez lwa i lwicę, których wspinaczka, wraz 

2014

„Dostrzegam ciągłą potrzebę zgłębiania 
zasad gatunku i poszerzania wiedzy o tym, 
jak się tworzy dobre filmy komercyjne”

Plakat 39. FPFF, Marcin Władyka / Pomorska Fundacja Filmowa
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Głos prasy

„Gdyński festiwal tworzony w tym roku przez nowego dyrek-
tora artystycznego Michała Oleszczyka był imprezą udaną, 
leczącą polskie kino z kompleksów, wypełnioną wydarze-
niami towarzyszącymi, otwartą na międzynarodowe kontek-
sty, dowartościowującą zapomnianą klasykę. W ostatecznym 
rozrachunku nie przyniósł jednak wielkich olśnień na miarę 
Idy, Róży czy Obławy. Ciekawie prezentowały się konkursowe 
debiuty: »skandynawski« kryminał Jeziorak Michała Otłow-
skiego, anarchistyczna komedia Kebab i Horoskop Grzegorza 
Jaroszuka i pełne niedopowiedzeń, znane już z naszych ekra-
nów Hardkor Disko Krzysztofa Skoniecznego (ostatecznie na-

filmie prezentowanym w tym roku w Gdyni. W Polsce jest wiele 
aktorskich talentów światowej klasy” (rozmawiała Marta Sikor-
ska, www.pisf.pl).

Magdalena Łazarkiewicz: „Na pewno będziemy mieć dobre 
filmy. Jest wielu utalentowanych młodych ludzi. Uczą się wy-
korzystywać narzędzie filmowe dużo wcześniej niż moje poko-
lenie. Nie mogą tylko zapominać, że nieodłączną częścią kina 
jest koncept. Ja jestem ze szkoły, której sens można zawrzeć 
w słowach Roberta Bressona, który twierdził, że robienie fil-
mów polega na widzeniu świata w taki sposób, w jaki nikt inny 
by go nie zobaczył”. 

„Film powstaje w głowie i duszy. Rozmawiali Aleksandra 
Furmanowicz i Michał Kubiak”, „Klaps. Gazeta Festiwalowa” 2014/4.

grodzone przez jury). Mimo nadużyć i niedoróbek wszystkie 
próbowały jakoś odświeżać wizerunek rodzimej kinematogra-
fii, zastygłej w gatunkowych konwencjach bądź artystowskiej 
manierze. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z sekcji Pa-
norama, trudno więc ocenić, czy konkurs rzeczywiście pokazał 
nam polskie kino w swoim »najlepszym ujęciu« , jak głosił 
festiwalowy slogan.

Jedno jest pewne: filmy współfinansowane ze środków 
publicznych, jak Obce ciało Krzysztofa Zanussiego czy Serce, 
serduszko i wyprawa na koniec świata Jana Jakuba Kolskiego, 
niezależnie od oceny selekcjonerów powinny jednak były mieć 
swą premierę na najważniejszym polskim festiwalu – jeśli nie 
w którejś z sekcji, to przynajmniej na osobnych pokazach. 

Brak takich tytułów, a także zrozumiały dystans wobec tych, 
które zdążyły już wybrzmieć w kinach – jak Pod Mocnym Anio-
łem Wojciecha Smarzowskiego (Srebrne Lwy, nagroda za mon-
taż i za muzykę Mikołaja Trzaski), Obietnica Anny Kazejak czy 
Jack Strong Władysława Pasikowskiego (nagroda za reżyserię 
i kostiumy) – sprawił, że Gdynia dostarczyła nam niepełnego 
obrazu polskiego kina. Kina, które wciąż ma nam coś ważnego 
do powiedzenia, nawet jeśli nie zawsze potrafi znaleźć na to 
odpowiednie słowa”.

Anita Piotrowska, „Gdynia: bogowie, anioły i obywatele”,  
„Tygodnik Powszechny” 2014/39.

01 Gala zakończenia festiwalu fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio
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to okazało się, że o filmach czy szeroko rozumianej sztuce 
także da się rozmawiać. Więcej. Da się nawet na jej temat tań-
czyć! Dzięki wrodzonej zaradności, szybko zdobyłem akredyta-
cję z cudzym, nie pamiętam już jakim, nazwiskiem i zacząłem 
oglądać filmy. Z kolei na noce przygarnęła mnie koleżanka ro-
biąca reportaż z Festiwalu. Można powiedzieć, że dość szybko 
byłem ustawiony. Wspomniana wcześniej zaradność „wkręciła” 
mnie na każdy możliwy bankiet, łącznie z pilnie strzeżoną galą 
wręczenia nagród! Podglądając ten wycinek wielkiego świata, 
pomyślałem, jak wspaniale byłoby kiedyś stanąć na tej scenie, 
ogrzać twarz w blasku reflektorów, ściskając w dłoni kawałek 
metalu mówiący, że moje słowo coś na tym świecie znaczy. 
Obiecałem to sobie. Na szczęście dla mnie, okazałem się czło-
wiekiem słownym i obietnicy dotrzymałem. „
 Tomasz Kot„ Najpewniej czuję się na planie filmowym, więc Festi-

wal jest dla mnie gruntem delikatnej niepewności. 
Kiedy ostatnio przyjechałem do Gdyni z filmem Bogowie, prak-
tycznie cały czas spotykałem się z dziennikarzami i promowa-
łem film, nie wypiłem kawy z żadnym znajomym, nie byłem na 
żadnej konkursowej projekcji. Mam wielką nadzieję, że takie 
chwile mam przed sobą. „
 Vahram Mkhitaryan„ Nagroda na Festiwalu była dla mnie przede wszystkim 

dowodem akceptacji ze strony środowiska filmowego. 
Jako imigrant sytuuję się w pewnym stopniu poza środowi-
skiem, lecz za sprawą Festiwalu miałem szansę trochę się do 
niego zbliżyć, poznać je od środka. Przejście po czerwonym 
dywanie oraz komentarze wygłaszane przez Krzysztofa Mater-
nę przywiodły mi na myśl parady radzieckie w Erewaniu, które 
pamiętam z wczesnego dzieciństwa. Cała ceremonia miała żar-
tobliwy charakter, prowadzący zapowiadał kolejnych gości mó-
wiąc na przykład, że „Oto nadchodzi nadzieja polskiej kinema-
tografii”. Było dowcipnie i uroczyście. Było też sporo tremy. „

„Paradoks: najważniejsze pytanie o nasze tu i teraz i najbliższą 
prawdy odpowiedź usłyszeliśmy z ekranu w Polskim gównie. 
Chłopakowi – nie żaden żul, lecz młody inteligent – coś się 
tutaj nie podoba. Pytają go: A jak byś chciał, żeby było? Odpo-
wiedź: Nie wiem”.

Bożena Janicka, „Z Gdyni widać lepiej”, „Kino” 2014/10.

 Jerzy Hoffman„ Od premiery Potopu minęło ponad 40 lat. Zmienił się 
odbiór widza. Zmieniła się szybkość jego kojarzeń. Nie 

było szansy na to, aby ktoś chciał oglądać na ekranie film, któ-
ry trwał 5 godzin i 20 minut. Przekonałem do mojego projektu 
zarówno dyrektora Filmoteki Narodowej Tadeusza Kowalskie-
go, jak również ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Bogdana Zdrojewskiego. Zaprosiłem do współpra-
cy świetnego montażystę Marcina Kota Bastkowskiego, który 
wcześniej był jednym z montażystów Ogniem i mieczem. 

Projekcja zrekonstruowanej wersji filmu była bardzo wzru-
szającym przeżyciem. Daniel Olbrychski słusznie zauważył, 
że film nie spotkał się z aż tak życzliwym przyjęciem nawet 
podczas premiery pierwotnej wersji. Zdajemy sobie sprawę, 
że tak ciepła reakcja była również związana ze specyficznym 
charakterem festiwalowej publiczności. Podczas innych poka-
zów udało mi się jednak zaobserwować, iż młodzież również 
bardzo dobrze przyjmuje ten film, co napawa mnie ogromną 
radością. „
 Łukasz Palkowski„ Po raz pierwszy znalazłem się na Festiwalu w Gdyni 

w roku 2003. Był upalny, piękny wrzesień. Znalazłem 
się tam oczywiście na „krzywy ryj” – bez zaproszenia, akredy-
tacji czy znajomych. Miałem za sobą już zdjęcia do swojego 
krótkiego metrażu Nasza ulica i potwornie chciałem dotknąć 
kawałka świata, do którego przecież aspirowałem. Wrażenie 
było oszałamiające. Właściwie mocno przerosło moje oczeki-
wania. Nie dość, że poziom „zabawy” dosłownie ścinał z nóg, 

01 02
03

04

01 Grzegorz Królikiewicz, fot. Wojciech Rojek

02 Lech Majewski, fot. Wojciech Rojek 

03 Gdynia Dzieciom fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio 

04 Nowe statuetki Złotych Lwów projektu Pawła Althamera, fot. Wojciech Rojek 
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 Krzysztof Skonieczny „ Na uroczystą galę wręczenia nagród leciałem prosto 
z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Pradze, 

gdzie otrzymaliśmy nagrodę publiczności. Będąc już na lot-
nisku w Warszawie i czekając na transfer do Gdańska, otrzy-
małem wiadomość, że Jaśmina Polak, która miała odebrać 
tego wieczoru nagrodę za debiut aktorski zaspała i znajduje 
się jeszcze w Krakowie, więc jest problem. Zacząłem kombi-
nować dla niej transport. W ciągu 10 minut czekała już na nią 
pod domem taksówka (gimnastykując się musiałem namówić 
telefonicznie taksówkarza, że zrobię mu przelew, a jak nie wie-
rzy w moją uczciwość, to niech ogląda wieczorem w telewizji 
transmisję z uroczystej gali), która w ciągu 1,5 godziny miała 
znaleźć się na lotnisku w Katowicach, a następnie w Warszawie 
złapać transfer do Gdańska. W rezultacie tego zamieszania to 
mi uciekł samolot, ale jakoś udało mi się złapać następny, zaś 
Jaśmina, po kolejnych perturbacjach, weszła do hotelu Gdy-
nia idealnie na styk naszego wspólnego wyjścia na czerwony 
dywan. Na szczęście już na podróż przezornie założyła wieczo-
rową suknię, więc nie musiała odbierać nagrody w piżamie. 
Jeśli o mnie chodzi, to odbierałem nagrodę za debiut reżyser-
ski jako pierwszy laureat wieczoru. Miałem na sobie czarną 
kurtkę z wygrawerowanym na plecach złotymi literami logiem 
mojej grupy „głębokiOFF”. Podniosłem prawą dłoń z zaciśniętą 
pięścią w geście zwycięstwa i tak wszedłem na scenę. Dużo 
osób wiwatowało, część miała kwaśne miny, ale o to dokładnie 
chodziło – nasz film i jego sposób produkcji miał być lustrem, 
w którym można się przejrzeć i albo szeroko uśmiechnąć, albo 
wykrzywić w innym grymasie. 

Byliśmy tego wieczoru po prostu dumni, bo ta autono-
miczna droga, jaką obraliśmy – pomimo wielu innych nagród 
i w Polsce, i za granicą – spełniła się właśnie u źródła, w Gdyni. 
Mam wielką nadzieję, że zachęci to innych do działania i wyry-
wania rzeczywistości swoich marzeń. „
 Zofia Wichłacz„ Festiwal w Gdyni był dla mnie niesamowitym prze-

życiem. Pierwszy raz przyjechałam na ważny festiwal 
filmowy nie jako widz, ale jako twórca. I za mój pierwszy film 
zdobyłam pierwszą ważną nagrodę. Chyba nie da się opisać 
słowami tego, co czułam. Powiem krótko: wspaniale jest być 
docenionym za ciężką pracę. „

01

02

03 05

04

01 Trzej dyrektorzy: Leszek Kopeć, Michał Chaciński, Michał 

Oleszczyk, fot. Bartłomiej Tretkowski, Shark Foto Studio

02 Elżbieta Wysocka z Filmoteki Narodowej, Daniel Olbrychski  

 i Jerzy Hoffman

03 Zofia Wichłacz, fot. Tomasz Kamiński

04 Łukasz Palkowski, Jerzy Stuhr, fot. Bartłomiej Tretkowski,  

Shark Foto Studio 

05 Łukasz Palkowski i Tomasz Kot, fot. Wojciech Rojek 

39
. F

es
tiw

al
 P

ol
sk

ic
h 

Fi
lm

ów
 F

ab
ul

ar
ny

ch
/2

01
4



278       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     279

Portret zwycięzcy

Bogowie
Polska lat 80. XX w. Młody kardiochirurg Zbigniew Religa 
(Tomasz Kot), ze stażu w USA wraca z ideą przeprowadzenia 
pierwszego udanego polskiego przeszczepu serca. I choć cel 
wydaje się niemożliwy do osiągnięcia w kraju, gdzie „Polak 
Polakowi nawet klęski zazdrości”, a serce traktowane jest jak 
relikwia – dopina swego. Sukces ma jednak wysoką cenę…
„Kiedy myślimy o pomniku wydaje nam się, że powinniśmy 
wejść na klęcznik i kręcić w ten sposób film. Gdy zobaczyli-
śmy zdjęcie, na którym Zbigniew Religa stoi przy dużym fiacie, 
zdjęcie, gdzie dostrzegliśmy rockendrolowca, wiedzieliśmy, 
że trzeba kręcić inaczej” – podkreślał reżyser. I nakręcił: jego 
film to znakomicie zrealizowana próba biografii prof. Religi, 
obejmująca 3 kluczowe lata. Historia amerykańskiego self-ma-
de mana osadzona w peerelowskich realiach, uniwersalna – 
mimo historycznego sztafażu – opowieść o walce na przekór 
beznadziei systemu, oporowi ludzi. I własnej słabości, bo Re-
liga w doskonałej kreacji Tomasza Kota to człowiek czynu, ale 
z krwi i kości, niewolny od wad, co czyni zeń idealnego boha-
tera na czas kryzysu. 

„Bogowie są filmem o pasji i pokonywaniu inercji. Być 
może w tym tkwi tajemnica ich sukcesu. Jesteśmy w polskim 

kinie przyzwyczajeni do bohaterów przegranych. Palkowski 
i scenarzysta Krzysztof Rak stworzyli bohatera, która walczy 
o swoje marzenia i wygrywa” (Barbara Hollender, „Festiwal 
kina poszukującego”, „Magazyn Filmowy. Pismo Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich” 2014/38). 

Wygrał – bezapelacyjnie, w oczach jurorów, widzów i dzien-
nikarzy – także w Gdyni, a 6-minutowa owacja na stojąco po 
pokazie w Teatrze Muzycznym przeciągnęła się na tygodnie 
w kinach, gdzie Bogowie bili frekwencyjne rekordy, stając się 
najpopularniejszym – i najbardziej nagradzanym (m.in. Orłami) 
– polskim filmem 2014 roku. 

01 03

04

02

01 Tomasz Kot, fot. Bartłomiej Tretkowski, 

Shark Foto Studio

02 Plakat filmu „Bogowie”, fot. Next Film 

03 - 04  „Bogowie”, fot. Next Film
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Konkurs Główny
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski 
Anatomia zła, reż. Jacek Bromski
Body/Ciało, reż. Małgorzata 
Szumowska
Chemia, reż. Bartosz Prokopowicz
Córki dancingu, reż. Agnieszka 
Smoczyńska

Demon, reż. Marcin Wrona
Excentrycy, reż. Janusz Majewski
Hiszpanka, reż. Łukasz Barczyk
Intruz, reż. Magnus von Horn
Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz
Letnie przesilenie, reż. Michał 
Rogalski

Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska
Noc Walpurgi, reż. Marcin Bortkiewicz
Nowy Świat, reż. Elżbieta Benkowska, 
Łukasz Ostalski, Michał Wawrzecki
Obce niebo, reż. Dariusz Gajewski
Panie Dulskie, reż. Filip Bajon

Ziarno prawdy, reż. Borys Lankosz
Żyć nie umierać, reż. Maciej Migas

Konkurs Inne Spojrzenie 
Baby Bump, reż. Kuba Czekaj
Czarodziejska góra, reż. Anca Damian

Performer, reż. Maciej Sobieszczański, 
Łukasz Ronduda 

Śpiewający obrusik, reż. Mariusz 
Grzegorzek

W spirali, reż. Konrad Aksinowicz
Walser, reż. Zbigniew Libera

 Michał Oleszczyk „ To dobry rok dla polskiego kina i tegoroczna boga-
ta selekcja to odzwierciedla. Wybór był, jak zawsze, 

trudny, bo zgłoszeń było jeszcze więcej niż rok temu: w sumie 
do obu konkursów zgłoszono 53 tytuły. Myślę jednak, że zna-
leźliśmy złoty środek. Moim największym powodem do radości 
jest absolutny wysyp debiutów, duża liczba tytułów premiero-
wych, a także sekcja Inne Spojrzenie, która naprawdę rośnie 
w siłę: konkurencja o pierwszy w historii Festiwalu Złoty Pazur 
będzie bardzo zacięta. „

14-19 września 2015
W Konkursie Głównym jubileuszowej edycji Festiwalu znalazło 
się 18 filmów, a w po raz pierwszy organizowanym Konkursie 
Inne Spojrzenie – 6. Łącznie do obu konkursów zgłoszono aż 
53 filmy! Do Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych 
zakwalifikowano 14 etiud, zaś do Konkursu Młodego Kina – 20. 

Laureatem Platynowych Lwów został Tadeusz Chmielewski, re-
żyser, scenarzysta, producent, twórca tak popularnych filmów 
jak Wiosna panie sierżancie, Ewa chce spać, Jak rozpętałem 
drugą wojnę światową, Nie lubię poniedziałku czy Wierna rzeka. 

2015

„To dobry rok dla polskiego kina 
i tegoroczna bogata selekcja to 
odzwierciedla”.

Plakat 40. FPFF, Marcin Władyka / Pomorska Fundacja Filmowa
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Na poprzedniej stronie: Plaża miejska w Gdyni, fot. Adrianna Kędzierska / SFP

01 Gdynia Dzieciom, fot. Bartłomiej Tretkowski / Shark Foto Studio

02 Tadeusz Chmielewski, fot. Adrianna Kędzierska / SF Kadr 
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(nomen omen) „piekiełko” gdyńskie, 
jego środowiskowość, wąskie ramy.
Integracja przestrzeni, kina, Teatru Mu-
zycznego, hotelu Gdynia, czyni tę im-
prezę przyjaznym obszarem, na którym 
wszyscy się spotykają. Zawsze wolałem 
małe festiwale, podczas których moż-
na z każdym pogadać, zaprzyjaźnić się, 
niż wielkie, szpanerskie, bezoosobowe 
imprezy, jak Cannes. Myślę, że wszyscy 
nadal chcą i lubią jeździć do Gdyni, jeść 
wspólne śniadania w hotelu, opowia-
dać o kłopotach z pieniędzmi na kolej-
ny film czy o ostatnich sukcesach. Gdy-
nia to miejsce, które nastraja do sie-
bie życzliwie ludzi. To właśnie Festiwal 
stworzył z naszego środowiska rodzinę. 

Rozmawiała Anna Wróblewska

Festiwal wciąż ewoluuje 

Rozmowa z Agnieszką Odorowicz, dy-
rektor Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej, współorganizatorem Festiwalu

Dekada, podczas której piastowała 
pani stanowisko dyrektora PISF, to czas 
wielkich zmian w formule i programie 
Festiwalu Filmowego w Gdyni. Które 
z nich uważa pani za najistotniejsze?
W ciągu tych lat Festiwal nieustan-
nie ewoluował. Nie uległ pokusie, by 
stać się festiwalem międzynarodowym 
– promocja polskiej sztuki filmowej 
wciąż jest tak samo ważna. I to jest jego 
ogromną zaletą – był i pozostał naj-
ważniejszym festiwalem dla polskich 
filmowców. 
Po latach, kiedy młodzież filmowa nie-
chętnie patrzyła na Gdynię, uważając, 
że nie ma po co tam jeździć, że to fe-
stiwal mistrzów a nie debiutantów, 
impreza odzyskała zaufanie młodych 
twórców. Dla mnie to ogromnie ważne. 

To przede wszystkim kwestia infrastruk-
tury. Jest więcej miejsc na widowni, 
więcej kin. Myślę, że dopracowaliśmy 
się formuły unikalnej, która łączy te 
wszystkie pozornie sprzeczne funkcje. 
I tu wracamy do kluczowego pytania. 
Właśnie dlatego selekcja jest potrzeb-
na – żeby to święto kina miało sens. 
Inaczej nie wytrzyma tego żadne jury 
i żadna widownia, nie obejmie sześcio-
dniowy program. 

Jaka jest rola Forum Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w dzisiejszych 
czasach? Z władzą już nie walczymy, 
ale współpracujemy bądź negocjujemy. 
Ustawę już mamy, a głównie o tym mó-
wiło się od 1989 do 2005 roku… Kiedy 
dekadę temu SFP próbowało zmienić 
Forum w miejsce merytorycznej dysku-
sji o filmie, okazało się, że rozmowa się 
nie klei. 
Bo Forum ma inną funkcję. Organizo-
wane było od samego początku jako 
spotkanie z władzą, podczas którego 
filmowcy mogli formułować swoje po-
stulaty i problemy. Dzisiaj również za-
praszamy do dyskusji polityków, mini-
strów, prezesów. W momencie zagrożeń 
dla kinematografii, czy ogólniej, kultury, 
dyskusja ta bywa ostrzejsza. Dzieje się 
tak, kiedy TVP drastycznie wycofała się 
z inwestowania w produkcję filmową, 
albo kiedy wiceminister administracji 
i cyfryzacji Igor Ostrowski chciał prze-
forsować chroniącą piractwo ustawę. 
Wtedy ta rozmowa jest konieczna i Fo-
rum stwarza ku niej najlepsze warunki.

Ale także wszystko, co się na nim po-
wie, jest dobrze zapamiętane. 
Dlatego trzeba zapraszać do rozmowy 
osoby istotnie, realnie odpowiedzialne 
za ważne dla nas sprawy. 

Lubi pan Festiwal? Większość z naszych 
rozmówców chce tu przyjeżdżać, ale 
dostrzega jednocześnie specyficzne 

Każdy wybór jest 
kontrowersyjny

Rozmowa z Jackiem Bromskim, preze-
sem Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich, współorganizatorem Festiwalu

Jakie najistotniejsze zmiany dokonały 
się w życiu Festiwalu w ciągu ostatniej 
dekady?
Najważniejszy wydaje się fakt, że po-
wstaje więcej filmów. Determinuje to 
inne zmiany. Jeszcze kilkanaście lat 
temu nie mieliśmy specjalnie co po-
kazywać w Konkursie Głównym, na siłę 
uzupełnianym filmami telewizyjnymi, 
z pogranicza teatru telewizji, a nawet 
offami. Kiedy na początku dekady dra-
stycznie obcięto nam budżet na kine-
matografię, powstawało siedem-osiem 
filmów kinowych rocznie. Po wprowa-
dzeniu w życie Ustawy o kinematografii 
produkcja zwiększyła się i, co równie 
istotne, przełożyła się na wyższą jakość 
polskich filmów.
Wówczas pojawiła się konieczność pre-
selekcji. Niemożliwe było prezentowa-
nie rocznego dorobku, około 40 filmów. 
Ktoś musiał dokonywać wyboru – wów-
czas decyzja ta należała do dyrektora 
artystycznego. Ostatecznie zadecydo-
waliśmy w Komitecie Organizacyjnym, 
by dyrektora artystycznego wybierać 
w drodze konkursu. 
Dzisiejsze rozwiązanie, z Zespołem Se-
lekcyjnym i dyrektorem artystycznym 
dokonującym wyboru, który ostatecz-
nie akceptuje Komitet Organizacyjny, 
wydaje się w największym stopniu za-
pewniać obiektywność wyboru. Każdy 

wybór może być kontrowersyjny, ale je-
śli dla większości oceniających film nie 
kwalifikuje się do któregoś z konkursów, 
to jest to innego rodzaju kontrowersja, 
niż gdy wyboru dokonuje jedna osoba.

Każda edycja Festiwalu w Gdyni jest 
kontrowersyjna – każda selekcja i każ-
dy werdykt. 
System oscarowy, w którym wszystkie 
filmy biorą udział w preselekcji, jest 
sprawiedliwszy. Nie nadaje się on jed-
nak do przeszczepienia na grunt Fe-
stiwalu. W tym momencie musimy so-
bie zadać pytanie, czym nasz festiwal  
ma być.

Kluczowe pytanie. 
Dla środowiska Festiwal zawsze był 
przede wszystkim świętem kina i okazją 
do spotkania się. Funkcja integracyjna 
jest niezmiernie ważna. Realizuje się 
ona dzięki systemowi wzajemnych kon-
taktów, które odżywają i zacieśniają się 
podczas branżowych festiwali i forów. 
Zauważyłem, że nowe pokolenia filmow-
ców już to rozumieją. 

Jak zmienia się rola Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w organizacji Fe-
stiwalu? 
Udział Stowarzyszenia w kształtowaniu 
Festiwalu się zwiększa – pod względem 
finansowym, merytorycznym, organiza-
cyjnym. Jednym z pierwszych reforma-
torów Festiwalu był Ryszard Kirejczyk, 
powołany w latach 90. na stanowisko 
jego dyrektora. 
Festiwal stale się zmienia, ewoluuje, nie 
stoi w miejscu. Bardzo się otwiera na 
nowych widzów i nowe wyzwania. 

Festiwal powoli staje się też wielką im-
prezą dla mieszkańców Gdyni, Trójmia-
sta i kinomanów z całej Polski, którzy 
ściągają corocznie na największe świę-
to polskiego kina. Kiedyś publiczność 
nie dopisywała tak jak obecnie.

01 Jacek Bromski, fot. Bartłomiej Tretkowski Shark Foto Studio

02 Agnieszka Odorowicz, fot. Marcin Kułakowski 

  

Na poprzedniej stronie: Ekspozycja Legalnej Kultury przed 

budynkiem Teatru Muzycznego, fot. Tomasz Kamiński
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Na skalę 
naszych marzeń

Rozmowa z Wojciechem Szczurkiem, 
prezydentem Gdyni

O takich miastach jak Gdynia mówi się 
dzisiaj fachowo – „miasto kreatywne”. 
Czy droga, jaką podąża Gdynia od po-
nad 20 lat, to świadome przebudowy-
wanie wizerunku? Z miasta portowego, 
marynarskiego, na miasto nowoczesne, 
przyjazne, otwarte na świat, którego 
niezwykle ważnym elementem jest kul-
tura – w tym także Festiwal Filmowy? 
Przestrzenie kultury budują wartość 
miasta. Ale wśród różnych dziedzin kul-
tury, film czyni to najpełniej. Festiwal 
filmowy, Pomorska Fundacja Filmowa, 
Pomorskie Warsztaty Filmowe, a potem 
Gdyńska Szkoła Filmowa, to elementy, 
które tworzą filmową mapę miasta. Jed-
nocześnie wszystkie one przyczyniły się 
do rozwoju produkcji filmowej w mie-
ście. Film w Gdyni rozwija się najpeł-
niej, najszerzej, a ma to swoje korzenie 
w Festiwalu. Kultura przenika do życia 
mieszkańców, coraz bardziej poszerza 
się krąg jej świadomych odbiorców. Wi-
dzę w nich wielką chęć uczenia się, czym 
jest sztuka, jakie są jej wartości. 
Po 25 latach samorządu w Polsce widać, 
w jak istotny sposób kultura i sztuka 
zmieniają charakter miasta. 

A przecież Gdynia jest miastem z jed-
nym z najwyższych wskaźników zado-
wolenia mieszkańców. 
Kiedyś, w różnych debatach i dysku-
sjach, miałem wrażenie, że nie wszyscy 
rozumieją, o co mi chodzi. Od samego 
początku miałem zupełnie inną wizję 
kultury, wizję niepolityczną, dodam. 
Obserwuję zmianę świadomości kultu-
ralnej mieszkańców i wpływ kultury na 
ich życie i otoczenie. 

myśleć w kategoriach eksperymentu, 
czego nam ciągle brakuje; ludzie sztuki 
natomiast przekonują się, że kinemato-
grafia wymaga profesjonalizmu. 

Czy pani zdaniem Festiwal jest dobrym 
oknem na świat? Czy spełnia swoją rolę 
promocyjną zapraszając zagranicznych 
twórców, profesjonalistów i dziennika-
rzy? 
Jeśli ktoś szuka obrazu polskiej kinema-
tografii, zarówno głównego nurtu, jak 
i filmów krótkich czy szkolnych, to nie 
ma lepszego miejsca niż Gdynia. Chęt-
nie korzystają z tego instytuty polskie, 
które przyjeżdżają do Gdyni wybierać 
filmy do przeglądów czy na festiwale. 
Niektóre z nich, jak np. w Nowym Jorku 
lub Londynie, stają się dużymi, ważnymi 
dla międzynarodowej promocji impre-
zami filmowymi.

Czy obserwuje pani większe zaintere-
sowanie ze strony gości zagranicznych? 
Dziś jest zdecydowanie łatwiej niż kilka 
lat temu zaprosić do Gdyni przedsta-
wicieli zagranicznych instytutów filmo-
wych czy innych instytucji. 

Co pani myśli o rozszerzaniu formuły 
Festiwalu? Czy ma ona być coraz bar-
dziej pojemna, czy Festiwal powinien 
dbać o czystość programową? 
Zarówno Festiwal Filmowy w Gdyni, jak 
i Krakowski Festiwal Filmowy finanso-
wane są w dużej mierze ze środków pu-
blicznych. Nie ma sensu, żeby te dwie 
ogromnie ważne dla polskiego środo-
wiska filmowego imprezy ze sobą kon-
kurowały. Pierwsza i druga nagroda na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym otwie-
ra drzwi do kampanii oscarowej anima-
cjom i dokumentom; KFF ma także pra-
wo nominacji do Europejskiej Nagrody 
Filmowej. Są to dziedziny, w których Po-
lacy się wyróżniają, ale które wymagają 
o wiele więcej troski ze strony państwa. 

Rozmawiała Anna Wróblewska

Festiwal otworzył się także na sztukę 
nowoczesną, na filmy pogranicza, oraz, 
co bardzo mnie cieszy, na filmy szkol-
ne, etiudy, offy. Nie konkurując z Młodzi 
i Film w Koszalinie stworzył platformę, 
która dla młodych twórców jest bardzo 
istotna. 
Jest w tym ogromna zasługa Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, które po-
wołując – z naszą i resortu pomocą – 
Studio Munka, a wcześniej program „30 
minut”, doprowadziło do debiutu ponad 
50 twórców. To niespotykana skala. 

Czy mechanizm selekcji będzie się zmie-
niał?
Ten mechanizm zmienia się cały czas, 
ale trudno powiedzieć, jak będzie wy-
glądał w przyszłości. Moim zdaniem 
dobrze się stało, że do procesu selekcji 
zostali włączeni twórcy, a nie tylko sam 
Komitet Organizacyjny. Powstała Rada 
Programowa i Zespół Selekcyjny, któ-
ry ma głos – co prawda – doradczy, ale 
bardzo ważny. Nie ma sensu wyłączanie 
twórców z procesu selekcji – ostatecznie 
przecież właśnie twórcy tworzą zespół 
ekspertów w Polskim Instytucie Sztuki 
Filmowej, rekomendujący przyznanie 
dofinansowań.
Uważam, że należałoby w większym 
stopniu włączyć Radę Programową Fe-
stiwalu w pracę nad kształtem poszcze-
gólnych edycji. Jest to w kompetencjach 
dyrektora artystycznego. 

Nowością jest coraz większa obecność 
kina z pogranicza filmu fabularnego 
i sztuki. Dlaczego zależało pani na zbli-
żeniu tych dwóch środowisk? 
Polscy artyści doceniają siłę obrazu 
audiowizualnego. Jednocześnie dyspo-
nują umiejętnościami, których nie mają 
filmowcy. Z drugiej strony: twórcy filmo-
wi mogą im udzielić wsparcia na innych 
polach – technicznym, organizacyjnym. 
Zbliżenie tych środowisk jest istotne dla 
obu stron. Filmowcy mają szansę zacząć 

Z zewnątrz również widać zmianę wize-
runku miasta. 
To nie jest tylko kwestia wizerunku czy 
promocji miasta rozumianej marketin-
gowo. Trzeba to postrzegać głębiej. Kie-
dy patrzy się na mapę świata widać wy-
raźnie, że tam, gdzie rozwija się kultura, 
rozwija się miasto, jego kreatywność, 
gospodarka. Wzrasta poziom i jakość 
życia. Kultura ma dla miasta fundamen-
talne znaczenie. 

Mówił pan już w książce „A statek pły-
nie…”, wydanej na 30-lecie Festiwalu 
w Gdyni, że chce pan zintegrować prze-
strzeń przy Teatrze Muzycznym wokół 
Festiwalu – zorganizować ją tak, aby sta-
nowiła filmową całość. Teraz to się dzieje. 
Już 10 lat temu mieliśmy świadomość, 
że będziemy to robić, choć oczywiście 
trudno było przesądzać o perspekty-
wie finansowej. Ale wiedzieliśmy, że 

tak trzeba. Udało nam się przekonać 
Gdynian, że warto tworzyć przestrzeń 
dla kultury, w tym zwłaszcza dla filmu. 
Że to nie jest tak, że buduje się obiekt 
i próbuje się go zapełnić. Przestrzeń 
tworzy się dla już rozpędzonych dzia-
łań. Gdyńskie Centrum Filmowe – bo 
o nim mówię – będzie obszarem wielu 
różnych aktywności: będą tu warszta-
ty i Gdyńska Szkoła Filmowa, Festiwal 
i kino studyjne…

A w zasadzie arthouse, którego tutaj 
bardzo brakowało. 
Dzisiaj, patrząc na różne inwestycje po-
wstające za pieniądze unijne i samorzą-
dowe, stawiamy sobie – nie bez przyczy-
ny – pytanie: czy taka infrastruktura jest 
na miarę naszych potrzeb? Skłaniałbym 
się do odpowiedzi pozytywnej. Trzeba 
pamiętać, że my cały czas nadrabiamy 
zaległości, ciągle gonimy Europę – tak-

że infrastrukturalnie. Wiele projektów 
musi być na skalę naszych marzeń, bo 
to one mają powodować rozwój cywili-
zacyjny. Nawet jeśli dzisiaj nie wydają 
się skrojone na naszą miarę. 
Ale w Gdyni dynamicznie rozwija się 
środowisko filmowe, dlatego tworzenie 
dla niego miejsca jest koniecznością. 
W centrum Gdyni powstał cały ciąg in-
stytucji kulturalnych: Centrum Filmowe, 
Teatr Muzyczny, Muzeum Marynarki Wo-
jennej, Muzeum Miasta Gdyni. W dzisiej-
szym świecie ważnym elementem jest 
przestrzeń publiczna, która tworzy się 
wokół tych instytucji. Chciałbym, aby 
były organizowane tam wydarzenia, 
które najpełniej będą wykorzystywać tę 
przestrzeń.

Jaką wobec tego rolę ma odgrywać 
w życiu miasta Gdyńskie Centrum Fil-
mowe?

Minister kultury Małgorzata Omilanowska i prezydent Wojciech Szczurek na uroczystości zawieszenia wiechy na budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego, 

20 września 2014 r., fot Tomasz Kamiński
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W pewnym momencie, kiedy zacząłem 
ich przepraszać, że zakłócam spokój, 
usłyszałem: „Ależ proszę bardzo, niech 
pan dalej rozmawia i pracuje. Tyle 
ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy 
o polskim filmie… A jakie nazwiska!”. 

Mam wrażenie, że Festiwal jest coraz 
bardziej oblegany. Ilu gości przyjeżdża 
do Gdyni i kim oni są? 
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że z roku 
na rok odnotowujemy coraz większą 
liczbę przybywających na festiwal gości. 
W roku 2000 było ok. 800 osób z bran-
ży filmowej, w tym także krytycy, foto-
reporterzy i goście zagraniczni. W 2014 
na naszej liście akredytacji znalazło się 
ponad 2600 gości z szeroko rozumianej 
branży (filmowcy, producenci, dystry-
butorzy, dyrektorzy i selekcjonerzy fe-
stiwali polskich i zagranicznych). W tym 
ok. 130 gości zagranicznych – dziennika-
rzy, przedstawicieli instytucji filmowych, 
selekcjonerów i dyrektorów festiwali. 
Ponadto do Gdyni przyjeżdża w związku 
z festiwalem ok. 2500-3000 osób z całej 
Polski, a mieszkańcy Trójmiasta i oko-
lic w liczbie ok. 3000-4000 uczestniczą 
aktywnie w projekcjach i spotkaniach, 
korzystając z kilkunastu sal kinowych 
i teatralnych udostępnionych przez Te-
atr Muzyczny, Multikino, Helios i Teatr 
Miejski w Gdyni. 
W 2014 roku liczba widzów obecnych 
na wszystkich wydarzeniach Festiwalu 
wyniosła 47 tys., a więc około ośmio-
krotnie więcej niż piętnaście lat temu. 

Widać także zmianę pokoleniową. Co-
raz więcej jest młodych ludzi, młodych 
twórców. Jak ich przyciągać? 
Jest to bardzo ważne dla nas, organi-
zatorów Festiwalu, że młodzi twórcy, 
mimo że mają okazję bywać i poka-
zywać swoje filmy na większej liczbie 
światowych festiwali niż starsze poko-
lenia, chętnie przyjeżdżają do Gdyni. 

większą liczbę atrakcyjnych propozycji 
dla gwałtownie rosnącej liczby uczest-
ników i widzów festiwalu. Wobec „klę-
ski urodzaju”, jaka nawiedziła polską 
kinematografię po zmianie ustawy i po 
powstaniu Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej (ok. 45 filmów fabularnych 
rocznie), konieczna była też ostrzejsza 
selekcja filmów do Konkursu Głównego 
– co oczywiście nie budziło zachwytu 
twórców i producentów filmowych. 
Dziś największym wyzwaniem jest 
zachowanie specjalnego charakte-
ru tego wydarzenia, mimo rosnącej 
liczby gości, którzy nas odwiedzają. 
Zależy nam na tym, by Festiwal po-
został świętem polskiego kina, wy-
darzeniem wyjątkowym, także miej-
scem,  w którym  w ciągu tygodnia 
spotyka się wielka polska rodzina fil-
mowa, znajdując w tym jakąś radość.  
 
Które lata były dla Festiwalu najtrud-
niejsze? 
Każda edycja Festiwalu jest trochę inna, 
każdy rok przynosi nowe wyzwania 
i równocześnie wielką satysfakcję. Wy-
daje się, że najtrudniejsze są momenty, 
które wiążą się ze zmianami, punktami 
zwrotnymi, jak na przykład organiza-
cja Festiwalu w remontowanym w tym 
czasie Teatrze Muzycznym czy wprowa-
dzane w ostatnich latach zmiany w do-
tychczasowej formule Festiwalu. W tym 
roku trzy zespoły jurorskie będą oce-
niać filmy aż w czterech sekcjach kon-
kursowych, więc trzeba się będzie zmie-
rzyć z nowymi problemami organizacyj-
nymi. A dla mnie osobiście największym 
horrorem był wypadek, który zdarzył mi 
się na dwa tygodnie przed festiwalem 
osiem lat temu. Musiałem leżąc w szpi-
talu, po trwającej sześć godzin operacji, 
odbierać setki telefonów, korespondo-
wać z laptopa i przyjmować wizyty pra-
cowników. I wydawało się to może nie 
tyle trudne dla mnie, co dla innych pa-
cjentów z tej samej sali. 

Radość 
z rodzinnego spotkania

Rozmowa z Leszkiem Kopciem, produ-
centem Festiwalu od 2000 roku, a dy-
rektorem od 2002

W jakich okolicznościach został pan 
dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych? Jaki to był moment w pol-
skim kinie? 
Pracę przy festiwalu rozpocząłem 
w trudnym czasie, pod koniec lat 90., 
kiedy zarówno festiwal, jak i cała branża 
filmowa musiały odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Festiwal był wówczas 
organizowany przez firmę Neptun Film, 
właściciela sieci kin na Pomorzu, Mazu-
rach i Kujawach. Jako dyrektor Neptun 
Filmu zostałem najpierw producen-
tem, a następnie dyrektorem festiwalu.  
 
Jakie były główne wyzwania organiza-
cyjne związane z Festiwalem na począt-
ku pana kadencji? I jak się one zmieniały? 
Najważniejszym wyzwaniem było dosto-
sowanie Festiwalu do zmieniającej się 
rzeczywistości, wprowadzenie imprezy 
w XXI wiek. Ważne było także, aby Festi-
wal pozostał w Gdyni – w pewnym mo-
mencie były plany, by przenieść go do 
Warszawy. Nie było wówczas koniecz-
ności wstępnej selekcji do Konkursu 
Głównego, ze względu na skromną 
liczbę filmów fabularnych produkowa-
nych w Polsce w ciągu roku. Pierwszą 
udaną próbą wzbogacenia programu, 
podjętą przez dyrektora artystycznego 
Macieja Karpińskiego, oprócz Konkur-
su Głównego, retrospektyw, poloniców 
i pokazów specjalnych, był Konkurs 
Kina Niezależnego. W latach 2006-2014 
kolejni dyrektorzy artystyczni – Miro-
sław Bork, Michał Chaciński i Michał 
Oleszczyk – dokonali istotnych zmian 
polegających głównie na rozbudowaniu 
programu i znalezieniu pomysłów na 

10 lat temu mówił pan, że po pracy sta-
ra się pan przebierać w nieformalne 
ubrania i wmieszać w tłum widzów. Na-
dal tak pan spędza czas na Festiwalu?
To najprzyjemniejsza część Festiwalu! 
Do teatru wolę chodzić na przedstawie-
nia popremierowe, z przyjaciółmi, ro-
dziną, z widzami, kiedy nie ma premie-
rowego usztywnienia. Z Festiwalem jest 
tak samo. Najprzyjemniej jest zaszyć 
się w ciemnym kącie i z innymi widza-
mi oglądać filmy – w tym szczególnym 
klimacie, w wyjątkowej atmosferze Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni. 

Rozmawiała Anna Wróblewska

żeby impreza wyszła poza mury Teatru 
Muzycznego, poza środowisko. Zmiana 
zaczęła się mniej więcej dekadę temu. 
Festiwal stał się świętem miasta. Wy-
korzystujemy obecność twórców filmo-
wych, organizując spotkania z publicz-
nością, debaty, konferencje. Mnóstwo 
ludzi przyjeżdża tu i korzysta z tych pro-
pozycji. Na zmianę roli imprezy w życiu 
miasta na pewno wpływa też fakt, że 
w polskim kinie w ostatnich latach za-
szły ogromne zmiany. Powrót widzów 
do kin na polskie filmy oraz sukcesy 
międzynarodowe Idy i innych tytułów, 
pokazują, że udało się zbudować dobry 
poziom rodzimej kinematografii. Mamy 
satysfakcję, że możemy małą cząsteczkę 
do tego sukcesu dokładać.

To miejsce wymyślone dla mieszkań-
ców. Będzie mieć tam siedzibę Gdyńska 
Szkoła Filmowa, co na pewno przycią-
gnie młodych ludzi, studentów, profe-
sjonalistów. Ale ważniejsze jest to, że 
mieści się tam trzysalowe kino studyj-
ne, którego w mieście do tej pory bar-
dzo brakowało, a które mam nadzieję, 
będzie dla mieszkańców atrakcyjne. 
Chciałbym, aby ludzie chętnie spędzali 
w Centrum czas: w kinie, w restauracji, 
w księgarni muzyczno-filmowej. Myślę, 
że będzie to miejsce tętniące życiem, 
przez które przewijać się będzie mie-
sięcznie tysiące ludzi. 

Jakie ma pan plany wobec Festiwalu?
Jako jeden z organizatorów Festiwalu, 
miasto przyłożyło dużą wagę do tego, 

Leszek Kopeć, fot. Tomasz KamińskiN
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moim zdaniem optymalny. Niweluje 
ryzyko nadmiernej surowości dyrekto-
ra, jednocześnie nie kwestionując ko-
nieczności wyboru i – nieraz – trudnych 
decyzji.

Skąd pomysł na „Inne spojrzenie”? 
Można odnieść wrażenie, że ta nowa 
sekcja konkursowa jest panu szczegól-
nie bliska. Dlaczego?
Ta sekcja powstała z potrzeby chwili; 
wyniknęła z momentu, w jakim wciąż 
się znajdujemy. Oglądając filmy zgło-
szone do konkursu i nie tylko, nagle 
zdałem sobie sprawę, że istnieje w Pol-
sce pewien obszar kina, nakierowany 
na eksperyment i próbę czegoś nowe-
go, co niekoniecznie miałoby wielkie 
szanse w Konkursie Głównym. Wówczas 
pomyślałem, że może warto tych kilka 
filmów zgrupować razem, wyświetlić 

Nowe spojrzenie

Rozmowa z Michałem Oleszczykiem, 
dyrektorem artystycznym Festiwalu od 
2014 roku

Jaka była pana pierwsza myśl, kiedy 
okazało się, że wygrał pan konkurs na 
dyrektora Festiwalu Filmowego w Gdyni?
To nie była konkretna myśl, a raczej 
wielka radość. I jednak niespodzianka: 
czułem, że mogę dużo wnieść w Fe-
stiwal, ale nie do końca wierzyłem, że 
Komitet Organizacyjny postawi na ko-
goś tak młodego jak ja. Wkrótce potem 
pojawił się zalew facebookowych gratu-
lacji, a wraz z nimi ostrzeżenia, że trafi-
łem na bardzo trudny grunt, że będzie 
mi ciężko, etc. Dziś, po swoim pierwszym 
festiwalu i ponad półtorej roku pracy, 
mogę stwierdzić, że przestrogi były jed-
nak mocno wyolbrzymione.

Jakie są pana priorytety, jeśli chodzi 
o artystyczny kształt Festiwalu?
Chcę, żeby Gdynia miała jasną struktu-
rę programową i żeby była festiwalem 
przyjaznym widzowi – takim, w którym 
cała maszyneria i logistyka działają bez 
zarzutu, a widz z przyjemnością chodzi 
i na nowe, i na stare polskie filmy. Waż-
ne było też dla mnie dowartościowanie 
i ujednolicenie Konkursu Młodego Kina.

Najbardziej czułym punktem artystycz-
nej konstrukcji Festiwalu jest selekcja. 
Jej dzisiejszy kształt jest wynikiem wie-
lu dyskusji, zmian, negocjacji, a także 
sporów. Czy pana zdaniem zbliżamy się 
do idealnego kompromisu?
Spory nigdy nie ustaną, bo inaczej nie 
byłaby to już Gdynia [śmiech]. Selekcja 
jest tematem drażliwym, ale dziś już 
chyba nie ma osób, które podważałby 
jej zasadność. Obecny kształt procesu 
selekcyjnego, w którym lista ostatecz-
na jest owocem dyskusji kilku ciał, jest 

lu, w którym wspaniała ekipa moich 
współpracowników znalazła odpo-
wiednie warunki do pracy. Zamierzamy 
wykorzystać tę przestrzeń również na 
prezentację wystaw. Ale najważniejsze, 
że do dyspozycji widzów oddajemy trzy 
sale kina studyjnego, które zaoferuje 
najwyższej jakości technicznej pro-
jekcje w systemie 4K, wysoki standard 
dźwięku, duże ekrany i wygodne fotele. 

Największe utrapienie dyrektora? Za-
proszenia na galę zamknięcia, których 
zawsze jest za mało? 
Rzeczywiście mamy co roku ten sam 
problem: jak rozdzielić 1000 zaproszeń 
wśród prawie 3000 gości festiwalu. 
Staramy się temu zaradzić – stąd bez-
pośrednia transmisja gali na ekranach 
w Sali Kameralnej oraz w foyer teatru.  
 
A największa satysfakcja? 
Zadowoleni goście, którzy chętnie wra-
cają na Festiwal. Oznacza to, że Gdynia 
naprawdę jest świętem polskiego kina. 

Rozmawiała Anna Wróblewska

Miło jest słyszeć, że dla nich to ważne 
wydarzenie, że marzyli o tym, by po-
kazać tu swój film i że dobrze się tutaj 
czują. Oni z kolei promują polską ki-
nematografię w świecie – widzimy na 
Festiwalu, że wzrasta zainteresowanie 
polskim kinem, gościmy coraz więcej 
gości zagranicznych, krytyków, dzienni-
karzy, a także twórców, którzy szukają 
w Polsce partnerów do swoich przed-
sięwzięć. Michał Oleszczyk, obecny dy-
rektor artystyczny Festiwalu, od począt-
ku swojej kadencji położył duży nacisk 
na to, by wzmocnić w programie pozy-
cję Konkursu Młodego Kina. Stąd – już 
zrealizowany – pomysł, aby uroczyste 
pokazy przenieść z Multikina do Pałacu 
Festiwalowego. Jest to wyraźny sygnał 
w kierunku młodych, że Gdynia na nich 
czeka, że są dla nas tak samo ważni 
jak twórcy filmów Konkursu Głównego.  
 
W 2015 roku zostało otwarte Gdyńskie 
Centrum Filmowe. Jaka jest rola nowego 
obiektu w życiu Festiwalu?
W Gdyńskim Centrum Filmowym mie-
ści się biuro organizacyjne festiwa-

pod wspólnym szyldem i zobaczyć, co 
się stanie. Debiut „Innego spojrzenia” 
uważam za udany, a fakt, że w tym roku 
po raz pierwszy będzie to sekcja kon-
kursowa, ze Złotym Pazurem przyzna-
wanym w trakcie głównej gali, świadczy 
moim zdaniem o tym, że jest przed tą 
sekcją przyszłość.

W 2015 roku wprowadzono także zna-
czące zmiany w formule programu: 
mamy nowy Konkurs Filmów Krótkome-
trażowych zamiast przeglądu offowe-
go oraz odświeżony Konkurs Młodego 
Kina. Dlaczego?
Główną zasadą, jaką się kierowałem, 
była klarowność. Konkurs Młodego 
Kina został wymyślony jako konkurs 
studencki, a jednak były w nim pokazy-
wane np. filmy ze Studia Munka, które 
studenckie nie są. Poza tym w ramach 

rzekomego „offu” lądowały produkcje 
w pełni profesjonalne, jak Z łóżka po-
wstałeś Bartka Konopki. Uznałem, że 
najwyższa pora to uporządkować i zna-
leźć taką formułę, która pozwoli na ja-
sną i uczciwą konkurencję.

Z drugiej strony: wprowadził pan na Fe-
stiwal kino przedwojenne. Czy to kino 
może być dla nas ważne dzisiaj?
Myślę, że może być bardzo ważne. 
Powodzenie tej sekcji u festiwalowej 
publiczności zaskoczyło nawet nas sa-
mych. W jednym z wywiadów przyrów-
nałem kino polskiego międzywojnia 
do skarbu zatopionego w bursztynie 
i trzymałbym się tej metafory – jest to 
bezcenny kawałek tej Polski, której już 
nie ma, ale od której wciąż możemy się 
uczyć i której ogromnie dużo zawdzię-
czamy. 

01 Gdyńskie Centrum Filmowe, wizualizacja – Arch Deco

02 Ola Salwa i Michał Oleszczyk na 39. FFG, fot. Bartłomiej Tretkowski Shark Foto Studio
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kina na projekcję do Teatru Muzycz-
nego graniczyło z cudem. Co prawda, 
pokazy wybranych filmów odbywały się 
w okolicznych miastach, ale nie speł-
niało to w najmniejszym stopniu ocze-
kiwań, szczególnie mieszkańców Gdy-
ni. Wobec tego zastanowiliśmy się, jak 
ten aspekt skomercjalizować. Chodziło 
o równoległą dystrybucję wydarzeń fe-
stiwalowych dla szerokiej publiczności. 
Do multipleksu przenieśliśmy pokazy 
i konferencje prasowe, co początkowo 
budziło opór środowiska, ale znacząco 
powiększyło zainteresowanie festiwa-
lem i dostępność twórców dla szerokiej 
publiczności. Dodatkowo już od pierw-
szego podejścia okazało się, że to zna-
cząca część dochodu Festiwalu. Bardzo 
pozytywną rolę odegrała wtedy kierow-
niczka kina, pani Kinga Plicht, która ro-
zumiała, że to nasz obopólny interes. 
Po dwóch latach próbowaliśmy zreali-
zować ten pomysł także w Multikinie 
w Sopocie. Woziliśmy tam aktorów na 
opóźnione o godzinę powtórne pokazy, 
ale publiczność nie dopisywała tak jak 
w Gdyni. 
Udała się też moja inicjatywa, by zaan-
gażować uwagę widzów w ostatnim dniu 
Festiwalu. Forum SFP trwa dwie-trzy 
godziny, a przez resztę dnia uczestnicy 
nie mieli wiele do roboty. Stąd sekcja 
Dokument w Gdyni. Początkowo poka-
zywaliśmy tam laureatów wszystkich 
konkursów z Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, potem poszerzyliśmy for-
mułę o dokumenty pełnometrażowe lub 
z jakiegoś powodu bardzo istotne. Dla 
wielu twórców dokumentalnych była to 
rzadka okazja, by pokazać swoje dzieła 
środowisku fabularnemu. 
Prób tworzenia różnych sekcji i warsz-
tatów było sporo, jednak większość mu-
siała ustąpić filmom fabularnym, bo to 
dla nich wszyscy przyjeżdżają do Gdyni. 

a władzą. Jednak Festiwal to czas nad-
rabiania całorocznego niedosytu, łącz-
nie z kontaktami towarzyskimi. Po kilku 
latach zarządzania Festiwalem wiem, że 
na pierwszym miejscu należy stawiać 
oglądanie całorocznego dorobku pol-
skiego kina, także tych filmów, których 
nie będziemy potem mogli zobaczyć 
w kinach. A warsztaty i imprezy towarzy-
szące należy planować tak, by ich mno-
gość nie przysłaniała samych filmów.

Za pana kadencji Festiwal otworzył się 
na publiczność. 
Wcześniej wejście zwykłego miłośnika 

Co chciał pan zmienić w formule Festi-
walu? Jakie przedsięwzięcia się udały, 
a jakich działań musiał pan zaniechać?
Próbowałem rozruszać formułę Festiwa-
lu o liczne warsztaty. Bardzo chwalono 
edycję, kiedy podkreślaliśmy związki 
z literaturą. Ściągnęliśmy wówczas bli-
sko 50 młodych literatów, którym opła-
ciliśmy pobyt w Gdyni. Chodziło o na-
wiązanie kontaktów między piszącymi 
i filmowcami. Męczyła mnie rytualność 
Forum Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Nie udało mi się niestety tego 
zmienić, choć samo Forum pozostaje 
formą dialogu między środowiskiem 

większej liczby filmów zrealizowanych 
przez młodych twórców. Chciałem rów-
nież uniknąć postępującej geriatyzacji 
Festiwalu. Chodziło zarówno o uczest-
ników, jak i gości. Jeżdżąc przez lata do 
Gdyni miałem poczucie, że wciąż jestem 
jednym z młodszych uczestników Festi-
walu, to nie było normalne. Wtedy naro-
dził się pomysł Konkursu Młodego Kina 
podzielonego na dwie sekcje – Kon-
kurs Etiud Studenckich i offowy. Przede 
wszystkim, chciałem przyciągnąć do 
Gdyni studentów szkół filmowych. Stąd 
idea finansowania ich pobytu, kwatero-
wania w akademikach Szkoły Muzycznej 
czy Akademii Morskiej. Chcieliśmy po-
kazać młodym filmowcom, że Festiwal 
należy też do nich, że przecież spotyka 
się tu ich środowisko.
Drugim defektem, który starałem się 
usunąć, było zamknięcie na produkcje 
i twórców zagranicznych. Oczywiście 
Gdynia to festiwal narodowy i próby 
robienia z niego festiwalu światowego 
formatu nie mają sensu. Nie mamy ta-
kiego budżetu jak choćby Karlowe Wary. 
Nie ma też sensu robić konkurencji fe-
stiwalowi klasy A, czyli Warszawskiemu 
Festiwalowi Filmowemu. Chodziło więc 
bardziej o otwarcie na autorów i produ-
centów. Tak narodziły się tzw. dni naro-
dowe, gdzie z jednej strony prezento-
waliśmy wyselekcjonowany dorobek 
danej kinematografii z kilku ostatnich 
lat, a z drugiej organizowaliśmy panele 
dyskusyjne z twórcami i decydentami. 
Do Gdyni przyjechali znaczący produ-
cenci i decydenci z Niemiec, Czech, Ro-
sji, całej Skandynawii. Do dzisiaj pamię-
tam zdziwioną minę jednego z czeskich 
twórców, który skomentował to krótko: 
„Cholera, u nas byłoby bardzo trudno 
spotkać tych wszystkich ludzi za jednym 
zamachem”. 

skich filmów w obieg międzynarodowy. 
Te działania oczywiście już mają miejsce 
(to w końcu one są jedną z głównych do-
men PISF-u), ale Gdynia jest wymarzo-
nym miejscem do ich realizacji, właśnie 
jako miejsce dedykowane polskiemu 
kinu, które na parę dni każdego roku 
zmienia się w jego stolicę.

Rozmawiała Anna Wróblewska

Przyciągnąć 
młodych twórców

Rozmowa z Mirosławem Borkiem, dy-
rektorem artystycznym Festiwalu w la-
tach 2006-2010

W jakich okolicznościach został pan 
dyrektorem artystycznym Festiwalu 
Filmowego w Gdyni?
Trochę przez przypadek, a trochę ze 
złości. Kończyła się kadencja Macie-
ja Karpińskiego, który przenosił się do 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Mi-
nisterstwo Kultury szukało kogoś, kto da 
Festiwalowi nowego ducha. Zwrócił się 
do mnie zastępca ministra Kazimierza 
Michała Ujazdowskiego, Jarosław Sellin. 
Przystałem na jego propozycję, choć 
nigdy nie wyobrażałem sobie siebie na 
takim stanowisku. 
Wejście w nową rolę miałem o tyle pro-
ste, że pochodzę z Pomorza, dobrze 
znam dyrektora Leszka Kopcia, prezy-
dentów miast, urzędników miejskich 
i wojewódzkich. To bardzo ważne, bo 
organizacja Festiwalu w ogromnym 
stopniu polega na współpracy z Trójmia-
stem, a Gdynią w szczególności. 

Jakie wówczas stawiał pan sobie prio-
rytety?
Najważniejszym celem było poszerze-
nie zakresu Festiwalu. Za punkt honoru 
postawiłem sobie dopuszczenie jak naj-

W wydanej 10 lat temu książce o histo-
rii Festiwalu, „A statek płynie…”, po-
jawia się motyw zarzuconej rozmowy. 
Już w 2005 roku uczestnicy imprezy za-
uważyli, że Gdynia stała się miejscem 
promocji filmów, zdobywania cennych 
kontaktów i ubijania interesów branżo-
wych – co jest oczywiście bardzo waż-
ne, ale co nie służy spokojnej rozmowie 
o kinie. Czy na taką refleksję jest dzisiaj 
w Gdyni miejsce?
Tak, tej rozmowy nadal brakuje, bo za-
gubiła się gdzieś w pośpiechu – gdzieś 
między kolejnymi sms-ami i e-mailami, 
które wciąż poganiają nas i każą zdążyć 
na kolejnej „ważne” spotkanie. Tymcza-
sem już moja pierwsza Gdynia nauczyła 
mnie, że unikalność tego festiwalu po-
lega właśnie na tym, że całe środowisko 
filmowe tu przyjeżdża; że koledzy fil-
mowcy są wzajemnie ciekawi swoich fil-
mów. Już sam ten fakt dowodzi, że kino 
polskie nie jest nam obojętne – dysku-
sje filmowców z publicznością po Mie-
ście 44 i Bogach były po prostu pasjonu-
jące. Tadeusz Sobolewski napisał po 39. 
Festiwalu, że Gdynia obchodzi go bar-
dziej niż Cannes czy Wenecja, bo tu wła-
śnie rozmawiamy o nas samych i o tym, 
czego doświadczamy wspólnie. Uważam, 
że to piękne i prawdziwe słowa.

Jak mantrę powtarza się, że Festiwal 
powinien otwierać się na świat. Mamy 
już międzynarodowe jury, ale co jesz-
cze można zrobić, by zainteresować na-
rodowym festiwalem tych, od których 
zależy kształt europejskiego kina? 
To żmudne zadanie dla dyrektora arty-
stycznego: spotkania, spotkania i jesz-
cze raz spotkania. Staram się aktywnie 
opowiadać o Gdyni na świecie i za-
praszać do nas jak najwięcej krytyków 
i programerów festiwali z różnych stron 
globu. Tylko w ten sposób – pokazując 
im nasze kino i skłaniając do tego, by 
pisali o nim, tudzież pokazywali je u sie-
bie – możemy ułatwiać wchodzenie pol-

Mirosław Bork, fot. Tomasz Kamiński
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zadania Festiwalu był silnie naznaczony 
nawykami minionej epoki. Festiwal był 
w jego – zresztą nie tylko jego – oczach 
wydarzeniem pokazowym (żeby nie po-
wiedzieć: propagandowym). Cóż, spra-
wował on tę funkcję od bardzo długiego 
czasu, również za najlepszych lat PRL-
-u i sposób, w jaki postrzegał zadania 
Festiwalu i funkcję jury, był całkowicie 
osadzony w tamtych czasach. Według 
niego jednym z obowiązków dyrektora 
artystycznego było czuwanie nad osta-
tecznym werdyktem i natychmiastowe 
informowanie o nim władz. Moje zada-
nie polegało na zmienianiu tych starych 
nawyków. 

Jednocześnie był to niełatwy czas dla 
polskiego kina. 
Publiczność chodziła chętniej na ame-
rykańskie filmy, wiele sal kinowych upa-
dło. Powstawało co prawda 20 filmów 

Najskuteczniejsze  
są proste rozwiązania

Rozmowa z Maciejem Karpińskim, dy-
rektorem artystycznym Festiwalu w la-
tach 1989-2005 (z dwuletnią przerwą)

Przyszło panu kierować Festiwalem 
w bardzo trudnym okresie dla polskiej 
kinematografii. Jakie wspomnienia za-
chował pan z tamtych czasów? 
Były to lata poprzedzające wielką prze-
mianę w polskiej kinematografii – po-
wołanie Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Praktycznie (nie licząc udziału 
Telewizji) jedynym źródłem finansowa-
nia filmów był wciąż budżet państwa. 
W chwili, gdy obejmowałem dyrekcję ar-
tystyczną Festiwalu, Polska przechodzi-
ła przemianę ustrojową. Sposób, w jaki 
ówczesny dyrektor naczelny postrzegał 

Ostatnie lata to czas przemian w ży-
ciu Festiwalu Filmowego w Gdyni, choć 
niektóre z tych zmian budzą dyskusje. 
Głównie, oczywiście, na temat selekcji.
Jestem zdania, że Festiwal powinien po-
zostać witryną polskiego kina. Konkurs 
jest najważniejszy, ale oprócz niego 
winna być bardzo silna sekcja Panoramy. 

Ale sami twórcy nie bardzo chcieli po-
kazywać swoje filmy w Panoramie.
Nieprawda! Z twórcami trzeba rozma-
wiać, poświęcałem temu wiele czasu! 
Pokazywaliśmy wtedy kilkanaście tytu-
łów w Konkursie i tyle samo w Panora-
mie. Panorama miała swoje konferencje 
prasowe i powtórne pokazy, jej uczest-
nicy nie mieli poczucia, że niepotrzeb-
nie przyjechali na Festiwal. Nie możemy 
pokazywać tylko 10 najlepszych filmów, 
skoro z dotacji państwowych powstało 
kolejnych 20-25. Pominięte produkcje, 
czasem bardzo interesujące, nie mają 
potem premiery i nie mogą znaleźć 
dystrybutora. Z radykalizmu selekcji 
uczyniono nową jakość, a w konsekwen-
cji całkiem sporo dobrych filmów nie 
pokazano na Festiwalu w ogóle, o ewi-
dentnych pomyłkach selekcyjnych nie 
będę się wypowiadał. 

Rozmawiała Anna Wróblewska,  
współpraca Maciej Kowalczyk

Waldemar Dąbrowski wręcza medal Gloria Artis 

Maciejowi Karpińskiemu, fot. Janusz Gojke

był błąd. Generalnie jestem przeciwny 
tego typu decyzjom. Zgadzam się z Ju-
liuszem Machulskim, który zauważył, że 
nieprzyznanie Grand Prix jest jak strzał 
oddany we własną stopę. 
Regulamin Festiwalu zmieniał się na 
przestrzeni lat. Był taki Festiwal, że naj-
pierw przyznawano nominacje, a dopie-
ro później jury przyznawało nagrody. 
W jury obudziła się wówczas przekora 
i zaczęli się buntować przeciwko na-
rzuconemu im ograniczeniu w postaci 
nominacji. Nagminnie odmawiali przy-
znawaniu nagród albo przyznawali je 
filmom nienominowanym. Panował 
kompletny chaos. Dlatego sądzę, że 
najskuteczniejsze są rozwiązania pro-
ste, sprawdzone, które funkcjonują na 
całym świecie. 

Przepraszam za wścibstwo, ale czy dy-
rektor Festiwalu może mieć jakikolwiek 
wpływ na werdykt? 
W każdym razie nie powinien i ja stara-
łem się tego unikać. Chociaż raz, wiele 
lat temu, miała miejsce sytuacja, którą 
można byłoby tak określić. Chodziło 
o film, który nie był szczególnym arcy-
dziełem, ale pojawiła się w nim wybitna 
rola pewnej sędziwej już aktorki. Jury 
zaprosiło mnie wtedy na obrady i po-
kazało mi szkic werdyktu. Z ogromnym 
zaskoczeniem odkryłem, że w miejscu 
nagrody za rolę kobiecą widnieje napis 
„nie przyznano”. Oczami duszy wyobra-
ziłem sobie jak to zostanie przyjęte. Po-
wiedziałem jurorom o moich obawach 
i namówiłem ich do ponownego prze-
myślenia tej decyzji. Przewodniczący 
jury zarządził tajne głosowanie w tej 
sprawie i nagroda została przyznana. 
Kiedy podczas uroczystej gali ogłoszono 
nagrodę za rolę kobiecą, cała sala Te-
atru Muzycznego wstała i powitała ten 
werdykt długą owacją na stojąco.

festiwali filmowych, było to dla mnie 
zupełnie nowe wyzwanie. Byłem wtedy 
kierownikiem literackim Zespołu Filmo-
wego Perspektywa i dobrze pamiętam 
rady, których mi udzielił Janusz Morgen-
stern przed objęciem funkcji dyrektora 
artystycznego Festiwalu. 
Najważniejsza z nich brzmiała następu-
jąco: „Jeśli sobie wyobrażasz, że twoja 
rola będzie polegała na tym, że poje-
dziesz, otworzysz festiwal, a potem go 
zamkniesz, to się grubo mylisz. To jest 
dużo większa robota i dużo cięższy 
obowiązek niż może wydawać się z ze-
wnątrz”. 

Które chwile na Festiwalu wspomina 
pan jako najtrudniejsze?
Zapamiętałem bardzo dobrze festiwal 
w roku 2001, kiedy miał miejsce atak 
terrorystyczny na World Trade Center. 
To był wrzesień i stało się to w trakcie 
festiwalu. Był to dla nas ogromny szok. 
Zaistniała bardzo trudna, paradoksalna 
sytuacja, trudno było skupić się na fil-
mach, zwłaszcza że tamten rok zaowo-
cował dość dużym napływem komedii. 
Pojawiały się głosy postulujące, a nawet 
domagające się przerwania Festiwalu. 
Mnie się wówczas wydawało, że prze-
rywanie Festiwalu z powodu wydarzeń 
w Stanach Zjednoczonych nie ma sen-
su, gdyż w kontekście światowym taka 
manifestacja pozostanie niezauważo-
na. Odwołaliśmy jednak wszystkie im-
prezy towarzyskie, wszystkie wydarze-
nia o charakterze rozrywkowym. Było 
bardzo wiele spokojnych, kameralnych 
rozmów, nie tylko na temat spraw na-
szej kinematografii, ale także polityki, 
świata. Tragiczne wydarzenia sprawiły, 
że był to Festiwal godny zapamiętania.

W latach 90. dwukrotnie nie przyznano 
Złotych Lwów. Czy pana zdaniem świad-
czy to o słabości polskiego kina w tam-
tym okresie?
Jestem zdania, że w obu przypadkach to 

rocznie, ale ich poziom pozostawiał 
nieraz wiele do życzenia. W rezultacie 
program konkursu nie zawsze był sa-
tysfakcjonujący. Trudno było w tamtych 
czasach podtrzymywać funkcję Festiwa-
lu jako okna wystawowego, w którym 
prezentowaliśmy z dumą skarby naszej 
kinematografii. W pewnym momencie 
produkcja filmowa radykalnie spadła 
i czasem wręcz brakowało filmów do 
zapełnienia programu. Zmusiło mnie to 
do oglądania się po obrzeżach. Zauwa-
żyłem, że spadkowi produkcji państwo-
wej towarzyszy pojawienie się grupy 
niezależnych miłośników sztuki filmo-
wej, którzy sami zaczęli tworzyć filmy 
za niewielkie pieniądze z niezależnych 
źródeł. Zacząłem te filmy ściągać i oglą-
dać, żeby wykorzystać ich potencjał. 
Postanowiłem pokazać je w jednym 
programie z filmami zrealizowanymi za 
państwowe pieniądze. Niestety, pierw-
sze polskie filmy niezależne były produ-
kowane bardzo skromnie i nadmiernie 
kontrastowały z resztą produkcji. Pro-
gram stwarzał wrażenie sztucznej kon-
strukcji, więc w następnym roku odstą-
piłem od tej koncepcji i stworzyłem od-
dzielny Konkurs Filmów Niezależnych. 
Z czasem konkurs ten rozkwitł i stał się 
integralną, ważną częścią Festiwalu. 
W ramach polskiego kina niezależnego 
zaczęły się pojawiać interesujące, waż-
ne utwory, o których można było dys-
kutować.

W jakich okolicznościach objął pan 
stanowisko dyrektora artystycznego 
Festiwalu?
W okolicznościach bardzo dramatycz-
nych. Zmiana na tym stanowisku nie 
była przewidywana, lecz mój poprzed-
nik zginął w wypadku samochodowym. 
Ministrem Kultury był wówczas Wal-
demar Dąbrowski i to on się do mnie 
zwrócił z tą propozycją. 
Byłem zaskoczony. W tamtym czasie nie 
miałem doświadczenia w prowadzeniu 
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Przygoda z firmą zewnętrzną trwała je-
den rok. Nowy producent Festiwalu nie 
miał zielonego pojęcia o tym biznesie; 
był szereg spektakularnych wpadek 
i bezsensownych pomysłów. Wiele z nich 
było zaczerpniętych z festiwalu w Kar-
lowych Warach, który nijak się miał do 
gdyńskiej rzeczywistości. Na przykład 
identyfikatory ze zdjęciem zrobionym 
ad hoc, co oczywiście spowodowało tzw. 
wąskie gardło, godzinne kolejki, awantury. 

Doskonale to pamiętam! Trafiłam na 
awarię sprzętu i w związku z tym zapro-
ponowano mi akredytację dwukrotnie 
starszej reżyserki. 
Pojawiły się problemy np. z hotelami, 
bo nowy, wynajęty przez producenta 
agent nie rozumiał specyfiki Festiwalu. 
Pomysł, aby kwaterować VIP-y w sopoc-
kim Grandzie okazał się klęską, bo każdy 
chciał mieszkać w gorszym hotelu, ale 
na miejscu, a nie marnować godziny na 
przejazd. 
Na szczęście upadł inny pomysł: aby ko-
ledzy nie oceniali filmów kolegów; inny-
mi słowy: aby w jury zasiedli wyłącznie 
naukowcy i publicyści.

Jak zakończyła się faza wielkich zmian?
Producentem został Leszek Kopeć. 
Wcześniej był dyrektorem Neptun Filmu, 
a więc niejako naturalnym kandydatem 
na to stanowisko. Po dwóch latach po-
łączył funkcję dyrektora i producenta 
– i moim zdaniem to najlepsze rozwią-
zanie. 

Okres przełomu wieku to także czas, 
kiedy Festiwal zdecydowanie otworzył 
się na publiczność.
Bo pojawiły się ku temu dobre wa-
runki. Wybudowano Centrum Gemi-
ni z multipleksem w środku, dawniej 
Silver Screenem, obecnie Multikinem. 
Wtedy rozpoczęła się trwająca do dzi-
siaj współpraca. Multikino, jego sale, 
zaplecze gastronomiczne i przestrzeń 

znawać je na przykład 12 filmom. Należy 
eliminować to, co jest profesjonalnie 
niedopuszczalne, ale jednocześnie za-
chować furtkę dla filmów niedoskona-
łych, które mimo wszystko oferują coś 
ciekawego. Jeśli pojawią się dyskusje, 
kontrowersje – tym lepiej dla Festiwalu.

Rozmawiała Anna Wróblewska,  
współpraca Katarzyna Ziembicka

Takie rzeczy – tylko w Gdyni

Rozmowa z Ryszardem Kirejczykiem, 
dyrektorem Festiwalu w latach 1999-
2001

W jakich okolicznościach został pan 
dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych?
Pod koniec lat 90. nastąpił kryzys Fe-
stiwalu, spowodowany zmianą sposobu 
finansowania. Nagle okazało się, że trze-
ba zebrać pieniądze od sponsorów, bo 
dotacja z Biura Komitetu Kinematografii 
ma być tylko częścią budżetu. 
Dzisiaj wiemy, że sponsoring i promocję 
załatwia się na wiele miesięcy, a nawet 
na rok przed planowanym wydarzeniem. 
Ale wówczas wszyscy uczyliśmy się no-
wego sposobu organizowania takich 
imprez i dlatego trudno oceniać naszą 
pracę w dzisiejszych kategoriach.
Pojawiła się wtedy nowa funkcja – pro-
ducent festiwalu. W roku 1999 była to 
firma zewnętrzna. Problem był taki, że 
firma ta w ogóle nie zajmowała się wy-
darzeniami kulturalnymi.
Niemniej jednak Tadeusz Ścibor-Rylski, 
ówczesny szef Komitetu Kinematografii, 
powołał mnie na stanowisko dyrektora, 
zapewne po to, by zapewnić sobie obec-
ność we władzach Festiwalu osoby ści-
śle związanej z branżą filmową. Byłem 
łącznikiem między szefem Komitetu Ki-
nematografii a Festiwalem. 

Ocena filmu zawsze stwarza problemy 
i zapewne dlatego trudno jest pozyskać 
dobrych jurorów.
Bardzo ważne, żeby uczestnicy Konkursu 
i widzowie czuli, że za decyzjami stoją 
ludzie, którzy czegoś dokonali, którzy 
mają prawo osądzać innych. A ludzie 
o odpowiednim statusie zawodowym 
często sami mają filmy w Konkursie albo 
są zbyt zajęci.
Osoba, która zasiada w jury powinna 
też mieć pewną otwartość umysłu, to-
lerancję, gotowość do dostrzegania 
rzeczy, które różnią się od jej własnej 
twórczości, ale obiektywnie mogą być 
bardzo interesujące. Jak się okazuje jest 
to niezwykle trudne. Juror nie powinien 
oczekiwać, lecz poszukiwać. Należy bro-
nić swoich opinii, ale należy też wykazać 
dobrą wolę zrozumienia odmiennych  
racji. 
Trzeba mieć dużą wytrzymałość psy-
chiczną. Nieraz widziałem jurorów nie-
wyobrażalnie zdenerwowanych, gdyż 
coś dalece zirytowało ich w filmie. Nie-
łatwo to wszystko przetrwać. Z tego 
płynie wniosek, że nie należy jurorów 
nadmiernie męczyć. Myślę, że trzy filmy 
dziennie to rozsądna dawka. 

Ale niesie to ze sobą konieczność se-
lekcji…
Przy takiej produkcji filmowej, jak obec-
nie w Polsce, jest ona nieunikniona. Ale 
musi ona brać pod uwagę specyfikę 
festiwalu narodowego. Mam wrażenie, 
że dziś na Festiwalu do Konkursu kwa-
lifikują się wyłącznie filmy, które budzą 
uznanie selekcjonerów jako całość, jako 
integralna propozycja artystyczna. Tym 
sposobem poza konkursem pozostają 
filmy, które są być może mniej wybitne, 
ale zawierają nieraz znakomite osią-
gnięcia w poszczególnych dziedzinach 
twórczości filmowej, które zasługują na 
docenienie na narodowym festiwalu. 
Uważam, że nie po to regulamin Festi-
walu ustanawia 19 nagród, żeby przy-

Michałkiem byłem przewodniczącym 
Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych. 
Dlatego propozycja Dąbrowskiego nie 
zaskoczyła mnie zbytnio. Pamiętam też, 
że z powodu moich wakacji, których nie 
chciałem skracać, początkowe kroki or-
ganizacyjne podejmował w moim imie-
niu Piotrek Łazarkiewicz.

Jakie wówczas stawiał pan sobie prio-
rytety?
Objąłem posadę dyrektora artystyczne-
go w Gdyni w latach 1992-1993, w mo-
mencie przełomu, tuż po okresie wiel-
kiej przemiany systemowej. Wiązało się 
to z szeroko pojętą reformą Balcerowi-
cza. Dla kultury znaczyło to rewolucyj-
ne przejście z modelu całkowitej dotacji 
państwowej na model wolnorynkowy. 
Jednak niektóre podmioty pozostawały 
wciąż upaństwowione, choćby Radio-
komitet czy Biuro Komitetu Kinemato-
grafii. Te organy nie działały jak obecne 
komisje złożone z ekspertów, przydzie-
lając fundusze na produkcje, ale były 
to nieokreślone grupy ludzi, które przy-
znawały pieniądze uznaniowo. 

wewnątrz jego obiektu, tworzą prze-
strzeń Festiwalu, która daje dodatkowe 
możliwości. Dzięki niej impreza nabrała 
oddechu. 
Przeniesienie Festiwalu do Gdyni dało 
mu nową jakość. Obiekty festiwalowe, 
przede wszystkim Teatr Muzyczny, bli-
skość Hotelu Gdynia i multipleksu dają 
możliwości, które wcześniej, w Gdańsku, 
były nieosiągalne. 
Leszek Kopeć doskonale radzi sobie 
z kierowaniem imprezą. Obecnie pro-
wadzi Gdyńską Szkołę Filmową, w cią-
gu roku wybudował Gdyńskie Centrum 
Filmowe. Takie rzeczy zdarzają się tylko 
w Gdyni, gdzie mamy prezydenta Woj-
ciecha Szczurka i wzorowe doświadcze-
nia w samorządności. I pierwszorzędną 
współpracę między miastem a Festiwa-
lem.

Rozmawiała Anna Wróblewska

Czas najważniejszych  
decyzji

Rozmowa z Jarosławem Sanderem, dy-
rektorem artystycznym Festiwalu w la-
tach 1992-1993

W jakich okolicznościach został pan 
dyrektorem artystycznym Festiwalu 
Filmowego w Gdyni?
Pełniłem wówczas funkcję kierownika 
literackiego przy Studiu im. Karola Irzy-
kowskiego. Prowadziliśmy Studio razem 
z Januszem Kijowskim, który wrócił wte-
dy z Brukseli. Pamiętam, że spędzałem 
akurat urlop w Dąbkach, siedzieliśmy 
z Krzyśkiem Zaleskim i Andrzejem Kot-
kowskim, gdy zadzwonił Waldek Dą-
browski, którego znałem, ale nie mieli-
śmy zażyłych stosunków. Sądzę, że pro-
pozycja wzięła się z mojej działalności 
przy organizowaniu zrębów nowego pol-
skiego kina jeszcze w czasach pierwszej 
„Solidarności”. Krótko przed stanem wo-
jennym powstał Komitet Ocalenia Kine-
matografii. Wspólnie ze śp. Bolesławem 

Bożena Dykiel, Wojciech Marczewski i Ryszard Kirejczyk na uroczystości 30-lecia Festiwalu, 2005, fot. Janusz Gojke
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Opinie polskich twórców były więc kon-
frontowane ze zdaniem zagranicznych 
jurorów, którzy w swoich krajach dużo 
znaczyli, mieli realny wpływ na kino. 
O to chodziło! Stąd wybór takich postaci 
jak Branko Lustig, producent kasowych 
amerykańskich filmów, czy izraelski re-
żyser Amos Poe. Był także nestor Lindsay 
Anderson, przewodniczący jury w roku 
1993 wraz z Agnieszką Holland, która 
miała inne spojrzenie z racji kilku lat 
emigracji, tworzenia filmów we Francji 
i w Hollywood. Z uwagi na postrzeganie 
kina polskiego z dystansu na szefa jury 
w roku 1994 wybraliśmy Andrzeja Żuław-
skiego, który mieszkał wówczas jeszcze 
w Paryżu. W tamtych latach jury komple-
towaliśmy z przedstawicieli wielu branży 
– w 1992 mieliśmy reżyserów, doświad-
czonego Kazimierza Kutza i Maćka Dej-
czera, autora młodego, choć już docenio-
nego za 300 mil do nieba, pisarza i sce-
narzystę Janusza Głowackiego, krytyka 
Jerzego Płażewskiego, ale także mniej 
powiązanych z filmem Adama Michnika 
czy księdza Józefa Tischnera.

Dzisiaj mówi się o tym okresie w kate-
goriach kryzysu kina. Jakie jest pana 
zdanie? Czy faktycznie kino polskie 
było w aż tak złej kondycji?
Jakość Konkursu Głównego była całkiem 
przyzwoita, oczywiście poziom filmów 
był różny. To były czasy Psów Włady-
sława Pasikowskiego, które przyjecha-
ły do Gdyni w nimbie spektakularnego 
wydarzenia. Był film Roberta Glińskiego 
Wszystko, co najważniejsze..., Pograbek 
Jana Jakuba Kolskiego, późniejszy kan-
dydat do Oscara – Szwadron Juliusza 
Machulskiego. Poziom i tematyka były 
więc różnorodne. Ale nie pamiętam by-
śmy mieli w Konkursie jakiś rzeczywiście 
kiepski film, który by totalnie rozmijał 
się z gustami publiczności.

Rozmawiała Anna Wróblewska,  
współpraca Maciej Kowalczyk

liczba produkcji filmowych, z 26-30 fil-
mów rocznie do poziomu 10-15. To wią-
zało się też z bankructwem wielu kin od-
danych pod władanie samorządów i bo-
rykaniem się z nową sytuacją wytwórni 
filmowych. Podczas moich dwóch lat 
kadencji dyrektora Festiwalu naprawdę 
nie było problemu, aby te 25-26 tytułów 
zmieścić w Konkursie Głównym. 
Drugim ważnym aspektem forsowa-
nym przez Dąbrowskiego, a chętnie 
przyjętym przeze mnie, było sprofilo-
wanie Festiwalu pod kątem większego, 
czynnego udziału ludzi, którzy liczą się 
w kinie europejskim. Utworzyliśmy sek-
cję skierowaną do zagranicznych gości, 
z oddzielną listą, zaproszeniami, poka-
zami. Sekcją opiekował się Przemysław 
Pohrybieniuk. To miał być pierwszy krok 
do „inwazji” polskiej kultury na rynki 
zagraniczne. Pomysłem, który funkcjo-
nował z powodzeniem, było międzyna-
rodowe jury. 

Pierwszą osobą, która rozpoczęła zmia-
ny w kierunku obowiązującego dziś mo-
delu, był Waldemar Dąbrowski. Ówcze-
sny szef Biura Komitetu Kinematografii 
znacznie wyprzedzał myślenie funkcjo-
nujące w innych gałęziach sztuki, a więc 
współpracy biznesu i kultury. Żeby do-
strzec skalę kryzysu, z którym boryka-
ła się kultura po roku 1989, wystarczy 
popatrzeć, jak masowo padały wtedy 
wydawnictwa literackie. 

Dopiero w połowie lat 90. przyszła dru-
ga fala zrozumienia procesów kapitali-
stycznych. 
Dlatego tak ważne dla kina polskie-
go były światłe decyzje podejmowane 
przez Waldemara Dąbrowskiego już od 
roku 1991, kiedy przyszedł do Minister-
stwa Kultury. Priorytetem, o którym dziś 
się nie wspomina, było zachowanie bazy 
produkcyjnej. Istniała realna groźba, że 
z braku funduszy państwowych spadnie 

Jarosław Sander i Bogusław Linda, Gdynia, 1990

organizatorów, ale powodowało, że wa-
runki, w jakich przyjmowaliśmy naszych 
gości stawały się coraz mniej komforto-
we. Największym problemem była sala 
widowiskowa, w której nawet po dosta-
wieniu kilku rzędów foteli mieściło się 
ok. 350 osób. Bywało, że na wieczornych 
projekcjach część publiczności po pro-
stu siadała na schodach. Tłoczno było 
także w sali, gdzie odbywały się konfe-
rencje prasowe. Dlatego po zakończeniu 
jedenastej edycji Festiwalu zacząłem 
zastanawiać się nad możliwością znale-
zienia innego obiektu, który zapewnił-
by lepsze warunki dla organizacji tego 
przedsięwzięcia. Niestety, nie znalazłem 
w Gdańsku takiego miejsca. 

W 1987 roku Festiwal opuścił Gdańsk 
i przeniósł się do Gdyni. Krążą legendy 
na temat tego, dlaczego tak się stało.
Opinia części środowiska sprowadzała 
się głównie do tezy, że władza chciała 
odebrać Festiwalowi imprezę związaną 
z Gdańskiem, z „Solidarnością”, któ-
rą wspierali filmowcy. Możliwe, że tak 
było, chociaż ja konsultując tę decyzję 
z ówczesnymi władzami kinematogra-
fii takiego uzasadnienia zmiany nie 
usłyszałem. Nam w Gdańsku zależało 
przede wszystkim na stworzeniu jak 
najlepszych warunków odbioru sztuki 
filmowej, zakwaterowania i tego wszyst-
kiego, co składa się na elementarne po-
czucie komfortu.

A co z kinem Leningrad? 
Kino to mimo swoich niewątpliwych za-
let – licząca 1200 miejsc sala, profesjo-
nalny sprzęt do projekcji filmów – nie 
spełniało pozostałych warunków dla 
organizacji Festiwalu. Gdyby było ina-
czej, to jaki sens miałaby organizacja 
Festiwalu w budynku NOT?

bo czasy smartfonów i tabletów były 
jeszcze bardzo odległe. W budynku była 
restauracja oraz sale, w których odby-
wały się konferencje prasowe i spotka-
nia filmowców. Wszędzie było blisko.

Co działo się po projekcjach? Był jakiś 
odpowiednik obecnego „Piekiełka”, 
w którym branża się spotykała? 
Festiwal gościł w Gdańsku tylko trzy 
lata. Spotykano się głównie w pokojach 
hotelowych, okolicznych kawiarniach 
i winiarniach. Był też klub festiwalowy 
w Rudym Kocie, ale nie cieszył się zbyt-
nim powodzeniem. Po uroczystości roz-
dania nagród spotykaliśmy się wszyscy 
w salach Ratusza Miejskiego.

Pojawiały się problemy organizacyjne?
Były to czasy powszechnego niedoboru 
i trzeba było występować o dodatkowe 
przydziały mięsa, wędlin, napojów. Salę 
widowiskową w budynku NOT należało 
każdego roku przystosowywać do po-
trzeb Festiwalu, podobnie jak foyer – do 
dziś są tam pomieszczenia, które wtedy 
zbudowaliśmy.

A jak było podczas kolejnych edycji?
Podstawowe elementy programu Fe-
stiwalu były powtarzalne: projekcje 
konkursowe poprzedzone prezenta-
cją ekipy realizującej film, konferencje 
prasowe po projekcji, pokazy w sekcji 
informacyjnej i pokazy specjalne. Były 
także projekcje filmów konkursowych 
i spotkania twórców z publicznością 
w kinach Trójmiasta i na terenie woje-
wództwa. Wydawaliśmy „Gazetę Festi-
walową”. Bardzo ważnym wydarzeniem 
było – organizowane przez SFP – Forum 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Festiwal stawał się coraz bardziej po-
pularny, coraz więcej twórców, dzien-
nikarzy i ludzi zajmujących się upo-
wszechnianiem kultury filmowej chciało 
wziąć w nim udział. Bardzo cieszyło to 

Między chęciami 
a możliwościami

Rozmowa z Jerzym Martysiem, dyrekto-
rem Festiwalu w latach 1984-1998

Można powiedzieć, że w 1984 roku, 
kiedy został Pan dyrektorem festiwalu 
filmowego, impreza wystartowała na 
nowo. 
Dwa lata wcześniej zostałem mianowa-
ny dyrektorem Okręgowego Przedsię-
biorstwa Rozpowszechniania Filmów 
w Gdańsku, które było, jak to się teraz 
mówi, producentem wykonawczym po-
przednich festiwali. Więc kiedy władze 
kinematografii zdecydowały o reak-
tywowaniu Festiwalu w Gdańsku, za-
proponowano mi, abym – wykorzystu-
jąc możliwości techniczne i osobowe 
przedsiębiorstwa – został dyrektorem 
imprezy. 

Jak wyglądały początki pana pracy?
Biorąc pod uwagę ówczesne warunki, 
było to przedsięwzięcie bardzo trudne 
organizacyjnie. Zgłoszono ponad 80 fil-
mów, z czego komisja selekcyjna zakwa-
lifikowała do konkursu 40 tytułów – po-
zostałe zostały zaprezentowane w sekcji 
informacyjnej. Festiwal trwał osiem dni.

Dom Technika (NOT) był punktem cen-
tralnym imprezy, a specjalne pokazy 
odbywały się w poddanym już wówczas 
rozbiórce kinie Neptun.
Kino nazywało się wtedy Leningrad; 
nazwa została zmieniona na Neptun 
dopiero w 1993 roku. W kinie odbywały 
się także uroczystości rozdania nagród 
i gale zamknięcia Festiwalu. Budynek 
NOT był świetnie położony: blisko dwor-
ca kolejowego, w sąsiedztwie najlepsze-
go w Gdańsku hotelu Hevelius, nieda-
leko Głównego Miasta i Domu Prasy, co 
było niezwykle ważne dla dziennikarzy, 

N
aj

w
aż

ni
ej

sz
y 

fe
st

iw
al

 p
ol

sk
ic

h 
fi

lm
ow

có
w



302       •        Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia     303

w związku z powodzią Komitet Kinema-
tografii zrezygnował z dofinansowania 
Festiwalu, co skutkowało konieczno-
ścią jego odwołania. Jednak dzięki fi-
nansowemu wsparciu Canal+ Festiwal 
został zorganizowany, choć był krótszy 
i znacznie skromniejszy. Transforma-
cja wpłynęła oczywiście na strukturę 
organizacyjną kinematografii, sposoby 
i źródła finansowania produkcji filmo-
wej, tematy rozmów i dyskusji (mniej 
o ideach, więcej o pieniądzach). Pojawi-
li się nowi producenci, było więcej ko-
produkcji. Miało to zapewne wpływ na 
filmy prezentowane na Festiwalu i jego 
atmosferę.

Był jednak moment, kiedy pojawiła się 
groźba, że Festiwal zostanie przeniesio-
ny do Warszawy.
Część środowiska uznała, że ciekawszym 
miastem dla międzynarodowej promocji 
polskiego kina będzie stolica, gdzie są 
lepsze warunki zakwaterowania, szyb-
ciej można dojechać, jest wygodniejsza 
komunikacja lotnicza. Tu są także am-
basady, co stwarza większe możliwości 
promocyjne. Być może były jeszcze inne, 
nieznane mi przyczyny decyzji Przewod-
niczącego Komitetu Kinematografii, któ-
ry postanowił, że 17. Festiwal odbędzie 
się w Warszawie.

Udało się jednak do tego nie dopuścić.
W pierwszej chwili wydawało się nam, 
że nic nie jest w stanie tego odwrócić. 
Jednak po licznych rozmowach zorien-
towaliśmy się, że znaczna część filmow-
ców, a także dziennikarzy, nie podziela 
tego poglądu. Rozesłaliśmy do władz 
miasta i województwa oraz przedsta-
wicieli środowisk twórczych pisma 
z argumentacją przeciwko przenoszeniu 
Festiwalu. W proces ten bardzo zaanga-
żowała się pani prezydent Franciszka 
Cegielska, a także władze województwa; 
problemem zainteresowano również 
parlamentarzystów z naszego regionu. 

glamentacja wielu towarów i usług, ale 
pomogło nam dowództwo Marynarki 
Wojennej udostępniając uczestnikom 
Festiwalu swoje kluby. Tam też podczas 
pierwszych gdyńskich edycji organizo-
waliśmy spotkania towarzyskie.

W Gdyni było łatwiej?
Przede wszystkim – inaczej. Teatr z wi-
downią na ponad 700 miejsc i salami na 
potrzeby organizowania konferencji czy 
spotkań promocyjnych; lepsze zaplecze 
gastronomiczne. Wreszcie: nowy hotel 
z widokiem na zatokę i zacumowane 
w porcie żaglówce: „Dar Pomorza” i „Dar 
Młodzieży”; spacery nad zatoką, plaża 
w zasięgu wzroku – wszystko to czyniło 
nową jakość w recepcji Festiwalu. Pew-
nym mankamentem była konieczność 
transportu z Gdańska sprzętu kinotech-
nicznego, wyposażenia niezbędnego do 
pracy recepcji i biura Festiwalu. Zwykle 
na adaptację Teatru mieliśmy mniej 
więcej trzy dni, ale życzliwość władz 
miasta i wsparcie pracowników Teatru 
pomagały nam zrealizować wszystkie 
planowane zadania.

Kilka lat po przeniesieniu Festiwalu 
nastąpiła transformacja ustrojowa. Jak 
wpłynęła ona na jego funkcjonowanie?
Mimo powszechnego entuzjazmu Festi-
wal miał w 1989 roku poważne problemy 
z zapewnieniem środków finansowych 
na jego organizację. Na szczęście uda-
ło nam się zdobyć 40 proc. niezbędne-
go budżetu od prywatnych sponsorów. 
Zdecydowano również, po raz pierw-
szy, że nie będzie konkursu i co za tym 
idzie nagród regulaminowych, a jedynie 
pokazy filmów i nagrody przyznawane 
przez instytucje, fundacje i stowarzysze-
nia. Na następnym Festiwalu natomiast 
wprowadzono system zbliżony do osca-
rowego: jedno gremium nominowało fil-
my do nagród, a inne decydowało o ich 
przyznaniu. Takie zasady obowiązywały 
jeszcze w następnym roku. W 1997 roku 

Zadecydowano, że impreza przeniesie 
się do Teatru Muzycznego w Gdyni.
Mniej więcej rok wcześniej zostałem za-
proszony na MFF do Valladolid w Hisz-
panii, który odbywał się w pięknym Te-
atrze Calderon. To doświadczenie osta-
tecznie przekonało mnie, że następny 
Festiwal powinien się odbyć w Teatrze 
Muzycznym. Należało jeszcze tylko prze-
konać do tego pomysłu dyrektora Teatru 
i władze Gdyni. Muszę przyznać, że pod-
czas pierwszych rozmów nie odnotowa-
łem zachęcających opinii. Ale kolejne 
spotkania pozwoliły na sformułowanie 
wniosku do władz kinematografii o zgo-
dę na zorganizowanie 12. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni. Największym proble-
mem było zapewnienie projekcji filmów 
i odtwarzania dźwięku. Potrzebne były 
nowe projektory, które miał zakupić za 
granicą Film Polski. W dniu rozpoczęcia 
Festiwalu otrzymałem telefon, że pro-
jektory są na granicy i pytają, gdzie mają 
je dostarczyć. Na szczęście przewidując 
taki rozwój sytuacji zleciłem wcześniej 
naszym warsztatom kinotechnicznym 
dostosowanie posiadanych projekto-
rów do warunków projekcji w teatrze. 
Chociaż były problemy z jakością obra-
zu i dźwięku, które ostatecznie udało się 
wyeliminować dopiero po kilku latach, 
to inauguracja odbyła się bez zakłóceń.

Jak środowisko zareagowało na Festi-
wal w Gdyni?
Mimo negatywnych opinii, o których 
wspomniałem, nowe warunki, jakie zo-
stały stworzone uczestnikom Festiwa-
lu, powodowały, że pozytywna opinia 
o zmianie miejsca stawała się coraz po-
wszechniejsza.

Wieczorne spotkania odbywały się też 
w klubie Marynarki Wojennej.
Przeniesienie Festiwalu do Gdyni nie 
wyeliminowało kłopotów z zaopatrze-
niem. Nadal przecież obowiązywała re-

dla mnie współpraca z Bolesławem Mi-
chałkiem, dyrektorem programowym 16. 
Festiwalu. Inspirujące było współdzia-
łanie z Januszem Zaporowskim, Jarosła-
wem Sanderem i Maciejem Karpińskim. 
Książka wydana z okazji trzydziestej 
rocznicy Festiwalu nosi tytuł „A statek 
płynie…”. Cieszę się, że jest to coraz 
większy i piękniejszy statek. Życzę, aby 
zawsze omijały go sztormy i żeby co 
roku zawijał do portu Gdynia.

Rozmawiał Jakub Knera

gracja środowiska i myślę, że festiwalo-
we spotkania miały w tym swój udział. 
Naszym głównym celem było stworzenie 
jak najlepszych warunków dla promocji 
polskiego kina, umożliwienie dokona-
nia oceny rocznej produkcji polskich 
filmów oraz konfrontacja twórców i ich 
dzieł z publicznością. Sądzę, że realizu-
jące kolejne edycje Festiwalu zespoły 
osiągnęły ten cel. Dla mnie niezwykle 
ważnym i kształcącym było obcowanie 
z wieloma wybitnymi osobistościami 
świata kultury. Wielkim zaszczytem była 

W efekcie tych działań Przewodniczący 
Komitetu Kinematografii zwołał naradę, 
na którą zaprosił zarówno zwolenni-
ków, jak i przeciwników przeprowadz-
ki. W efekcie tych rozmów i stanowiska 
ówczesnego ministra kultury decyzja 
została odwołana. Festiwal odbył się 
w Gdyni w drugiej połowie listopada 
1992 roku. 

W edycjach Festiwalu, którym pan dy-
rektorował, uczestniczyli również go-
ście zagraniczni.
Festiwal stwarzał możliwość zobaczenia 
w ciągu kilku dni rocznej produkcji pol-
skiej kinematografii, co dla osób zajmu-
jących się selekcją filmów na festiwale 
międzynarodowe było dostatecznym 
powodem, aby do Gdańska czy później 
Gdyni przyjechać. Przyjeżdżali także 
dziennikarze, przedstawiciele instytucji 
państwowych, dyrektorzy bądź przed-
stawiciele festiwali, z którymi współpra-
cowaliśmy np. z Berlina, Szanghaju, Kar-
lowych Warów, Toronto czy San Remo.
W zależności od festiwalu, przyjeżdżało 
do nas od 20 do 50 gości, m.in. z Bia-
łorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Fin-
landii, Holandii, Izraela, Kanady, Litwy, 
Rosji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii 
i Włoch. Festiwal odwiedzili i spotkali 
się z jego uczestnikami, np. Irvin Ker-
shner, John Malkovich i Volker Schlön-
dorff. Lindsay Anderson był honorowym 
przewodniczącym jury 18. Festiwalu 
w Gdyni, w którym zasiadali również 
Branko Lustig, Amos Poe, Stasys Eidri-
gevičius i Pavel Hajný. 

Dopiero w 2015 roku dyrektor Leszek 
Kopeć prześcignął pana w piastowaniu 
fotela dyrektora Festiwalu.
Każdy Festiwal miał swoją odrębną 
dramaturgię i stanowił nowe wyzwa-
nie. Drugi start Festiwalu odbywał się 
w bardzo złożonej sytuacji i był pełen 
emocjonalnych zdarzeń. Z czasem na-
stępowała jednak coraz większa inte- Jerzy Martyś, Tadeusz Ścibor-Rylski i Bolesław Michałek, fot. Janusz Gojke
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Nagroda Komitetu Kinematografii dla firmy, która 
wyprodukowała najwięcej filmów: Visa Film (prezes 
Janusz Dorosiewicz)
Nagroda dystrybutorów dla najbardziej kasowego 
aktora: Bogusław Linda
Don Kichot – Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych: Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska
Nagroda Komisji Krajowej „Solidarność”: Śmierć jak 
kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz 
Nagroda „Video Studio Gdańsk”: Dorota Segda – 
Faustyna 
Nagroda „Non Stop Servis”: Arthur Reinhart – Wrony 
Nagroda 100º Fahrenheita: Karolina Ostrożna 
i Katarzyna Szczepanik – Wrony 

1995
Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za debiut aktorski: 
Paweł Kukiz – Girl Guide 
Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii 
dla producenta roku: Kazimierz Rozwałka 
Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
Pułkownik Kwiatkowski, reż. Kazimierz Kutz
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Wrzeciono czasu, reż. 
Andrzej Kondratiuk
Nagroda 100º Fahrenheita: Girl Guide, reż. Juliusz 
Machulski
Nagroda Festiwalu w Toronto: Renata Dancewicz
Nagroda Stowarzyszenia Kobiet Filmu i Telewizji: 
Pestka, reż. Krystyna Janda

1996
Nagroda Specjalna Instytutu Polskiego w Moskwie: 
Maja Komorowska 
Nagroda redakcji „Gościa Niedzielnego”: Cwał,  
reż. Krzysztof Zanussi
Nagroda Festiwalu Filmów Fabularnych w Toronto: 
Maja Komorowska – Cwał 
Nagroda Honorowa Fundacji Kultury Polskiej: Łukasz 
Nowicki – Deszczowy żołnierz 
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Poznań’56, reż. Filip 
Bajon
Nagroda Kin Studyjnych: Odwiedź mnie we śnie,  
reż. Teresa Kotlarczyk
Nagroda „Video Studio Gdańsk”: Odwiedź mnie we 
śnie, reż. Teresa Kotlarczyk
Nagroda Stowarzyszenia Fahrenheita:
Jerzy Domaradzki – Historia Liliany
Teresa Kotlarczyk – Odwiedź mnie we śnie
Krzysztof Zanussi – Cwał 
„Talent Roku” – nagroda ufundowana przez CMC 
Talent Agency: Łukasz Kośmicki – Gry uliczne, 
Poznań’56
Nagroda Biura Podróży „Lauer”: Piotr Wojtowicz – 
Autoportret z kochanką 
Nagroda miesięcznika „Elle”: Maria Seweryn – Matka 
swojej matki 
Nagroda Stowarzyszenia Kobiet Filmu i Telewizji 
„Paskudny Robak”: Szamanka, reż. Andrzej Żuławski

Nagroda firmy „Agfa-Gevaert” za użycie taśmy 
barwnej: Witold Adamek – Jezioro Bodeńskie 
i Bohater roku 

1987
Nagroda Jury Młodzieżowego: Matka Królów, reż. 
Janusz Zaorski 
„Złoty Talar” – nagroda Zrzeszenia „Polkino”: Nad 
Niemnem i Między ustami a brzegiem pucharu, reż. 
Zbigniew Kuźmiński
Nagroda Koła Reżyserów SFP i PRF „Zespoły 
Filmowe” dla kierownika produkcji: Michał 
Szczerbic
Nagroda firmy „Agfa-Gevaert” za zdjęcia: Jerzy 
Łukaszewicz – Przyjaciel wesołego diabła 
Nagroda Muzeum Kinematografii w ̧Łodzi: Studio 
im. Karola Irzykowskiego za zestaw filmów 
prezentowanych na festiwalu, ze szczególnym 
wyróżnieniem filmu Szkoła kochanków, reż. 
Krzysztof Tchórzewski

1988
Nagroda Fundacji Kultury Polskiej: Jan Peszek – 
Łabędzi śpiew 
Nagroda Koła Reżyserów SFP i PRF „Zespoły 
Filmowe” dla kierownika produkcji: Dorota 
Ostrowska-Orlińska
„Artur” – Nagroda Muzeum Kinematografii w Łodzi: 
Na srebrnym globie, reż. Andrzej Żuławski 

1990
„Artur” – Nagroda Muzeum Kinematografii w Łodzi: 
Wojciech Pszoniak
Nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji: 
Ucieczka z kina „Wolność”, reż. Wojciech 
Marczewski

1992
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni: Juliusz 
Machulski – Szwadron 
Nagroda Fundacji Kultury Polskiej: Łukasz 
Karwowski – Listopad 

1993
Nagroda Przewodniczącego Komitetu 
Kinematografii za osiągnięcia producenckie: 
Janusz Morgenstern, Gene Gutowski,  
Barbara Pec-Ślesicka
Nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji: 
Pora na czarownice, reż. Piotr Łazarkiewicz

1994
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni: Śmierć jak 
kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz 
Nagroda Fundacji Kultury Polskiej: Damian Lubas, 
Grzegorz Lempa, Daniel Nowak – Gorący czwartek
Nagroda Przewodniczącego Komitetu 
Kinematografii dla producenta roku: Lew Rywin 

Aneks

1974
„Żelazna Łódka” – nagroda jury redakcji „Głosu 
Robotniczego”: Nocleg, reż. Feliks Falk

1976
Nagroda redakcji „Głosu Wybrzeża”: Halina 
Winiarska – Zagrożenie 

1978
Nagroda redakcji „Głosu Wybrzeża”: Antyki, reż. 
Krzysztof Wojciechowski 

1980
„Fotel widza” – nagroda Zjednoczenia 
Rozpowszechniania Filmów dla filmu cieszącego 
się największą frekwencją w pierwszym roku 
eksploatacji: Hallo, Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy, reż. Janusz Rzeszewski 
i Mieczysław Jahoda

1981
Nagroda Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku:
Człowiek z żelaza, reż. Andrzej Wajda
Chłopi’81, reż. Andrzej Piekutowski
„Fotel widza”: Panny z Wilka, reż. Andrzej Wajda

1984
Nagroda Polskiego Archiwum Jazzu: Był jazz, reż. 
Feliks Falk
Nagroda Zrzeszenia Okręgowych Przedsiębiorstw 
Rozpowszechniania Filmów „Polkino” dla 
najbardziej frekwencyjnego filmu: 
Akademia pana Kleksa, reż. Krzysztof Gradowski
 Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 
Nagroda „Gazety Festiwalowej”: Człowiek znikąd, 
reż. Józef Kłyk

1985
Nagroda Zrzeszenia OPRF „Polkino”: Szaleństwa 
panny Ewy, reż. Kazimierz Tarnas
Nagroda Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów dla 
najpopularniejszego i najbardziej kasowego filmu: 
Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 

1986
„Złoty Talar” – nagroda Zrzeszenia „Polkino”: 
C.K.Dezerterzy, reż. Janusz Majewski
Nagroda Koła Reżyserów SFP i PRF „Zespoły 
Filmowe” dla kierownika produkcji: Tadeusz 
Drewno 

Obok: Spotkanie Romana Polańskiego z młodymi twórcami, 
2013, fot. Sławomir Pultyn i Jerzy Rados

Na poprzedniej stronie: Panorama wybrzeża Gdyni,  
fot. Adrianna Kędzierska / SFP
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Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji/
KRRiTv: Żurek, reż. Ryszard Brylski 
Nagroda Rady Programowej TVP: Żurek, reż. 
Ryszard Brylski 
Nagroda Prezesa TVP: Przemiany, reż. Łukasz 
Barczyk
Nagroda tygodnika „Tele Tydzień”: Żurek, reż. 
Ryszard Brylski 

2004
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Wesele, reż. Wojciech Smarzowski
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut 
aktorski: Przemysław Bluszcz – W dół kolorowym 
wzgórzem
Nagroda Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa SA im. Ignacego Łukasiewicza za 
promocję polskiej kultury filmowej za granicą: 
Ogród rozkoszy ziemskich, reż. Lech Majewski
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Pręgi, reż. Magdalena 
Piekorz 
Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji/
KRRiTv: Długi weekend, reż. Robert Gliński 
Nagroda Prezesa TVP: Wesele, reż. Wojciech 
Smarzowski
Nagroda Rady Programowej TVP: Wesele, reż. 
Wojciech Smarzowski
Nagroda tygodnika „Tele Tydzień”: Długi weekend, 
reż. Robert Gliński 
Nagroda Jury Dziecięcego: 
Magiczna gwiazda, reż. Wiesław Zięba
Dwanaście miesięcy, reż. Zbigniew Kotecki

2005
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Barbórka, reż. Maciej Pieprzyca
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszy 
debiut aktorski: 
Anna Cieślak – Masz na imię Justine  
Tomasz Kot – Skazany na bluesa
Nagroda Prezydenta Miasta Warszawy za 
wrażliwość społeczną: Doskonałe popołudnie, reż. 
Przemysław Wojcieszek
Nagroda Prezesa TVP: Parę osób, mały czas, reż. 
Andrzej Barański
Nagroda Rady Programowej TVP: Piekło-niebo, reż. 
Natalia Koryncka-Gruz
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Doskonałe 
popołudnie, reż. Przemysław Wojcieszek 
Nagroda Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza za promocję polskiej kultury 
filmowej za granicami kraju: Jan A.P. Kaczmarek
Nagroda Jego Ekscelencji ks. Biskupa Metropolity 
Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego i Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich: Oskar, reż. Marek 
Piwowski

Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji/
KRRiTv: Cud purymowy, reż. Izabella Cywińska 
Nagroda Canal+ : Janusz Gajos – Żółty szalik 

2001
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Weiser, reż. Wojciech Marczewski
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut 
aktorski: Magdalena Schejbal – Głośniej od bomb
Nagroda „Video Studio Gdańsk” dla najlepszego 
filmu komediowego: 
Sezon na leszcza, reż. Bogusław Linda 
Stacja, reż. Piotr Wereśniak
Nagroda Jury Młodzieżowego: Portret podwójny, 
reż. Mariusz Front 
Nagroda Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji/KRRiTv: Bellissima, reż. Artur 
Urbański 
Nagroda Prezesa TVP: List, reż. Denijal Hasanović 
Nagroda Feniks Polish Film Promotion 
organizatora Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Toronto dla indywidualności 26. 
FPFF w Gdyni: Yurek Bogayevicz – Boże skrawki. 
Nagroda Lukas Bank, sponsora Festiwalu, za 
wybitne osiągnięcia w kinematografii: Jerzy 
Kawalerowicz 

2002
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Dzień świra, reż. Marek Koterski
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut 
aktorski: Ewa Kaim – Anioł w Krakowie 
Nagroda „Video Studio Gdańsk” dla najlepszego 
filmu komediowego: Anioł w Krakowie, reż. Artur 
Więcek 
Nagroda Feniks Polish Film Promotion 
organizatora Festiwali Polskich Filmów 
Fabularnych w Toronto dla indywidualności 27. 
FPFF w Gdyni: Wojciech Wójcik – Tam i z powrotem
Nagroda firmy Apple IMC Poland – komputer 
Power McIntosh G4 z oprogramowaniem 
Cinema Tools i Final Cut Pro3 – dla producenta 
najlepszego filmu: SF Zebra

2003
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Warszawa, reż. Dariusz Gajewski 
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut 
aktorski: Radek Kaim – Jak to się robi 
z dziewczynami 
Nagroda „Video Studio Gdańsk” dla najlepszego 
filmu komediowego: Jak to się robi z dziewczynami, 
reż. Przemysław Angerman 
Nagroda dodatkowa: Jerzy Hoffman – za upór 
i determinację w tworzeniu filmowych widowisk 
historycznych 
Nagroda Feniks Polish Film Promotion 
organizatora Festiwali Polskich Filmów 
Fabularnych w Toronto dla indywidualności 
28.FPFF w Gdyni: Konrad Niewolski – Symetria 
Nagroda Stowarzyszenia Organizatorów Festiwali 
Polskich Filmów za Granicą: Pornografia, reż. Jan 
Jakub Kolski

1997
Nagroda „Video Studio Gdańsk”: Złote runo, reż. 
Janusz Kondratiuk 
Nagroda festiwalu w Toronto dla największej 
indywidualności 22. FPFF w Gdyni: Jerzy Stuhr 
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Kroniki domowe, 
reż. Leszek Wosiewicz 
Nagroda Kin Studyjnych: Historie miłosne, reż. 
Jerzy Stuhr
Wyróżnienia:
Farba, reż. Michał Rosa
Kroniki domowe, reż. Leszek Wosiewicz 
Nagroda Polskiego Radia Kraków S.A: Adam Nowak 
– Historie miłosne
Nagroda dystrybutorów: Maciej Ślesicki – Sara

1998
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszą 
komedię: U Pana Boga za piecem, reż. Jacek 
Bromski
Nagroda „Video Studio Gdańsk”: Ira Łaczina – 
U Pana Boga za piecem
Nagroda festiwalu w Toronto dla największej 
indywidualności 23. FPFF w Gdyni: Dorota 
Kędzierzawska, Anita Borkowska-Kuskowska, 
Arthur Reinhart – Nic 
Nagroda Kin Studyjnych: Historia kina 
w Popielawach, reż. Jan Jakub Kolski
Nagroda Przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji: Więzienne sny 
samochodziarza Harry’ego, czyli odyseja na pryczy, 
reż. Ives Goulais

1999
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za 
twórcze przedstawienie współczesności: Tydzień 
z życia mężczyzny, reż. Jerzy Stuhr 
Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdyni za 
debiut aktorski (ex aequo): Karolina Dryzner, Ewa 
Lorska – Torowisko
Nagroda Prezesa TVP: Ogniem i mieczem, reż. Jerzy 
Hoffman
Nagroda Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji: Witold Bereś i Artur Więcek 
– Historia filozofii po góralsku według ks. Józefa 
Tischnera
Nagroda festiwalu w Toronto dla największej 
indywidualności 24. FPFF w Gdyni: Marek Kondrat 
– Prawo ojca

2000
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: Gra (z cyklu tv Wielkie rzeczy), reż. 
Krzysztof Krauze 
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut 
aktorski: Michał Bukowski – Patrzę na ciebie, Marysiu 
Nagroda „Video Studio Gdańsk” dla najlepszej 
komedii: Pół serio, reż. Tomasz Konecki
Nagroda Jury Młodzieżowego: 
Daleko od okna, reż. Jan Jakub Kolski
Egoiści, reż. Mariusz Treliński
Nagroda Prezesa TVP: Andrzej Seweryn – Prymas. 
Trzy lata z tysiąca 

Obok: Archiwalia festiwalowe ze zbiorów Muzeum 
Kinematografii i Pomorskiej Fundacji Filmowej, wśród 
nich pierwsza strona werdyktu dziennikarzy z roku 1977, 
przyznających nieoficjalnie nagrodę dla filmu  
„Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy
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prod. Izabela Łopuch, dystrybutor ITI Cinema 
Nagroda internautów Wirtualnej Polski: Jesteś 
Bogiem, reż. Leszek Dawid 
Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni: Baby są 
jakieś inne, reż. Marek Koterski 
Gwiazda Gwiazd „Elle”: Agnieszka Grochowska
Kryształowa Gwiazda „Elle”: Joanna Kulig 
Wschodząca Gwiazda „Elle”: Marcin Kowalczyk 
Nagroda L’Oreal Paris dla najbardziej stylowej 
aktorki: Agnieszka Grochowska

2013
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Ida, reż. Paweł 
Pawlikowski 
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Ida, reż. 
Paweł Pawlikowski 
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów Filmu 
Polskiego za Granicą: Papusza, reż. Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze
Złote Kociaki – Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta 
Gdyni: Papusza, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof 
Krauze
Nagroda Jury Młodzieżowego: Płynące wieżowce, reż. 
Tomasz Wasilewski 
Nagroda Project London dla filmu o największym 
potencjale dystrybucyjnym w Wielkiej Brytanii 
i Irlandii: Bilet na Księżyc, reż. Jacek Bromski
Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu w sekcji 
Panorama: Żywie Biełaruś, reż. Krzysztof Łukaszewicz
Bursztynowe Lwy: Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid, 
prod. Jerzy Kapuściński, dystrybutor Kino Świat
Światłoczuła Nagroda Publiczności: 
Obława, reż. Marcin Krzyształowicz 
Argentyńska lekcja, reż. Wojciech Staroń
Gwiazda Gwiazd „Elle”: Małgorzata Szumowska
Kryształowa Gwiazda „Elle”: Dawid Ogrodnik
Wschodząca Gwiazda „Elle”: Agata Trzebuchowska

2014
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Kebab i Horoskop, reż. 
Grzegorz Jaroszuk 
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Kebab 
i Horoskop, reż. Grzegorz Jaroszuk 
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów Filmu 
Polskiego za Granicą: Bogowie, reż. Łukasz Palkowski 
Złoty Kangur: Obywatel, reż. Jerzy Stuhr 
Złote Kociaki – Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta 
Gdyni: Miasto 44, reż. Jan Komasa 
Nagroda Jury Młodzieżowego dla najlepszego 
filmu Konkursu Głównego: Fotograf, reż. Waldemar 
Krzystek 
Nagroda Project London: Bogowie, reż. Łukasz 
Palkowski 
Bursztynowe Lwy: Jack Strong, reż. Władysław 
Pasikowski, prod. Sylwia Wilkos, Klaudiusz Frydrych, 
Roman Gutek, dystrybutor Vue Movie
Nagroda Szkoły Wajdy: Źle nam z oczu patrzy, reż. 
Arkadiusz Biedrzycki
Gwiazda Gwiazd „Elle”: Tomasz Kot
Kryształowa Gwiazda „Elle”: Jowita Budnik
Wschodząca Gwiazda „Elle”: Anna Próchniak

2009
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Rewers, reż. Borys 
Lankosz
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Rewers, 
reż. Borys Lankosz
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Polskiego Filmu za Granicą: Rewers, reż. Borys 
Lankosz
Złoty Kangur – nagroda australijskich 
dystrybutorów filmowych: 
Borys Szyc – Wojna polsko-ruska 
Wszystko co kocham, reż. Jacek Borcuch
Bursztynowe Lwy: Kochaj i tańcz, reż. Bruce Parra-
more, prod. Aneta Cebula-Hickinbotham, Izabela 
Łopuch, Dariusz Gąsiorowski, dystrybutor ITI Cinema

2010
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Chrzest, reż. Marcin 
Wrona
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: 
Wenecja, reż. Jan Jakub Kolski 
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Erratum, reż. Marek Lechki
Złoty Kangur: Włodzimierz Niderhaus – Różyczka, 
reż. Jan Kidawa-Błoński
Bursztynowe Lwy: Ciacho, reż. Patryk Vega, prod. 
Magdalena Zielska, Patryk Vega, dystrybutor 
Syrena Films
Kryształowa Gwiazda – nagroda miesięcznika 
„Elle”: Anna Kazejak
Złoty Medal Gloria Artis „Zasłużony Kulturze”: 
Leszek Kopeć

2011
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Róża, reż. Wojciech 
Smarzowski
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Sala 
samobójców, reż. Jan Komasa 
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Róża, reż. Wojciech 
Smarzowski
Złoty Kangur: Agata Kulesza – Róża i Sala 
samobójców 
Bursztynowe Lwy: Och Karol 2, reż. Piotr 
Wereśniak, prod. Ilona Łepkowska, Tadeusz 
Lampka, dystrybutor Studio Interfilm
Nagroda internautów Wirtualnej Polski: Sala 
samobójców, reż. Jan Komasa 
Gwiazda Gwiazd „Elle”: Agata Kulesza
Kryształowa Gwiazda „Elle”: Roma Gąsiorowska
Wschodząca Gwiazda „Elle”: Jan Komasa
Nagroda L’Oreal Paris dla najbardziej stylowej 
aktorki: Magdalena Cielecka

2012
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Droga na drugą 
stronę, reż. Anca Damian
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Obława, 
reż. Marcin Krzyształowicz
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Mój rower, reż. Piotr 
Trzaskalski 
Złoty Kangur: Piotr Trzaskalski – Mój rower 
Bursztynowe Lwy: Listy do M., reż. Mitja Okorn, 

 2006
Nagroda SFP: Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. 
Marek Koterski
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszy 
debiut aktorski: Marta Malikowska – Przebacz 
Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za 
szczególną wrażliwość społeczną: Plac Zbawiciela, 
reż. Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze 
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Co słonko widziało, 
reż. Michał Rosa 
Nagroda Rady Programowej TVP: Statyści, reż. 
Michał Kwieciński 
Nagroda Prezesa TVP: Plac Zbawiciela, reż. Joanna 
Kos-Krauze i Krzysztof Krauze
Bursztynowe Lwy – nagroda dla filmu, który 
w minionym roku odniósł w kinach największy 
sukces frekwencyjny: Tylko mnie kochaj, reż. 
Ryszard Zatorski, prod. Tadeusz Lampka, Dariusz 
Gąsiorowski, dystrybutor ITI Cinema, Studio Interfilm 

2007
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie współcze-
sności: Aleja Gówniarzy, reż. Piotr Szczepański  
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za debiut aktor-
ski: Joanna Kulig – Środa czwartek rano 
Nagroda Prezesa TVP:
Danuta Szaflarska – Pora umierać
Sonia Bohosiewicz – Rezerwat 
Nagroda Rady Programowej TVP: Jutro idziemy do 
kina, reż. Michał Kwieciński
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Jutro idziemy do 
kina, reż. Michał Kwieciński
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Sztuczki, reż. Andrzej 
Jakimowski 
Bursztynowe Lwy: Testosteron, reż. Tomasz Konecki 
i Andrzej Saramonowicz, prod. Iwona Ogonowska-
Konecka, dystrybutor ITI Cinema 
Nagrody Honorowe Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne: Irena 
Choryńska, Sylwester Chęciński, Zygmunt Król
Nagroda PISF Przyjaciel Polskiej Kinematografii: 
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz – za 
wsparcie dla festiwalu Era Nowe Horyzonty 
prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki – za 
ustanowienie pierwszego regionalnego funduszu 
filmowego 

2008
Nagroda SFP za twórcze przedstawienie 
współczesności: 0_1_0, reż. Piotr Łazarkiewicz
Nagroda Prezesa TVP: 
Swietłana Chodczenkowa – Mała Moskwa 
Mała Moskwa, reż. Waldemar Krzystek 
Nagroda Rady Programowej TVP: Mała Moskwa, 
reż. Waldemar Krzystek
Don Kichot – Nagroda PF DKF: Bracia Karamazow, 
reż. Petr Zelenka 
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: 33 sceny 
z życia, reż. Małgorzata Szumowska
Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą: Cztery noce z Anną, 
reż. Jerzy Skolimowski
Bursztynowe Lwy: Katyń, reż. Andrzej Wajda, prod. 
Michał Kwieciński, dystrybutor ITI Cinema

Najmłodsza laureatka nagrody za pierwszoplanową 
rolę kobiecą: Zofia Wichłacz za film „Miasto 44”, 2014,  
fot. Wojciech Rojek

Na następnej stronie:  Grażyna Torbicka prowadzi 
galę zakończenia 39. FFG, fot. Tomasz Kamiński
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