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Przywykliśmy już do tego, że 
nasze kino bardzo wyraźnie 
zaznacza swoją obecność na 
Berlinale. W programie tego-

rocznego festiwalu znalazły się niezwy-
kle ważne polskie akcenty. W Konkur-
sie Głównym zaprezentowany zostanie 
najnowszy film Agnieszki Holland 
Obywatel Jones, a w sekcji Genera-
tion 14plus o nagrodę rywalizowała 
będzie animacja Story w reżyserii 
Joli Bańkowskiej. Za ten drugi film 
kciuki trzymamy odrobinę mocniej, 
bo powstał on w ramach programu 
Młoda Animacja, który prowadzony 
jest przez Studio Munka działające przy 
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Równie mocno kibicujemy twórcom 
Zimnej wojny. Ledwie zdążyli otrzą-
snąć się po deszczu nagród, jaki spadł 
na nich podczas gali Europejskich Na-
gród Filmowych, a już muszą się mie-
rzyć z nowym wyzwaniem – trzema 
nominacjami do Nagród Amerykań-
skiej Akademii Filmowej – w katego-
riach: Najlepszy Film Nieanglojęzycz-
ny, Najlepszy Reżyser (Paweł Pawli-
kowski) i Najlepsze Zdjęcia (Łukasz 
Żal). W kontekście Oscarów polecam 
okładkowy tekst, który prezentuje im-
ponującą karierę Łukasza Żala. W ciągu 
dekady ten znakomity operator zgro-
madził ponad dwadzieścia prestiżo-
wych laurów, m.in. Europejską Nagro-
dę Filmową, dwie Złote Żaby (i jedną 
Srebrną), nominację do BAFTA oraz 
dwie nominacje oscarowe.

Z ulgą i nadzieją przyjmuję fakt 
wejścia w życie Ustawy o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizual-

nej. Z ulgą, bo po kilkunastu latach 
prób udaje się wreszcie wprowadzić 
w Polsce mechanizm, który w innych 
krajach europejskich jest od lat nor-
mą. Roczny budżet przeznaczony na 
zachęty finansowe będzie wynosić 
około 200 mln złotych, z czego w myśl 
ustawy minimum 10 proc. musi zo-
stać przeznaczone na wsparcie pro-
dukcji animowanych. Lista wielkich 
międzynarodowych produkcji – któ-
re z powodu braku wsparcia finan-
sowego ominęły nasz kraj szerokim 
łukiem – jest długa i towarzyszy jej 
bolesne uczucie utraconych szans. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że już 
wkrótce ten wstydliwy rejestr zastąpi 
równie obszerne zestawienie głośnych 
filmów, które zostaną nakręcone w na-
szym kraju właśnie dzięki systemowi 
wsparcia produkcji audiowizualnej.

Planowanie realizacji wielkich mię-
dzynarodowych hitów, jak i wysma-
kowanych kameralnych arcydzieł, 
warto rozpocząć od dobrego posiłku. 
Dlatego chciałem zaprosić wszystkich 
do prowadzonej przez SFP restauracji 
„Kultura”, która w tym miesiącu za-
trudniła wyjątkowego szefa kuchni. 
Nestor Grojewski jest nie tylko praw-
dziwym wirtuozem włoskiej kuch-
ni, ale także zna bardzo dobrze śro-
dowisko filmowe. Martin Scorsese, 
dla którego gotował przez dziewięć 
miesięcy, uwielbiał przyrządzanego 
przez niego dorsza. Dla Cameron Diaz 
przygotowywał makarony, a Leonar-
do DiCaprio zajadał się jego daniami 
mięsnymi. Pozostaje mi tylko życzyć: 
smacznego.

Jacek Bromski
Prezes SFP

WYDAWCA
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

REDAKCJA
Redaktor naczelny Tomasz Raczek

Zastępca redaktora naczelnego Anna Głaszczka
Sekretarz redakcji Aneta Ostrowska

Redakcja tekstów i korekta Julia Michałowska
Fotoedycja Aneta Ostrowska

Projekt graficzny Magdalena Górska
Studio graficzne Anna Wójtowicz 

Druk ArtDruk ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, www.artdruk.com
Nakład 2200 egz. 

Adres redakcji Stowarzyszenie Filmowców Polskich
ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa

tel.: (48) 22 512 41 14
e-mail: magazyn@sfp.org.pl, www.sfp.org.pl

Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
Sekretariat

ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa
tel.: (48) 22 512 41 00, (48) 22 556 54 40

e-mail: biuro@sfp.org.pl
Bank Millennium SA

Konto: 44 1160 2202 0000 0001 2123 7014

PREZESI HONOROWI SFP
Jerzy Kawalerowicz  Janusz Majewski  Andrzej Wajda

WICEPREZESI HONOROWI SFP
Janusz Chodnikiewicz, Janusz Kijowski

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes Jacek Bromski

Wiceprezesi Karolina Bielawska, Dariusz Gajewski 
Skarbnik Michał Kwieciński

Członkowie Zarządu Filip Bajon, Witold Giersz, 
Janusz Kijowski, Juliusz Machulski, Allan Starski

oraz
Jerzy Kucia – Sekcja Filmu Animowanego (Przewodniczący)

Hanna Margolis – Sekcja Filmu Animowanego (Wiceprzewodnicząca)
Andrzej Marek Drążewski – Sekcja Filmu Dokumentalnego 

(Przewodniczący)
Andrzej Sapija – Sekcja Filmu Dokumentalnego 

(Wiceprzewodniczący)
Jacek Zygadło – Sekcja Telewizyjna (Przewodniczący)

Witold Będkowski – Sekcja Telewizyjna (Wiceprzewodniczący)
Mirosława Wojtczak – Koło Charakteryzatorów (Przewodnicząca)
Alina Skiba – Koło Cyfrowych Form Filmowych (Przewodnicząca)

Michał Szcześniak – Koło Młodych (Przewodniczący)
Janusz Gauer – Koło Operatorów Obrazu (Przewodniczący)
Barbara Hollender – Koło Piśmiennictwa (Przewodnicząca)

Ewa Borguńska – Koło Producentów (Przewodnicząca)
Andrzej Roman Jasiewicz – Koło Realizatorów Filmów dla Dzieci 

i Młodzieży (Przewodniczący) 
Nikodem Wołk-Łaniewski – Koło Reżyserów Dźwięku 

(Przewodniczący)
Maciej Karpiński – Koło Scenarzystów (Przewodniczący)
Andrzej Haliński – Koło Scenografów (Przewodniczący)
Krzysztof Wierzbiański – Koło Seniora (Przewodniczący)
Tomasz Dettloff – Oddział Krakowski (Przewodniczący)

Oddział Łódzki (Przewodniczący)
Andrzej Stachecki – Oddział Wrocławski (Przewodniczący) 

SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Marek Piestrak

Wiceprzewodniczący Tomasz Miernowski, Piotr Wojciechowski
Sekretarz Grażyna Banaszkiewicz

Członkowie Henryk Bielski, Violetta Buhl, Andrzej Luter, 
Wiktor Skrzynecki, Andrzej Sołtysik, Andrzej Stachecki, 

Dorian Ster, Magdalena Tomanek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Zbigniew Domagalski
Wiceprzewodnicząca Ewa Jastrzębska

Sekretarz Łukasz Mańczyk
Członkowie Irena Strzałkowska, Krzysztof Tchórzewski

3MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019

SFP/ZAPA

że w przyszłości przepisy dotyczące takich 
platform będą się w coraz większym stop-
niu zbliżały do przepisów obowiązujących 
dostawców usług na żądanie.

W związku z ugruntowaną już pozycją 
rynkową usług na żądanie, dyrektywa na-
kłada na dostawców takich usług dalej niż 
dotychczas idące obowiązki promowania 

utworów europejskich. W myśl nowych 
przepisów dostawcy audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie będą mieli obo-
wiązek zapewnić w swoich katalogach co 
najmniej 30-procentowy udział utworów 
europejskich, a także zapewnić dostateczną 
ekspozycję takich utworów w swoich kata-
logach. Oznacza to promowanie utworów 
europejskich poprzez ułatwianie użytkow-
nikom dostępu do nich, co można osiągnąć 
np. poprzez wydzielenie części katalogu 
poświęconej takim utworom, zapewnienie 
możliwości ich wyszukiwania lub dodat-

kowe promowanie części takich utworów 
na stronie głównej danej usługi.

Dyrektywa dopuszcza również nakładanie 
przez państwa członkowskie obowiązków fi-
nansowych na dostawców usług medialnych 
mających siedzibę na ich terytorium w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu inwe-
stycji w utwory europejskie. Obowiązek taki 
może być realizowany w postaci bezpośred-
niego wkładu finansowego dostawcy w pro-
dukcję utworów europejskich i zakup praw 
do takich utworów. Państwa członkowskie 
mogłyby również wymagać wnoszenia na 
specjalny fundusz opłat, których wysokość 
uzależniona jest od przychodów generowa-
nych przez audiowizualne usługi medialne 
świadczone na ich terytorium lub kierowane 
na to terytorium. Państwa członkowskie bę-
dą co dwa lata składać Komisji Europejskiej 
sprawozdania z wdrożenia przepisów doty-
czących promocji utworów europejskich.

Nowa dyrektywa przewiduje ponadto li-
beralizację przepisów dotyczących prowa-
dzenia działalności reklamowej. Zniesiony 
zostaje obowiązujący dzisiaj godzinowy li-
mit reklamy telewizyjnej, w miejsce które-
go wprowadza się dwa okresy w godzinach 
06.00-18.00 i 18.00-24.00, w których czas 
nadawania telewizyjnych spotów reklamo-
wych i telesprzedażowych nie może prze-
kroczyć 20 proc. Ponadto, dyrektywa znosi 
obowiązujący dotychczas, z pewnymi wyjąt-
kami, generalny zakaz lokowania produktu.

Ostateczny kształt przyjętych rozwiązań 
zostanie określony w procesie wdrożenia 
dyrektywy w poszczególnych państwach 
członkowskich, które są zobowiązane wpro-
wadzić w życie przepisy niezbędne do wy-
konania przepisów dyrektywy do 19 wrze-
śnia 2020 roku.

Wojciech Kołodziejczyk

18 grudnia 2018 roku weszła w życie dyrektywa zmieniająca 
dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych. 

Dotychczasowa dyrektywa okre-
śla na poziomie europejskim 
przepisy dotyczące audiowizu-
alnych usług medialnych: usług 

telewizyjnych oraz usług wideo na żądanie, 
w szczególności w obszarze przekazów re-
klamowych, ochrony małoletnich przed 
nieodpowiednimi treściami oraz promo-
cji utworów europejskich.

Nowelizacja związana jest ze znaczącymi 
zmianami rynkowymi i technologicznymi, 
które nastąpiły od czasu poprzedniej zmiany 
dyrektywy w 2007, w szczególności wzro-
stem znaczenia krótkich form wideo, w tym 
treści tworzonych przez użytkowników oraz 
zwiększeniem udziału w rynku dostawców 
wideo na żądanie. W związku z tym, po 
raz pierwszy ustawodawca europejski objął 
w pewnym zakresie przepisami dyrektywy 
usługi platform udostępniania wideo, które 
stały się istotnym medium, poprzez umoż-
liwienie dostępu do audycji oraz do wideo 
tworzonych przez użytkownika. 

Usługi te zostały objęte podstawowymi 
przepisami dotyczącymi obowiązku wpro-
wadzenia mechanizmów zapewniających 
wystarczającą ochronę małoletnich przed 
treściami, które mogą zaszkodzić ich roz-
wojowi fizycznemu, umysłowemu lub mo-
ralnemu oraz ochronę ogółu odbiorców 
przed treściami zawierającymi nawoływanie 
do przemocy lub nienawiści wobec osób, 
publiczne nawoływanie do popełniania 
przestępstw terrorystycznych, pornogra-
fię dziecięcą, rasizm i ksenofobię.

Biorąc pod uwagę, że jak podkreślono 
w preambule dyrektywy, platformy udo-
stępniania wideo mają dużą siłę oddziały-
wania, a ich dostawcy konkurują o tych sa-
mych odbiorców i o te same przychody co 
audiowizualne usługi medialne regulowane 
dotychczasową dyrektywą, można zakładać, 

NOWELIZACJA DYREKTYWY 
O AUDIOWIZUALNYCH 
USŁUGACH MEDIALNYCH

Fo
t. 

Ji
ri 

Ka
be

le
/D

re
am

st
im

e.
co

m



4 5

SFP/ZAPA

MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 90/ luty 2019

Pokazy zorganizowane w ponad 
trzydziestu miastach Europy, 
obu Ameryk, Azji oraz Austra-
lii powoli dobiegają końca. Nad-

szedł czas na podsumowanie tego naj-
większego pod względem rozpiętości 
geograficznej projektu w historii Stowa-
rzyszenia. Polska kinematografia od po-
czątku swego istnienia poszukiwała in-
spiracji w burzliwych dziejach ojczyzny. 
To właśnie ten nieprzemijający mariaż 
polskiego filmu i historii leży u podło-
ża projektu „Stulecie Odzyskania Nie-
podległości. Arcydzieła Polskiego Kina 
Historycznego”. „Naszą powinnością, 
jako reprezentantów środowiska filmo-
wego, było jak najpełniejsze wykorzy-
stanie siły arcydzieł polskiej kinemato-
grafii w związku z tą wyjątkową roczni-
cą” – mówi pomysłodawca cyklu i czło-
nek Komitetu Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes 
SFP Jacek Bromski.

Podstawowym kryterium selekcji fil-
mów była atrakcyjność formy, jasność 
zawartego przekazu oraz ich wartość ja-
ko źródeł wiedzy historycznej. Wybrane 
dzieła portretują różne epoki – od Polski 
pod zaborami (Ziemia obiecana Andrze-
ja Wajdy, Noce i dnie Jerzego Antczaka), 
przez drugą wojnę światową (Pianista 
Romana Polańskiego, Wołyń Wojciecha 
Smarzowskiego) i powstanie warszaw-
skie (Miasto 44 Jana Komasy), aż po wal-
kę przeciwko komunistycznej władzy 
po wojnie (Popiół i diament oraz Czło-
wiek z marmuru Wajdy). Ta starannie 
dobrana selekcja pozwala spojrzeć na 
historię Polski z perspektywy kilku po-
koleń – począwszy od klasyka polskiej 
kinematografii – Andrzeja Wajdy aż po 
przedstawiciela najmłodszej generacji 
twórców – Jana Komasę. Utwory te są 
dalekie od bezwarunkowej gloryfikacji 
bohaterów, lecz stanowią uczciwą próbę 
rozrachunku z przeszłością. Uczą historii 
bez chłodnego dystansu charakterystycz-
nego dla relacji nauczyciel – uczeń, lecz 
na zasadach partnerskiego dialogu mię-
dzy twórcą a widzem.

ceremonii otwarcia w Nowym Jorku. Allan 
i Wiesława Starscy reprezentowali filmy 
Pianista i Człowiek z marmuru podczas 
podróży do Wietnamu i Chin. Michalina 
Łabacz spotkała się z widzami Wołynia 
w Brazylii. Karol Strasburger wspominał 
swoją rolę w filmie Noce i dnie podczas 
spotkania z holenderską publicznością. 
Na pokazach w Los Angeles obecny był 
reżyser sagi o losie Niechciców – Jerzy 
Antczak. Relacje artystów odnośnie przy-
jęcia polskich filmów potwierdzają, że 
nasza kinematografia pokonuje barierę 
różnic kulturowych. „Mimo nienajlepszej 
znajomości kina europejskiego i wyraźnej 
dominacji obrazów rodem z Hongkongu, 
Indii i Chin, polskie filmy zaczynają być 
w Wietnamie doceniane. To ogromna ra-
dość, że przodujemy w zdobywaniu tego 
nowego rynku” – stwierdził z zadowole-
niem Allan Starski.

Pokazom towarzyszyła atmosfera rado-
ści i świętowania. Odbyły się liczne uro-
czystości i recepcje gromadzące przed-
stawicieli świata filmu, kultury oraz dy-
plomacji, a także koncerty pianistycz-
ne, wystawy i występy taneczne. W ob-
chodach jubileuszu uczestniczyli m.in. 

Pokazy w ramach cyklu obejmują okres 
od kwietnia 2018 do marca 2019 roku 
w następujących państwach: Nowej Ze-
landii, Niemczech, Stanach Zjednoczo-
nych, Rumunii, Kanadzie, Chinach, Ja-
ponii, Wietnamie, Holandii, Brazylii, 
Gruzji i na Tajwanie (szczegółowy har-
monogram pokazów znajduje się na stro-
nie www.100years.pl). Projekcje odniosły 
ogromny sukces frekwencyjny, gromadząc 
w wielu miastach pełne sale entuzjastycz-
nych widzów. 92 proc. ankietowanych 
uczestników zadeklarowało, iż przeglądy 
poszerzyły ich wiedzę na temat polskiej 
historii i kinematografii, oraz że zachęci-
ły ich do dalszego zgłębiania tych dwóch 
dziedzin (81 proc. badanych). „Mieszkań-
cy kulturowego tygla, którym jest No-
wa Zelandia są zafascynowani historią 
innych państw i tematem tożsamości 
narodowej” – przyznała lokalna koor-
dynatorka pokazów w Wellington, Wan-
da Lepionka.

Przeglądy uświetnili liczni artyści – 
reprezentanci filmów kanonu. Zofia Wi-
chłacz wzięła udział w uroczystej inau-
guracji połączonej z pokazem Miasta 44 
w Nowej Zelandii. Arkadiusz Jakubik opo-
wiedział o pracy przy Wołyniu podczas 

Ambasador RP w Nowej Zelandii Zbi-
gniew Gniatkowski, Konsul Generalny 
RP w Houston Robert Rusiecki, Kierow-
nik Placówki Konsulatu Generalnego RP 
w Vancouver Konsul Marcin Trzciński, 
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Po-
lonią Konsulatu Generalnego w Toronto 
Konsul Andrzej Szydło, Ambasador RP 
w Hadze Marcin Czepelak, Konsul Ho-
norowy RP w São Paulo Andrzej Buko-
wiński, Ambasador RP w Socjalistycznej 
Republice Wietnamu Wojciech Gerwel.

Ważnym elementem międzynarodowej 
kampanii promocyjnej był katalog filmowy 
przybliżający kontekst historyczny, w któ-
rym osadzona została akcja prezentowa-
nych utworów. Został on przetłumaczony 
na język angielski, niemiecki, japoński, 
chiński oraz wietnamski. W ramach prze-
glądów odbyły się prelekcje wygłaszane 
przez specjalistów w dziedzinie historii 
i filmu. W projekcie udział wzięli m.in. 
prof. Andrzej Pitrus, dr Łukasz Jasina, 
prof. Annette Insdorf, prof. Helena Goscilo 
i prof. Brian Porter-Szűcs. SFP przygoto-
wało również na tę okoliczność eksklu-
zywne wydawnictwo zawierające siedem 
płyt Blu-ray z prezentowanymi filmami.

W obliczu szerokiej oferty kulturalnej 
krajów objętych projektem, cykl prze-
glądów wymagał odpowiedniej promocji 
i oprawy. Na sukces frekwencyjny pokazów 
z pewnością wpłynęła silna identyfikacja 
wizualna zaprojektowana przez Andrzeja 
Pągowskiego. Artysta z satysfakcją wspo-
mina pracę przy projekcie: „Olbrzymia 
ilość adaptacji mojego plakatu na świecie 
pokazała, że użyty symbol jest międzyna-
rodowy. Znak dwóch palców ma podwójny 
wymiar i należy go odczytywać zarówno 
w kontekście historii Polski, jak i dziejów 
naszej kinematografii. Polskie kino jest 
wolne i takie musi pozostać”.

Pokazy „Stulecie Odzyskania Niepod-
ległości. Arcydzieła Polskiego Kina Hi-
storycznego” stworzyły okazję do wielu 
pięknych spotkań z polską X Muzą w jej 
najlepszym wydaniu, a przy tym poszerzy-
ły wiedzę na temat historii naszego kraju 
wśród zagranicznych widzów. Za sprawą 
projektu SFP polskie filmy dotarły do naj-
odleglejszych zakątków świata, jednocząc 
przedstawicieli wielu narodów we wspól-
nym świętowaniu tej wyjątkowej rocznicy.

Katarzyna Ziembicka

Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich 
z wielkim rozmachem 
zaangażowało się 
w organizację obchodów 
Stulecia Odzyskania 
Niepodległości, proponując 
międzynarodowej 
publiczności wyjątkowy 
program filmowy. 

POLSKIE KINO HISTORYCZNE 
NA PIĘCIU KONTYNENTACH

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zadanie publiczne współfinanso-
wane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP w konkursie 
„Współpraca w dziedzinie dyploma-
cji publicznej 2018”. Publikacja wyraża 
jedynie poglądy autora i nie może być 
utożsamiana z oficjalnym stanowi-
skiem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP.

Pokazy filmów historycznych 
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 
Rumunii, Chinach, Japonii sfinanso-
wano ze środków MKiDN w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2021, w ramach pro-
gramu dotacyjnego Instytutu Adama 
Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Pokazy filmów historycznych 
w Nowej Zelandii, Niemczech, Kana-
dzie, Wietnamie, Brazylii oraz Nowym 
Jorku są współfinansowane przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej.

Wydawnictwo filmowe jest współ-
finasowane przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej ze środków MKiDN 
w ramach Programu Wieloletniego  
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022  
oraz Bank Millennium. Fo
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Pekin – uroczyste  
otwarcie przeglądu 
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Wyjechałeś do 
Włoch w wieku 12 
lat. Po 30 latach 
spędzonych w Rzymie, 

z imponującym dorobkiem 
kulinarnym, przybywasz do 
Warszawy, żeby objąć stanowisko 
szefa kuchni w restauracji „Kultura”. 
Na początku była jednak… babcia.
Tak, babcia Walentyna, która podczas 
drugiej wojny światowej była kucharką 
w wojsku. Musiała znakomicie wywią-
zywać się ze swoich obowiązków, bo 
w uznaniu zasług powierzono jej po 
wojnie kierowanie w Bolesławcu czymś 
w rodzaju domu weselnego, a następ-
nie barem „Barbórka”. Moje pierwsze 
kulinarne wspomnienia związane są 
właśnie z „Barbórką”. Wchodziłem tam 
do kuchni i chłonąłem te wszystkie aro-
maty, obserwowałem uwijające się nad 
potrawami kucharki i od czasu do czasu 
starałem się uszczknąć kawałek jakie-
goś szczególnie interesującego dania. To 
właśnie tam odkryłem, że mam kubki 
smakowe.

Ta konstatacja nabrała istotnego 
znaczenia, kiedy parę lat później 
wraz z siostrą i mamą znalazłeś się 
w Rzymie.

Zdecydowałem, że będę kontynuował 
naukę w renomowanym rzymskim 
technikum gastronomicznym. Odkry-
wanie tajemnic włoskiej kuchni dostar-
czało mi wiele przyjemności. Poznawa-
nie nowych smaków, produktów oraz 
sposobów ich przyrządzania i podawa-
nia było naprawdę fascynujące. Bardzo 
dużo dały mi staże i prace sezonowe, 
które odbywały się w znakomitych 
włoskich restauracjach. Starałem się 
wykorzystać ten czas jak najlepiej. Pod-
patrywałem i rozmawiałem z kucha-
rzami, wypytując ich o sekrety przygo-
towywanych przez nich potraw. Trzy 
sezony przepracowane w restauracjach 
na Sardynii nauczyły mnie obchodzenia 
się z rybami i stały się bazą moich ryb-
nych eksperymentów.

Kiedy mama podjęła decyzję 
o wyjeździe do Kanady, ty 
postanowiłeś zostać w Rzymie 
i dokończyć edukację.
Musiałem sam się utrzymywać. Dla-
tego w tygodniu chodziłem do szkoły, 
a w weekendy ciężko pracowałem. Zda-
rzało się, że obiad przygotowywałem 
w jednej restauracji, a kolację w drugiej. 
Pracowałem wtedy dla wielu firm cate-
ringowych. Chciałem się jak najwięcej 

Martin Scorsese, dla którego gotował przez dziewięć 
miesięcy, uwielbiał przyrządzanego przez niego dorsza.  
Dla Cameron Diaz przygotowywał makarony,  
a Leonardo DiCaprio zajadał się jego daniami mięsnymi. 

Z Nestorem Grojewskim, który w lutym został szefem kuchni 
w prowadzonej przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich restauracji 
„Kultura”, rozmawia Grzegorz Wojtowicz

WŁOSKA KUCHNIA 
Z POLSKĄ DUSZĄ

NESTOR GROJEWSKI

lip Seymour Hoffman, który kręcony 
był na wyspie Ischia w pobliżu Neapolu. 
Pamiętam, że Matt Damon był na jakiejś 
dziwnej diecie i jadł jajecznicę z samych 
białek, Jude Law uwielbiał pastę asciutta, 
a Gwyneth Paltrow miała słabość do 
moich kotlecików w sosie pomidoro-
wym.

Twoje gotowanie musiało przypaść 
filmowcom do gustu. Nie każdemu Fo
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nauczyć. Chłonąłem jak gąbka wszyst-
kie niuanse. Teraz to dla mnie oczywi-
ste, ale wtedy nie wiedziałem np., że tę 
samą potrawę przygotowuje się ina-
czej, jeśli ma być podana w cateringu, 
a inaczej jeśli w restauracji à la carte. 
Znaczna część moich szkolnych kolegów 
nie angażowała się tak bardzo. Nie mieli 
większych ambicji. Mówili, że wystar-
czy im robota w przeciętnej szkolnej sto-
łówce. Dla mnie było to nie do pomyśle-
nia. Nie chciałem skończyć, wykonując 
potrawy wymyślone przez jakiegoś szefa, 
chciałem tworzyć własne kulinarne arcy-
dzieła.

Z takim przekonaniem trafiłeś do 
świata filmu. Jak do tego doszło?
W restauracji, w której pracowałem szy-
kowały się obniżki pensji, więc nie zasta-
nawiając się zbyt długo, zrzuciłem far-
tuch. Tego samego dnia dostałem telefon 
od znajomego, który powiedział mi, że 
szukają kucharza na plan filmu Sen nocy 
letniej w reżyserii Michaela Hoffmana 
z udziałem takich gwiazd, jak Kevin 
Kline, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, 
Stanley Tucci, Calista Flockhart i Chri-
stian Bale. Gotowanie w ciężarówce było 
dla mnie nowym doświadczeniem, ale 
wyszło chyba całkiem nieźle, bo szefowa 

przecież proponują posadę 
prywatnego kucharza Martina 
Scorsese.
Zostałem zaproszony do Cinecittà. Roz-
mowa z Martinem była urocza. Pro-
wadziliśmy ją środkiem, między jego 
niedoskonałym włoskim i moim, pozo-
stawiającym wiele do życzenia, angiel-
skim. Na szczęście zamiłowanie do 
kuchni pozwoliło nam przezwyciężyć te 
lingwistyczne kłopoty. Ustaliliśmy,  

cateringu dostała kolejne zlecenie i tym 
razem wylądowaliśmy w Cinecittà, przy 
okazji produkcji U-571 w reżyserii Jona-
thana Mostowa z Matthew McConau-
gheyem, Billem Paxtonem, Harveyem 
Keitelem i Jonem Bon Jovi. Kolejnym 
filmem z moim kulinarnym wkładem 
był Utalentowany pan Ripley w reżyserii 
Anthony’ego Minghelli z takimi gwiaz-
dami, jak Matt Damon, Gwyneth Pal-
trow, Jude Law, Cate Blanchett czy Phi-
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że zanim produkcja Gangów Nowego 
Jorku wejdzie w okres zdjęciowy, będę 
gotował w jego domu położonym 
w pobliżu Cinecittà. Przez miesiąc przy-
gotowywałem śniadania, obiady i kolacje 
dla Martina i jego żony. Karmieniem ich 
kilkunastomiesięcznego dziecka zajmo-
wała się niania, która przy okazji wyja-
dała mi produkty z lodówki. Musiałem 
odbyć z nią poważną rozmowę (śmiech). 
Kiedy zaczęły się zdjęcia, zorganizo-
wano mi specjalną kuchnię w studiu nr 
5, ulubionym studiu Federico Felliniego. 
Na górze DiCaprio tłukł się z Day-
Lewisem, a na dole ja pichciłem obiad. 
Martin uwielbiał mojego dorsza. Poda-
wałem go razem z rodzynkami, prażo-
nymi orzeszkami pinii, skarmelizowaną 
czerwoną cebulą i koktajlowymi 
pomidorkami. W kwestii menu całkowi-
cie mi zaufał. Prosił tylko, żeby dieta była 
lekka, bez makaronu i pizzy. Choć polska 
kuchnia do najlżejszych nie należy, pró-
bowałem oczywiście od czasu do czasu 
przemycać na talerz Martina jakieś przy-
smaki pochodzące z naszej spuścizny 
kulinarnej, np. gołąbki w sosie pomido-
rowym czy słynne polskie pierogi.

Podobno aktorzy grający w Gangach 
Nowego Jorku – Leonardo DiCaprio, 
Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz 
czy Liam Neeson – chociaż mieli 
swoich osobistych kucharzy, prosili cię 
również o drobne kulinarne przysługi.
No wiesz, przychodzi do ciebie Cameron 
Diaz i prosi o makaron, odmówisz jej? 
Jak miałem czas, to starałem się uszczę-
śliwiać każdego, kto pojawił się w mojej 
kuchni. Gotowanie to moja pasja, więc 
dlaczego miałbym pozbawiać się tej 
przyjemności? Leonardo DiCaprio czę-
sto podglądał, co zanoszę Martinowi 
i prosił mnie o zrobienie tego samego. 
Bardzo lubił moje dania mięsne i rybne. 
Liam Neeson przepadał za przygotowy-
wanymi przez mnie omletami, a Daniel 
Day-Lewis uwielbiał naleśniki na słono 
z ricottą i szpinakiem.

Wspominałeś kiedyś, że 
łatwiej było ci się dogadać 
bezpośrednio z Martinem Scorsese 
niż za pośrednictwem jego 
rozhisteryzowanych asystentów.
Tak, bo oni się go potwornie bali 
(śmiech). On powiedział, że ma być tak. 
On chce teraz. On tego nie może, itd. 
Któregoś dnia dzwoni do mnie asystent 

i mówi, że reżyser chce oranginę. Ponie-
waż nie jest to zbyt popularny napój we 
Włoszech, nie miałem go w magazy-
nie. Powiedziałem asystentowi, że mogę 
zamówić na jutro. On na to, że reżyser 
chce napój teraz, i że skoro ja nie mam, 
to on wyśle zaraz kogoś, żeby kupił 
całą zgrzewkę. Dla dobra naszej rela-
cji postanowiłem nie dzielić się z nim 
swoimi myślami opisującymi tę absur-
dalną sytuację. Po godzinie przycho-
dzi inny asystent i stawia mi na blacie 
dużą butelkę oranginy. Czując, że coś tu 
nie gra, poprosiłem swoją asystentkę, 
żeby zaniosła ją Martinowi. Chwilę 
po jej powrocie usłyszeliśmy głuchy 
dźwięk butelki odbijającej się po podło-
dze i krzyk Martina: co to kurwa jest!? 
Tego samego dnia, kiedy zanosiłem mu 

obiad zapytałem, co było nie tak z oran-
giną? Roześmiał się i powiedział, że nie 
chodziło mu o oranginę, tylko o aran-
cini, sycylijską przekąskę, której nazwa 
pochodzi od słowa arancia, czyli poma-
rańczy, którą przypomina z wyglądu. 
Powiedziałem mu, że dostanie jutro naj-
lepsze arancini, jakie kiedykolwiek jadł. 
I faktycznie arancini mojego autorstwa 
tak bardzo mu smakowały, że poprosił 
mnie o przepis, który zabrał ze sobą do 
Nowego Jorku.

Wraz z jego wyjazdem życie 
w Cinecittà zamarło, bo komuś 
bardzo zależało, żeby przerobić 
to studio filmowe na kompleks 
hotelowy. Przed tobą były już jednak 
kolejne wyzwania.

Przez jakiś czas pracowałem jako 
kucharz na wyścigach motocyklowych. 
Miałem okazję poznać Valentino Rossi. 
Sam zresztą też sporo jeździłem. Lubi-
łem te emocje. 1,8 sekundy do setki. 
Koło w powietrzu. No, a potem się oże-
niłem i sprzedałem wszystkie motocy-
kle (śmiech). Przez jakiś czas byłem sze-
fem kuchni w restauracji „Cantina Del 
Vecchio” położonej w samym centrum 
Rzymu, która przygotowywała cateringi 
dla Silvio Berlusconiego oraz członków 
jego rządu. Moich potraw mogli także 
kosztować goście polskiego pawilonu na 
EXPO w Mediolanie. Przez dziesięć lat, 
z czego jestem szczególnie dumny, pro-
wadziłem własną restaurację „Cru.Dop”, 
uznawaną za jedną z najlepszych ryb-
nych restauracji w Rzymie. Wśród jej 
gości byli reżyserzy, gwiazdy włoskiej 
telewizji i politycy.

Jakie menu szykujesz dla gości 
restauracji „Kultura”?
W „Kulturze” będzie królować wło-
ska kuchnia z polską duszą. Chciałbym 
żeby w karcie było więcej ryb, bo z nich 
można wyczarować naprawdę smaczne 
dania. Będę się starał, żeby poza dorszem, 
doradą, labraksem czy łososiem, spro-
wadzić trochę egzotycznych gatunków. 
Będą też na pewno makarony w różnych 
sosach i postaciach. Będą przystawki. 
Będzie np. mozzarella robiona ręcznie 
w Warszawie, z polskiego mleka, przez 
Włocha na podstawie włoskiej receptury. 
Będziemy mieszać ryby z mięsem, pod-
gardla, słoniny, żeby to wszystko miało 
fajny, zaskakujący smak. Włoska kuchnia 
cieszy się w Polsce wielką popularnością 
i zamierzamy z tego skorzystać.

A jaka będzie specjalność zakładu?
Na pewno dorada faszerowana. Otwarta 
ryba oczyszczona z ości. Możemy bez-
piecznie rozkoszować się tą potrawą 
bez obaw, że coś wbije nam się w prze-
łyk (śmiech). Decydujesz się przyjść do 
restauracji w nadziei, że pożywienie 
samo będzie wchodzić do twoich ust. 
Nie oczekujesz, że będzie ono stawiać 
bierny czy wręcz czynny opór. Twoje 
kubki smakowe muszą zostać pobu-
dzone na tyle intensywnie, żebyś pła-
cąc rachunek był przekonany, że kelner 
zapomniał dopisać na końcu jedno zero. 
Zrobię wszystko, żebyśmy już wkrótce 
takie właśnie opinie mogli usłyszeć od 
gości restauracji „Kultura”.

NESTOR GROJEWSKI



10 11

NAGRODY SFP

MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019

Gala Nagród SFP ma charakter 
dwojaki. Z jednej strony służy 
docenieniu pracy przedstawicieli 
zawodów, którzy stoją na pierw-

szej linii – reżyserów, operatorów – ale także 
tych, którzy pozostając nieco w cieniu, mają 
ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła 
filmowego – dźwiękowców, montażystów czy 
scenografów. Z drugiej to serdeczne spotkanie 
wielkiej rodziny współpracującej przy pro-
jektach kształtujących oblicze polskiego kina.

W tym roku statuetki Nagród SFP wyko-
nane przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich otrzy-
mali: Krystyna Krupska-Wysocka – reży-
serka i scenarzystka (m.in. Żuraw i czapla, 
Skutki noszenia kapelusza w maju), Jerzy 
Wójcik – autor zdjęć filmowych (m.in. do 
Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy, Eroiki 
Andrzeja Munka, Faraona Jerzego Kawa-
lerowicza i Potopu Jerzego Hoffmana), 
Andrzej Mularczyk – pisarz, scenarzysta 
(autor scenariuszy do trylogii Sami swoi 

Sylwestra Chęcińskiego i serialu Dom Jana 
Łomnickiego), Stanisław Śliskowski – autor 
zdjęć filmowych (w tym głównie doku-
mentów, m.in. Usłyszcie mój krzyk Macieja 
Drygasa), Henryk Bielski – reżyser filmowy 
(twórca serialu Ballada o Januszku), Paweł 
Kędzierski – reżyser filmów dokumental-
nych (m.in. seria Prezydenci), Krzysztof 
Wodziński – reżyser dźwięku (pracował 
m.in. przy Ziemi obiecanej Wajdy i Ogniem 
i mieczem Hoffmana), natomiast Ryszard 
Kirejczyk otrzymał Nagrodę Specjalną. 

„Ta nagroda jest znacząca i wyjątkowa, 
bo otrzymuję ją od koleżanek i kolegów” – 
zaznaczył Bielski. Wodziński dodał, że czuje 
się zaszczycony. „To docenienie mojej pracy 
jako dyrektora ZAPA, organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi. Przyczy-
niliśmy się do poprawy sytuacji materialnej 
polskich filmowców i zyskaliśmy międzyna-
rodowe uznanie” – przyznał Kirejczyk. „To dla 
mnie duże wydarzenie. Czuję ogromną satys-

fakcję, ponieważ dostrzeżono moje wysiłki 
zawodowe” – mówił Śliskowski.

Na początku uroczystości goście gali 
uczcili minutą ciszy zmarłego tego dnia 
(18 grudnia) Kazimierza Kutza. Następnie 
wspólne życzenia przybyłym filmowcom 
i gościom złożyli: Paweł Lewandowski – 
wiceminister kultury i dziedzictwa naro-
dowego, Radosław Śmigulski – dyrektor 
PISF i Jacek Bromski – prezes SFP. „Miniony 
rok był bardzo dobry dla polskiej kinema-
tografii. Sukcesy towarzyszą nam cały czas 
i mam nadzieję, że w kolejnym roku dzięki 
zwiększeniu finansowania na kinematografię, 
będziemy mieli jeszcze więcej możliwości do 
tworzenia dobrych filmów” – mówił Lewan-
dowski. „Nawiązując do tego, co powiedział 
pan minister – przed nami najlepszy okres, 
jeżeli chodzi o finansowanie polskiej kine-
matografii” – dodawał Śmigulski. – „Około 
200 mln złotych na zachęty powoduje, że 
włączamy się do rodziny państw, które mają 
tego typu wspomaganie dla kinematogra-
fii”. Na koniec głos zabrał prezes Bromski: 
„Bardzo nam się udało w tym roku. Paweł 
Pawlikowski zdobył trzy główne nagrody za 
reżyserię, scenariusz i najlepszy film podczas 
Europejskich Nagród Filmowych. Niech to 
będzie takim grudniowym akcentem suk-
cesu naszej kinematografii i tego wszyst-
kiego, czego się dopracowaliśmy przez te 
lata, tworząc struktury, tworząc PISF, żeby 
nasza kinematografia się rozwijała”.

Albert Kiciński 
Marcin Radomski

Tradycyjnie przed świętami Bożego 
Narodzenia polscy filmowcy spotkali się  
na Gali Nagród Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich w Hotelu Hilton w Warszawie. 
Specjalne wyróżnienia przyznano ośmiorgu 
twórcom zasłużonym dla rozwoju polskiej 
kinematografii.

GALA NAGRÓD SFP

DOROCZNE LAURY SFP
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Laureaci Nagród SFP 2018 – Ryszard Kirejczyk, Krzysztof Wodziński, Paweł Kędzierski, Henryk Bielski, Stanisław Śliskowski,  
Andrzej Mularczyk, Tomasz Wójcik (syn nagrodzonego Jerzego Wójcika), Krystyna Krupska-Wysocka i Jacek Bromski

HENRYK BIELSKI

Henryk Bielski urodził się 19 I 1935 
roku we Lwowie. W latach 50. 
był członkiem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, z którym 

występował w kraju i za granicą. W 1951 
wziął udział w realizacji dokumentu Mazow-
sze Tadeusza Makarczyńskiego, a w 1953 
wystąpił wraz z zespołem w Przygodzie na 
Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego. 
Po ukończeniu Średniej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie zapragnął na stałe związać się 
z X Muzą i wyjechał na studia do moskiew-
skiego WGIK-u, gdzie w latach 1958-1962 
uczył się reżyserii pod kierunkiem Micha-
iła Romma. 

Po powrocie do kraju został przyjęty 
do Zespołu Filmowego „Kadr”. Asystował 
m.in. przy Pamiętniku pani Hanki Stani-
sława Lenartowicza i Przerwanym locie 
Leonarda Buczkowskiego. Największym 
wyzwaniem była jednak praca przy Fara-
onie Jerzego Kawalerowicza. Jako asystent 
reżysera Bielski był odpowiedzialny m.in. 
za przygotowanie scen masowych z udzia-
łem statystów, którymi byli… radzieccy 
żołnierze, w liczbie 4 tys. „Henryk Bielski 
zawsze był w pobliżu reżysera, a po pracy 
opiekował się Kawalerowiczem” – wspo-
mina realizację filmu Ryszard Ronczewski.

Po Faraonie Bielski pracował w Zespole 
Filmowym „Iluzjon”, przy wielkich pro-
dukcjach, takich jak Jarzębina czerwona 
czy Kopernik Ewy i Czesława Petelskich. 
Zadebiutował jako samodzielny reży-
ser Hasłem. W tym rozgrywającym się 
w Bieszczadach filmie pojawiają się już 
stałe elementy twórczości Bielskiego, jak 
postać zawiedzionego robotnika, atmos-
fera egzystencjalnego smutku oraz pyta-
nie o wartości w nowym, zmieniającym 
się świecie. W podobnym tonie utrzy-
many jest następny obraz, Koty to dra-
nie, gdzie główny bohater, doświadczony 
przez życie kombatant, czuje się samotny 
i niepotrzebny w nowej rzeczywistości. 

W kolejnych dwóch dziełach, Gwiazdach 
porannych i Pastorale Heroica, Bielski podjął 
tematykę wojenną, a w Chrześniaku przedsta-
wił dramat dyrektora PGR-u. Największym 
sukcesem cieszył się kultowy serial Ballada 
o Januszku, o samotnej matce wychowują-
cej niewdzięcznego syna. W postać kobiety 
wcieliła się Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna, 
która zagrała tu najlepszą rolę w swojej karie-
rze. Ostatnim jak dotychczas filmem Biel-
skiego były Warszawskie gołębie, historia 
warszawiaka, który po przeprowadzce do 
nowej dzielnicy walczy o to, by móc hodo-
wać w bloku ptaki.

Filmy Bielskiego były pokazywane na 
wielu krajowych i zagranicznych festiwa-
lach, m.in. w Ułan Bator, Moskwie, Kairze 
oraz w Karlowych Warach. Spośród licznych 
nagród i odznaczeń, jakie otrzymał, wymie-
nić trzeba Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę 
Pokoju na XIII MFF w Moskwie, Nagrodę 
Szefa Kinematografii za rok 1985, Nagrodę 
na XXV MFF w Karlowych Warach, a także 
honorowy tytuł zasłużonego działacza kul-
tury. Bielski od wielu lat jest też aktyw-
nym członkiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich i przez trzecią kadencję zasiada 
w Sądzie Koleżeńskim SFP. W okresie stanu 
wojennego jako działacz związkowy, razem 
z Wandą Jakubowską, Jerzym Kawalerowi-
czem i Jerzym Hoffmanem, bronił Stowa-
rzyszenia u najwyższych ówczesnych władz.

Jednym z wyróżników twórczości Biel-
skiego jest świetna gra aktorska. „Nauczy-
łem się, co to znaczy trafna obsada. Cha-
rakter, postura, spojrzenie, oczy. I kiedyś 
mnie Basia Brylska spytała, jak to jest, że 
u mnie główne oraz drugoplanowe role 
grają same gwiazdy. »Bo ja was kocham« – 
odpowiedziałem”. O innych cechach Biel-
skiego jako twórcy, ale też jako człowieka 
mówi reżyser dźwięku, prof. Andrzej Boh-
danowicz: „To człowiek, który jest nieby-
wale solidny i oddany filmowi. Miał zawsze 
swoją koncepcję i starał się ją realizować 
w sposób zgodny z własnymi przekona-
niami. Poza tym zawsze ceniłem go za 
to, że można na nim polegać. Nigdy nie 
odmówił pomocy”. 

Robert Birkholc

Reżyser filmów 
kinowych 
i telewizyjnych, w tym 
słynnego serialu 
Ballada o Januszku. 
Pracował także jako 
asystent i II reżyser 
przy 18 produkcjach, 
w tym dziełach 
najwybitniejszych 
polskich twórców, takich 
jak Stanisław Bareja, 
Leonard Buczkowski 
i Jerzy Kawalerowicz.

NA PLANACH 
WŁASNYCH  
I KOLEGÓW
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Henryk Bielski 
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Paweł Kędzierski urodził się 2 VII 
1946 roku w Warszawie. Studio-
wał polonistykę na UW, ale ukoń-
czył Wydział Reżyserii łódzkiej 

PWSFTviT (1971), gdzie jego mistrzami 
byli Jerzy Bossak i Kazimierz Karabasz. 
Pracę zawodową rozpoczął, realizując trzy 
dokumenty dla Telewizji Polskiej: Widziane 
z dołu (z Marcelem Łozińskim), Bezdroże 
i Puste krzesła (dwa ostatnie z Radosławem 
Piwowarskim). Nieprzypadkowo w 1973 
związał się z Wytwórnią Filmów Doku-
mentalnych (obecnie: Wytwórnią Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych) – kuźnią 
polskiej szkoły dokumentu, znaną m.in. 
z filmów, które metaforami osłabiającymi 
czujność cenzury uderzały w PRL. „Należę 
do »pokolenia ’68«, Marzec przeżyłem na 
studiach i w Warszawie, i w Łodzi” – mówi 
Paweł Kędzierski. „Wszyscy chcieliśmy coś 
przekazać z tamtych czasów. Gdy tylko 
pojawiła się możliwość zrobienia pierw-
szego filmu po przyjęciu nas, Marcela Łoziń-
skiego i mnie, do WFD, postanowiliśmy, 
że nakręcimy go wspólnie, i że będzie to 
film o Marcu. Ujęcie tematu wprost nie 
przeszłoby przez cenzurę, więc w filmie 
Happy End pokazaliśmy typowo »Mar-
cową« sytuację: wyrzucenie z pracy mło-
dego inżyniera na zebraniu partyjnym” – 
rozwija myśl reżyser. Dodaje, że jednym 
z operatorów Happy Endu był Stanisław 
Niedbalski, a film montowała Lidia Zonn. 
„Współpraca z nimi to jak drugi fakultet, 
spotkanie z czystą sztuką i bezinteresow-
nością” – wspomina.

Spośród krótkich dokumentów, które 
Kędzierski zrealizował w WFD, największy 
sukces odniósł Dzień Dziecka – studium 
presji, jakiej poddawane są dzieci z rodzin 
inteligenckich (Nagroda Główna na MFF 
Krótkometrażowych w Oberhausen).

Paweł Kędzierski brał udział w powsta-
niu pełnometrażowego dokumentu WFD 
Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas (reż. 
Krzysztof Kieślowski, Tomasz Zygadło). 
„Film w naszej wersji został odrzucony 
z przyczyn politycznych, a na zmiany cen-
zorskie, z którymi wyemitowała go Telewi-
zja Polska pt. Gospodarze, nie godziliśmy 
się. Wycofaliśmy nazwiska” – podkreśla.

„W twórczości dokumentalnej Pawła 
wyczuwa się jego przygotowanie polo-
nistyczne. Choćby w filmie, powstałym 
z moim udziałem jako operatora, Wszyscy 
dla wszystkich, który nawiązuje do wiersza 
Tuwima” – mówi autor zdjęć Jacek Petrycki. 
W Zespole Filmowym „X” Andrzeja Wajdy 
Kędzierski zbliżył się do kina fabularnego, 

reżyserując nowelę w filmie CDN oraz 
film Trochę wielkiej miłości (TV), a także 
dzieląc się z Agnieszką Holland i Jerzym 
Domaradzkim reżyserią głośnego filmu 
o młodzieży Zdjęcia próbne. W 1990 został 
współzałożycielem Studia Filmowego „Kro-
nika” – w jego ramach funkcjonowała przez 
szereg lat Polska Kronika Filmowa. Za zre-
alizowany w „Kronice” film Cisza, ciem-
ność – o ociemniałych i niesłyszących rzeź-
biarzach – otrzymał nagrody na festiwalach 
w Petersburgu, Sienie i Vila do Conde.

W dokumentach pełno- lub średniometra-
żowych: Wybory 89, Wybór Polski, Jaka Polska 
(współreżyseria dwóch ostatnich: Andrzej Pie-
kutowski) i Zdarzyło się tylko w Polsce uchwy-
cił przemiany ustrojowe w naszym kraju. 
Fabularyzowany dokument My Cichociemni. 
Głosy żyjących przyniósł mu m.in. Złotą Sza-
blę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Historycznych i Wojskowych w Warszawie 

oraz Platinum Remi na Worldfest Indepen-
dent Film Festival w Houston.

W SFP Paweł Kędzierski zasiadał w Zarzą-
dzie Głównym i przewodniczył Sekcji Filmu 
Dokumentalnego. „Od powstania Studia 
Munka do dziś pracuję w Radzie Programo-
wej Pierwszego Dokumentu” – informuje.

„Paweł jest ponadto bardzo życzliwy 
i koleżeński, skory do pomocy, najdalszy 
od wszelkiej zawiści” – chwali przyjaciela 
Marcel Łoziński. „No i wszyscy znamy go 
z tego, że na poczekaniu wymyśla trafne 
tytuły filmów swoich i kolegów” – dodaje 
z uśmiechem Jacek Petrycki.

Andrzej Bukowiecki

Twórca ok. 30 krótkich i kilku pełnometrażowych 
filmów dokumentalnych, związany wiele 
lat z WFD (obecnie: WFDiF) w Warszawie. 
Współzałożyciel Studia Filmowego „Kronika”. 
Wyróżnił się aktywną działalnością dla 
środowiska filmowego.

PAWEŁ KĘDZIERSKI

ZASŁUGI DLA KINA 
I FILMOWCÓW

Paweł Kędzierski
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KRYSTYNA KRUPSKA-WYSOCKA

Krystyna Krupska-Wysocka uro-
dziła się w Stołpcach. W wieku 
14 lat obejrzała angielski film 
historyczny i postanowiła zwią-

zać swoją przyszłość z kinem. Przeniosła 
się ze zwykłej szkoły średniej do Liceum 
Sztuk Plastycznych, gdyż uznała, że zdo-
będzie w nim wiedzę przydatną w urzeczy-
wistnianiu planów filmowych. Po maturze 
zdawała do PWSF w Łodzi. Na egzamin 
wstępny zabrała swoje prace malarskie. 
Komisja egzaminacyjna doradzała jej 
Wydział Operatorski. Obstawała przy reży-
serii i dostała się.

Funkcję zwaną współpracą reżyserską, 
nierzadko pokrywającą się z obowiązkami 
II reżysera, pełniła m.in. przy Ludziach 
z pociągu i Milczeniu Kazimierza Kutza, 
Długiej nocy Janusza Nasfetera, Zazdrości 
i medycynie Janusza Majewskiego oraz Doli-
nie Issy Tadeusza Konwickiego. Była nomi-
nalnie II reżyserem filmów telewizyjnych 
Krzysztofa Zanussiego – Gór o zmierzchu 
i Za ścianą czy kinowych Konwickiego – 
Jak daleko stąd, jak blisko oraz Lawy. „I tak 
się złożyło, że jako II reżyser często pra-
cowałam z dziećmi. Przyglądałam się tym 
dzieciom i stwierdziłam, że nie można 
kazać im recytować wyuczonych kwestii – 
trzeba pozwolić im mówić własnymi sło-
wami” – powiedziała Krupska-Wysocka 
w wywiadzie z książki Jerzego Armaty 
i Anny Wróblewskiej „Polski film dla dzieci 
i młodzieży” (wyd. Fundacja KINO). We 
własnych filmach przywiązywała dużą 
wagę do naturalności zachowań i wypo-
wiedzi dziecięcych czy nastoletnich boha-
terów. Rozmawiając za pośrednictwem 
swych filmów z młodą publicznością, nie 
unikała trudnych tematów: narkomanii 
wśród młodzieży w miniserialu Żuraw 
i czapla, którym debiutowała, samotno-
ści dzieci i dorosłych – w komedii Skutki 
noszenia kapelusza w maju (TV), ze znako-
mitą kreacją Wiesława Michnikowskiego, 
niepełnosprawności – w Ptaszce. Do dzieci 
adresowała też aktorsko-animowany film 
Mamo, czy kury potrafią mówić?, zrealizo-
wany z Tadeuszem Wilkoszem.

Żuraw i czapla oraz Skutki noszenia kape-
lusza w maju zdobyły nagrody na Między-
narodowym Festiwalu Filmów Młodego 
Widza Ale Kino! w Poznaniu. W poznań-
skim Centrum Sztuki Dziecka Krupska- 
-Wysocka uczestniczyła w projekcie warszta-
towym – Wielka Przygoda z Filmem. Z myślą 
o młodych widzach zrealizowała spektakle 
telewizyjne: Ogrodnik i jego chlebodawcy 
oraz Agnieszka skrawek nieba.

Krystyna Krupska-Wysocka aktywnie 
działała w NSZZ „Solidarność” – także 
w stanie wojennym, gdy z przyjaciółmi 
organizowała pomoc dla opozycji i śro-
dowiska filmowego. Przyjaźniła się z księ-
dzem Stefanem Niedzielakiem, strażnikiem 
pamięci o zbrodni katyńskiej, zamordo-
wanym w 1989 roku przez „nieznanych 
sprawców”.

Nie do przecenienia jest aktywność 
Krystyny Krupskiej-Wysockiej w Stowa-

rzyszeniu Filmowców Polskich. 
Wieloletnia członkini Zarządu 
Głównego walnie przyczyniła 
się – wraz z byłym wicepreze-
sem Januszem Chodnikiewi-
czem – do udzielenia Stowarzy-
szeniu w 1995 roku licencji na 
zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi, co otworzyło drogę 
do utworzenia Związku Autorów 
i Producentów Audiowizualnych 
(ZAPA), a tym samym znacz-
nej poprawy sytuacji material-
nej członków Stowarzyszenia. 
Z zapałem włączyła się w prace 
nad Ustawą o kinematografii 
z 2005 roku i współredagowa-
nie „Magazynu Filmowego”. 

„Wtedy nie był to jeszcze tak 
solidny, duży periodyk jak dziś. 
Ciepło i życzliwość pani Krystyny, 
a także jej niesłabnące zaintereso-
wanie sprawami polskich filmow-
ców były kapitałem, na którym 
budowaliśmy relacje z człon-
kami SFP. Myślę, że ta wrażliwość 
kazała pani Krystynie zajmować 
się we własnej twórczości świa-

tem dzieci i ich małych wielkich proble-
mów” – mówi jej koleżanka redakcyjna 
Anna Wróblewska.

W 2011 prezydent Bronisław Komorow-
ski odznaczył Krystynę Krupską-Wysocką 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski „za wybitne zasługi dla kultury 
narodowej, za osiągnięcia w twórczości 
artystycznej”.

Andrzej Bukowiecki

Jako asystent reżysera i II reżyser 
współpracowała m.in. z Tadeuszem Konwickim, 
Kazimierzem Kutzem, Krzysztofem Zanussim. 
Twórczyni nagradzanych filmów dla dzieci 
i młodzieży. Znana z aktywnej działalności  
na rzecz środowiska filmowego.

DLA MŁODEGO 
WIDZA

Fo
t. 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i/S

FP

Krystyna Krupska-Wysocka

W dniu zamknięcia numeru, 21 stycznia, 
dotarła do nas smutna wiadomość 
o śmierci Pawła Kędzierskiego.
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Andrzej Mularczyk uro-
dził się 13 VI 1930 roku 
w  Warszawie. Będąc 
młodszym bratem pro-

zaika i poety Romana Bratnego, 
który od dzieciństwa zdradzał cią-
goty do literatury, sam też wcze-
śnie połknął jej bakcyla: zadebiu-
tował (pod pseudonimem) w wieku 
13 lat, podczas okupacji, na łamach 
konspiracyjnego pisma „Dźwi-
gary”. Po wojnie rozpoczął dzia-
łalność dziennikarską, ukończył 
studia na Wydziale Dziennikarstwa 
UW (1955) i podjął współpracę 
z Polskim Radiem. „Wyniesioną 
z domu nieśmiałość pokonywa-
łem najpierw grą w piłkę nożną, 
bo to gra kontaktowa, a następnie 
uprawianiem literatury faktu, które 
też zmusza do kontaktów z ludźmi. 
Uznałem zresztą, że życie podsuwa 
najciekawsze historie” – wyznaje 
Andrzej Mularczyk, autor cenionych 
reportaży. Z książek, które napisał, 
opartych na faktach, najbardziej 
lubi „Co się komu śni”, „Czyim ja 
żyłem życiem” i „Polskie miłości”. Praw-
dziwe zdarzenia legły też u podstaw więk-
szości słuchowisk radiowych Mularczyka, 
z których dwa – „Z głębokości wód” i „Cyrk 
odjechał, lwy zostały” – wyróżniono pre-
stiżową Prix Italia.

Pierwsze zauroczenie kinem Mularczyk 
przeżył, mając 6 lat. Jego ojciec – wówczas 
kwatermistrz 1 Pułku Strzelców Konnych 
w Garwolinie – zaprowadził go na film 
instruktażowy dla wojska. Obraz żołnierza, 

który wpadłszy w zasadzkę połyka meldu-
nek, by nie dostał się w ręce wroga, wywarł 
na chłopcu duże wrażenie, podobnie jak 
widok kosynierów z patriotycznego filmu 
Józefa Lejtesa Kościuszko pod Racławicami. 
W czasie okupacji Mularczyk oczywiście 
respektował hasło „Tylko świnie siedzą 
w kinie”. 

Po wojnie świeże były jeszcze jej ślady, 
gdy oglądając w warszawskim Atlanticu 
Mściwego jastrzębia Howarda Hawksa czy 

Komediantów Marcela Carné, ponownie 
zachłysnął się X Muzą. W 1956, już z dorob-
kiem literackim, znalazł się w łódzkim śro-
dowisku filmowym. „Przesiadywaliśmy 
w Honoratce. Przychodził Romek Polański, 
bywali współtwórcy Miasteczka, którym 
zadebiutowałem jako scenarzysta, wśród 
nich Julian Dziedzina i Janusz Łęski” – 
wspomina Mularczyk. 

Antoniemu Bohdziewiczowi spodobał 
się jego tekst Wielkie słońce – opowieść 
o chłopcu więzionym w czasach stali-
nowskich za udział w szkolnej konspi-
racji, który wprawdzie wyszedł na wol-
ność, ale bez perspektyw na przyszłość. 
„W liście do mnie groził rychłym samo-
bójstwem, jeśli sytuacja się nie zmieni. 
Odnalazłem go, pomogłem mu dostać się 
na studia, a on opowiedział mi historię 
swego życia. Miał z niej powstać film, lecz 
wskutek pewnych decyzji artystycznych 
ja się z niego wycofałem i ostatecznie – 
także z powodu działania cenzury – nie 
powstał. Mimo to uważam ten niezreali-
zowany projekt za jedną z czterech naj-
ważniejszych przygód filmowych w mojej 
karierze” – mówi pisarz.

Trzy pozostałe to oczywiście wspo-
mniana nieśmiertelna trylogia o waśniach 
Kargulów i Pawlaków, którą rozpoczęli 
Sami swoi, a reżyserował Sylwester Chę-
ciński, jakże warszawski serial Jana Łom-
nickiego Dom, według scenariusza Mular-
czyka i Jerzego Janickiego (chylę czoła przed 
Jankiem! – mówi Mularczyk) oraz Wrota 
Europy w reżyserii Jerzego Wójcika, zarazem 
współautora scenariusza – piękna adapta-
cja opowiadania Melchiora Wańkowicza. 
„W naszej wspólnej pracy nad Samymi swo-
imi i kolejnymi filmami trylogii kluczową 
rolę odegrał sposób widzenia rzeczywi-
stości przez Mularczyka. Z jego scenariu-
szy biła prawda postaci i sytuacji. Były to 
teksty świetne, a przy tym inspirujące do 
rozwijania zawartych w nich pomysłów” – 
mówi Chęciński.

Scenariusze Mularczyka posłużyły też 
za podstawę takich filmów, jak Ktokolwiek 
wie… Kazimierza Kutza, Julia, Anna, Geno-
wefa Anny Sokołowskiej, Ostatnie takie trio 
Jerzego Obłamskiego (TV), Wyjście awa-
ryjne Romana Załuskiego czy ostatni film 
Andrzeja Wajdy Powidoki.

Andrzej Mularczyk był kierownikiem 
literackim Zespołu Filmowego „Iluzjon” 
(1970-1977). Jest członkiem Polskiej Aka-
demii Filmowej.

Andrzej Bukowiecki

Twórca literatury faktu i słuchowisk 
radiowych. Autor scenariuszy filmów 
kinowych, telewizyjnych i seriali. Trylogia 
komediowa: Sami swoi, Nie ma mocnych, 
Kochaj albo rzuć oraz 25-odcinkowy serial 
Dom biły rekordy popularności. 

OD KARGULA 
DO POPIOŁKA
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Andrzej Mularczyk

ANDRZEJ MULARCZYK STANISŁAW ŚLISKOWSKI

Stanisław Śliskowski urodził się 3 VII 
1935 roku w Łodzi. W dzieciństwie 
z przejęciem dokonał odkrycia, że 
odwrócony do góry nogami obraz 

okna na przeciwległej ścianie powstaje dzięki 
światłu przechodzącemu przez dziurkę od 
klucza w drzwiach między oknem a ścianą. 
Zastąpił drzwi pudłem kartonowym z otwo-
rem w jednej ze ścianek i ekranem – białą 
kartką – po przeciwnej stronie. Między 
oknem i kartonem animował dłońmi lalki 
lub wycinanki, których cień pojawiał się w tym 
domowym kinie na ekranie. 

Do prawdziwego kina chodził z rodzicami 
jeszcze przed wojną. Do szkoły podstawo-
wej poszedł po wojnie, od razu do drugiej 
klasy. Nauczyciele zauważyli, że dobrze rysuje. 
Naukę kontynuował w Państwowym Liceum 
Technik Plastycznych. Maturę zdał celująco 
jako uczeń klasy grafiki filmowej, w praktyce – 
filmu animowanego. Ukończył Wydział Ope-
ratorski PWSF w Łodzi (1960). Na uczelni 
zrobił zdjęcia i animację do pierwszego pol-
skiego filmu wycinankowego – Konfliktów 
Daniela Szczechury, z którym zrealizował 
jeszcze Maszynę i Literę. 

Po studiach związał się z Wytwórnią Fil-
mów Fabularnych. Będąc początkowo foto-
sistą, następnie operatorem kamery obra-
zów realizowanych w Zespole Filmowym 
„Kadr”, współpracował z wybitnymi autorami 
zdjęć: Krzysztofem Winiewiczem, Jerzym 
Wójcikiem, Wiesławem Zdortem, Kurtem 
Weberem. Prowadził też kamerę dla Witolda 
Sobocińskiego. Wreszcie sam zrobił zdjęcia 
do krótkiej fabuły Edwarda Etlera Kraksa, 
powstałej w Wytwórni Filmów Oświatowych. 
Został w niej na etacie. – „W WFO zafascy-
nowała mnie praca z Jadwigą Żukowską, 
osobą wyjątkową, o wielkim uroku osobi-
stym, która miała dar łatwego nawiązywa-
nia kontaktu z dziećmi, ulubionymi boha-
terami swoich filmów” – mówi Stanisław 
Śliskowski. „Przede mną, jako operatorem, 
Jadwiga otworzyła zupełnie nowy świat. 
O ile w fabule mogłem ujęcia poprzedzać 
próbami i powtarzać do perfekcji, o tyle 
w dokumencie musiałem z marszu reagować 
kamerą na sytuacje niepowtarzalne. Zada-
nie ułatwił mi Bogdan Dziworski, którego 
zaprosiłem do współpracy” – dodaje. Skąd 
się biorą dzieci, Zazdrość, Spróbuj jeszcze raz 
i Dzidka to głośne filmy tandemu Żukow-
ska – Śliskowski o dzieciach. Jednak naj-
większy sukces odniósł Darek Dziedziech – 
impresja o siedmiolatku zjeżdżającym do 
szkoły w Zakopanem na nartach. Śliskow-
skiego wsparli w niej Jacek Mierosławski 
i Jacek Żuk-Żukowski. W impresji, której 

bohaterem był Franciszek Starowieyski – 
Bykowi chwała Andrzeja Papuzińskiego, we 
wstrząsającym dokumencie Macieja Dry-
gasa Usłyszcie mój krzyk, przywołującym 
samospalenie Ryszarda Siwca w proteście 
przeciw interwencji wojskowej w Czecho-
słowacji w 1968, a także w wielu innych fil-
mach – z Akademią Pana Kleksa Krzysztofa 
Gradowskiego włącznie – Śliskowski dał 
upust pasji do zdjęć specjalnych. Usłyszcie 
mój krzyk to wariacja na temat siedmio-
sekundowego ujęcia z płonącym Siwcem, 
które nakręcił operator Zbigniew Skoczek. 
„Rzutowaliśmy ten obraz z reprojektora na 
ekran, multiplikowaliśmy, wybieraliśmy 
i powiększaliśmy fragmenty, ponownie je 
filmując z dodaniem panoram kamery itp. 
W ten sposób z ujęcia, które liczyło tylko 
3,5 metra, uzyskaliśmy kilkadziesiąt metrów 
materiału do montażu” – tłumaczył ope-

rator w „Magazynie Filmowym”. „Była to 
benedyktyńska robota, ale Staszek oddał 
się jej całkowicie. To człowiek nie do zdar-
cia, twórczy partner reżysera na każdym 
etapie pracy nad filmem, a przy tym przez 
wszystkich lubiany” – chwali autora zdjęć 
Maciej Drygas.

W dorobku Śliskowskiego jest jeszcze wiele 
świetnych dokumentów, takich jak Chłopski 
los – tryptyk filmowy Zygmunta Skoniecz-
nego, filmy baletowe Jadwigi Żukowskiej: 
Duet miłosny z baletu „Tytania i osioł”, Tańczy 
Elżbieta Jaroń, Nie wyobrażam sobie życia bez 
tańczącego świata czy Kontrapunkt Andrzeja 
Papuzińskiego o plakaciście Michale Batorym. 

Niespożyty pan Stanisław wykładał w latach 
1984-2009 animację w Szkole Filmowej 
w Łodzi.

Andrzej Bukowiecki

Autor zdjęć do 140 filmów krótkometrażowych, 
w większości dokumentalnych, kilku 
animowanych. Dokumenty Bykowi chwała, 
Darek Dziedziech i Usłyszcie mój 
krzyk uchodzą za arcydzieła. Mistrz zdjęć 
specjalnych, pedagog, członek założyciel SFP.

OPERATOROWI 
CHWAŁA

Stanisław Śliskowski
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NAGRODY SFP KRZYSZTOF WODZIŃSKI

K rzysztof Wodziński urodził się 
28 III 1938 roku w Pabianicach. 
Jego matka uważała, że każdy 
powinien mieć choćby elemen-

tarne wykształcenie muzyczne, żeby rozu-
mieć utwory grane np. w filharmonii. Kupiła 
ośmioletniemu synowi akordeon. „To był 
mój pierwszy bliższy kontakt z muzyką, ze 
sztuką dźwięku” – mówi Wodziński.

Lekcje gry na akordeonie pobierał 
u nauczyciela muzyki, który wystawił mu 
dobrą opinię. Wtedy matka, mimo iż czasy 
były biedne, powojenne, kupiła pianino. 
Po kilku latach nauki w ognisku muzycz-
nym wróżono Wodzińskiemu karierę pia-
nistyczną. Zrezygnował z niej, doszedł-
szy – po ukończeniu Państwowego Liceum 
Muzycznego w Łodzi – do wniosku, że 
brak mu odporności na stresy związane 
z koncertowaniem. Doradzono mu, aby 
wybrał studia zbliżone do muzycznych – na 

Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie: Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) 
w Warszawie. Został przyjęty za pierwszym 
razem. Studia (specjalność: fonografia) 
ukończył w 1962. Pracował jako nauczy-
ciel w Państwowej Wyższej Szkole Baleto-
wej w Poznaniu (1961-1966) i realizator 
dźwięku w łódzkiej rozgłośni Polskiego 
Radia (1967-1971). „O tym, że zostałem pra-
cownikiem kinematografii, przesądził przy-
padek. Siedzibę Radia oddano do remontu, 
a mnie przeniesiono do Pałacu Dźwięku, 
zbudowanego według projektu Jerzego Bla-
szyńskiego w Wytwórni Filmów Fabular-
nych przy Łąkowej. Byłem zachwycony 
standardem technicznym Pałacu i od 1972 
związałem się z Wytwórnią na stałe. Wów-
czas trwały już zdjęcia do Potopu Jerzego 
Hoffmana. Moim pierwszym zadaniem było 
asystowanie przy tym filmie operatorowi 

dźwięku Stanisławowi Piotrowskiemu” – 
opowiada Wodziński.

Jako operator dźwięku zadebiutował 
w duecie z doświadczonym operatorem 
Wiesławem Ćwiklińskim kultowymi Dziew-
czynami do wzięcia Janusza Kondratiuka 
(TV). Pierwszym filmem, przy którym pra-
cował samodzielnie był Palec boży Anto-
niego Krauzego (1972). „Po nim przy-
szły kolejne, zarówno kameralne, np. mój 
ulubiony Jak to się robi Andrzeja Kondra-
tiuka, Drzwi w murze Stanisława Róże-
wicza, Wizja lokalna 1901 Filipa Bajona, 
jak i superprodukcje, m.in. Ziemia obie-
cana, Ogniem i mieczem – wylicza Krzysz-
tof Wodziński. Przy pierwszej z nich dzielił 
się obowiązkami z Leszkiem Wronko, przy 
drugiej – z Piotrem Knopem. W Ziemi obie-
canej, podobnie jak w Potopie, zetknął się 
z udźwiękowieniem stereofonicznym kopii 
70mm. W Ogniem i mieczem, nominowa-
nym za dźwięk do Orła – Polskiej Nagrody 
Filmowej, z formatem Dolby Digital. 

W dorobku Wodzińskiego są też znane 
seriale, takie jak Przyłbice i kaptury Marka 
Piestraka czy Pogranicze w ogniu Andrzeja 
Konica. „Zawsze kierowałem się zasadą, 
że ilekroć przystępowałem do pracy przy 
filmie, tylekroć traktowałem ją tak, jakby 
miała okazać się najlepiej wykonaną w mojej 
karierze. Od pierwszego klapsa na planie po 
ostatnią poprawkę przed kolaudacją praco-
wałem na najwyższych obrotach” – wyznaje 
Wodziński. „To prawda” – potwierdza reżyser 
Marek Piestrak, który pracował z Wodziń-
skim m.in. przy horrorach Wilczyca i Powrót 
wilczycy. – „Krzysztof starannie przygoto-
wuje się do każdego filmu. Na planie idzie na 
rękę reżyserowi i autorowi zdjęć, nie utrud-
niając rozstawieniem mikrofonów insceniza-
cji i pracy kamery. W postprodukcji bardzo 
dba o właściwy balans głośności dialogów, 
muzyki i efektów. Słowem: na każdym eta-
pie dąży do najlepszych rezultatów arty-
stycznych i technicznych, pamiętając, że 
oprócz niego przy filmie pracują także inni 
twórcy” – tłumaczy Piestrak.

Krzysztof Wodziński szereg lat prowa-
dził zajęcia w Szkole Filmowej w Łodzi. Był 
operatorem dźwięku etiud studenckich lub 
filmów dyplomowych, m.in. Jana Hryniaka, 
Artura Urbańskiego, Grega Zglińskiego. 
„Bardzo miło wspominam czas spędzony 
w WFF i Szkole. I ludzi, których spotka-
łem na swojej zawodowej drodze. Dzięki 
mojej pracy miałem piękne życie” – pod-
sumowuje Krzysztof Wodziński.

Andrzej Bukowiecki

W swojej karierze zawodowej, która trwała 
ponad 40 lat, pracował przy ok. 60 filmach 
i serialach oraz kilkudziesięciu etiudach 
studenckich. W dorobku ma dzieła tak głośne, 
jak Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy  
czy Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana.

WSZYSTKO 
SŁYCHAĆ
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Krzysztof Wodziński 

JERZY WÓJCIK

Jerzy Wójcik urodził się 12 IX 1930 
roku w Nowym Sączu. W 1955 ukoń-
czył Wydział Operatorski PWSF 
w Łodzi. Uczelnia zainicjowała film 

zwiastujący Odwilż: Koniec nocy Juliana 
Dziedziny, Pawła Komorowskiego i Walen-
tyny Uszyckiej (1956). Wójcik był jednym 
z autorów zdjęć. Nadeszła polska szkoła fil-
mowa – polemiczny, pogłębiony intelektual-
nie, ujęty w nowatorskie formy artystyczne 
obrachunek z doświadczeniami rodaków 
podczas okupacji i w pierwszych latach 
powojennych. „Miałem szczęście, że moje 
zainteresowania biegły równolegle z roz-
wojem szkoły polskiej. Nie oznacza ona 
dla mnie tylko obecności na ekranie pew-
nych dokonań artystycznych, innego spo-
sobu inscenizacji czy reżyserii, ale przede 
wszystkim mówienie o problemach, o tym, 
co ludzie myśleli, co chcieli powiedzieć” – 
mówi Jerzy Wójcik, który przygodę z pol-
ską szkołą rozpoczął jako operator kamery 
filmów ze zdjęciami Jerzego Lipmana – 
Kanału Andrzeja Wajdy i Prawdziwego 
końca wielkiej wojny Jerzego Kawalero-
wicza. „W filmach szkoły po raz pierw-
szy zaistniał zintegrowany obraz. Mam na 
myśli wysoki stopień integracji obrazu fil-
mowego wyrażony przez strukturę obrazu, 
jednoczącą wszystkie jej elementy w ory-
ginalną wizualizację: kompozycję dzieła 
filmowego” – dodaje.

Bez czarno-białych zdjęć Wójcika, w któ-
rych światło, przestrzeń, materia to kate-
gorie estetyczne, ale też metafory wizualne 
egzystencji człowieka i losu narodu, trudno 
wyobrazić sobie sukcesy kolejnych arcydzieł 
szkoły: Eroiki Andrzeja Munka (tym filmem 
Wójcik zadebiutował jako samodzielny 
autor zdjęć), Popiołu i diamentu i Sam-
sona Wajdy, Krzyża Walecznych i Nikt nie 
woła Kazimierza Kutza, czy odbiegającej od 
tematu wojny, historyczno-religijnej Matki 
Joanny od Aniołów Kawalerowicza. U boku 
tego reżysera, we współpracy z Wiesławem 
Zdortem i Witoldem Sobocińskim, Wójcik 
rewelacyjnie sfotografował w kolorze Fara-
ona, przeciwstawiając barwnej kakofonii 
hollywoodzkich widowisk historycznych 
zredukowaną gamę kolorystyczną, wspartą 
nieprzeładowaną kompozycją szerokoekra-
nowych kadrów. „Bo nie sztuką jest doda-
wać, sztuką jest odejmować. Powiedział mi 
to Jerzy Wójcik, kiedy byłem jego studen-

tem, i tym jednym zdaniem ukształtował 
mnie jako operatora” – mówi autor zdjęć 
filmowych, przewodniczący Polish Society 
of Cinematographers, Arkadiusz Tomiak.

„Artysta klasy Wójcika nie pozwoli 
zamknąć się w więzieniu jakiejkolwiek 
»gotowej« formuły estetycznej” – uważa 
prof. dr hab. Marek Hendrykowski. Toteż 
inną superprodukcję – Potop Jerzego Hof-
fmana – Wójcik sfilmował równie znakomi-
cie, ale z większym dynamizmem kamery 
i bardziej urozmaiconą paletą barw. Ważne 
miejsce w twórczości Wójcika zajmują filmy 
wybitnego reżysera Stanisława Różewicza. 
Wieloletnia współpraca, rozpoczęta Echem, 
a zakończona Aniołem w szafie, zaowoco-
wała też dramatami wojennymi: Wester-
platte, Opadły liście z drzew i Ryś, obrazem 
historycznym Pasja czy kameralnym stu-
dium współczesnym Kobieta w kapeluszu. 
„Dla Różewicza użycie zbliżenia lub wybra-
nie odpowiedniej szerokości obiektywu nie 

było decyzją wyłącznie rutynową. Wyrażało 
jego stosunek do rzeczywistości, o której 
opowiadał” – mówi Wójcik.

Na dorobek operatorski Wójcika skła-
dają się ponadto filmy jugosłowiańskie. Na 
całościowy: spektakle Teatru Telewizji, dwa 
obrazy, które z powodzeniem wyreżysero-
wał – Skarga i Wrota Europy, książki „Labi-
rynt światła” i „Sztuka filmowa” (współau-
tor: Seweryn Kuśmierczyk) oraz blisko 30 
lat pracy dydaktycznej w Szkole Filmowej 
w Łodzi z tytułem profesora zwyczajnego.

Za całokształt twórczości Jerzy Wójcik 
otrzymał, oprócz Nagrody SFP, m.in. Złotą 
Kamerę 300 na MFF Sztuki Operatorskiej im. 
Braci Manaki w Bitoli, Orła – Polską Nagrodę 
Filmową, Platynowe Lwy na FPFF w Gdyni 
(ex aequo z Witoldem Sobocińskim), Nagrodę 
Specjalną PSC, a ostatnio tytuł doktora hono-
ris causa Szkoły Filmowej w Łodzi.

Andrzej Bukowiecki

Zdjęcia Jerzego Wójcika wzbogaciły wybitne 
dzieła polskiej szkoły filmowej z przełomu lat 
50. i 60. XX wieku oraz wiele późniejszych, 
w tym widowiskowe, nominowane do Oscara 
– Faraon i Potop. Znakomity operator  
jest też cenionym reżyserem i pedagogiem.

DIAMENTY OBRAZU

Jerzy Wójcik
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Ryszard Kirejczyk urodził się 
12 I 1944 roku w Jeziorach koło 
Grodna. Być może już od dzieciń-
stwa film był jego przeznaczeniem, 

gdyż w warszawskim domu, w którym je spę-
dził (przy ulicy Belgijskiej) mieszkali wybitni 
ludzie kina: prof. Jerzy Toeplitz, Władysław 
Forbert, Ludwik Perski i Karol Szczeciński, 
zaś w garażu stało auto Aleksandra Forda.

W 1967 Ryszard Kirejczyk ukończył stu-
dia na Wydziale Prawa UW. Wtedy absol-
wentów wyższych uczelni obowiązywały 
jeszcze nakazy pracy, więc Kirejczyk, chcąc 
uniknąć zatrudnienia tam, gdzie nie było mu 
po drodze, zaczął studiować drugi fakultet: 
handel zagraniczny w Szkole Głównej Plano-
wania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna 
Handlowa). Pod koniec tych studiów otrzy-
mał propozycję objęcia stanowiska zwanego 
współpracą produkcyjną – przy realizacji 
II części W pustyni i w puszczy Władysława 
Ślesickiego. Film był realizowany także za 
granicą, na planie potrzebowano tłumacza, 
a Kirejczyk władał językiem angielskim. 
„Tak zaczęła się moja przygoda z kinem” – 
wspomina. 

Był II kierownikiem produkcji m.in. gło-
śnego Zapisu zbrodni Andrzeja Trzosa- 
-Rastawieckiego. Kierownikiem produkcji 
został już w kilka lat po debiucie u Ślesic-
kiego. W tej roli sprostał wyzwaniom, jakie 
stawiała przed nim realizacja Akcji pod 
Arsenałem Jana Łomnickiego – wojennego 
filmu akcji, Biletu powrotnego Ewy i Cze-
sława Petelskich, który częściowo powsta-
wał w USA, czy Gwiazd porannych Henryka 
Bielskiego – kręconych w pamiętnej zimie 
stulecia. Trudne lata 1980-1989 spędził, 
pracując w polskim oddziale amerykań-
skiej firmy Copernicus Society of America, 
zajmującym się produkcją filmów oświato-
wych dla Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, które promowały kulturę polską. Po 
1989 przestawił się na działalność gospo-
darczą – handlową. „Dla Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich nastał czas próby. Nie 
było już potrzebne do walki z władzą o swo-
body twórcze, bo przestała istnieć cenzura. 
Nie wszyscy twórcy rozumieli, że wolność 
wypowiedzi to za mało do utrzymania się na 
komercyjnym rynku filmowym. Do kine-
matografii i zawodu prawniczego wróciłem 
w połowie lat 90. za sprawą jednego z nich – 
Jacka Bromskiego, który zaangażował się 
w prace nad wdrożeniem Ustawy o prawie 
autorskim, uchwalonej w 1994. Działania 
te na nowo zaktywizowały SFP, bo twórcy 
zobaczyli, że ono wciąż o nich walczy, tyle 
że tym razem o tantiemy” – mówi Kirej-

czyk. „Jestem na emeryturze. Służbowo 
nic już nie wiąże mnie z SFP, więc nie będę 
posądzony o wystawianie laurki prezesowi 
Bromskiemu, jeśli powiem, że uchwalenie 
Ustawy o prawie autorskim i jej korzystna 
nowelizacja w 2000 jest w dużej mierze jego 
zasługą. Podobnie jak Ustawa o kinemato-
grafii z 2005. To prezes wpadł na pomysł, 
by jej projekt zmienić z rządowego na posel-
ski, czym powstrzymał destrukcyjne dzia-
łanie ministerstwa finansów. Oczywiście 
wiele innych osób też pomagało” – dodaje.

W celu dalszego polepszenia interesów 
twórców w 1995 utworzono w ramach 
SFP organizację zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi – Związek Autorów 
i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). 
Ryszard Kirejczyk stanął na jego czele i kie-
rował nim 22 lata. „Zaczynaliśmy od zera, 

ucząc się od kolegów z zagranicy, zwłasz-
cza francuskich, a dziś ZAPA uchodzi za 
największą i najsprawniej działającą tego 
typu organizację na rynku audiowizualnym 
w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest 
zauważane i doceniane w świecie. Osiągnęła 
znaczący przychód rzędu 150 mln zł. Tylko 
w latach 1999-2002 wypłacone tantiemy 
zwiększyły się pięciokrotnie. ZAPA zrzesza 
wszystkich polskich reżyserów, operatorów 
obrazu, operatorów dźwięku, scenogra-
fów, dekoratorów wnętrz, kostiumogra-
fów, montażystów i większość scenarzy-
stów. Obecnie reprezentuje blisko 4,5 tys. 
twórców i ich spadkobierców oraz ponad 
550 krajowych producentów” – wylicza 
z dumą Ryszard Kirejczyk.

Andrzej Bukowiecki

Dyrektorem ZAPA był 22 lata. Pod 
kierownictwem Ryszarda Kirejczyka  
ta organizacja zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi walnie przyczyniła się 
do poprawy sytuacji materialnej polskich 
filmowców i zyskała międzynarodowe uznanie.

RYSZARD KIREJCZYKNAGRODY SFP

NA STRAŻY PRAW 
AUTORSKICH

Ryszard Kirejczyk
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W 2018 roku polskie projekty otrzymały 
z programu Kreatywna Europa - komponentu MEDIA 

dofinansowanie w wysokości 3 870 038 euro.

Dołącz do grona beneficjentów i złóż aplikację 
w jednym z otwartych naborów: 

• Development gier video: 27 lutego 2019
• Edukacja filmowa: 7 marca 2019
• Promocja online: 5 kwietnia 2019

• Development - projekt pojedynczy: 24 kwietnia 2019
• Festiwale filmowe: 7 maja 2019
• TV Programming: 28 maja 2019

• Dystrybucja - schemat selektywny: 4 czerwca 2019

Dowiedz się więcej: 
www.kreatywna-europa.eu
www.facebook.com/kreatywnaeuropa
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EUROPEJSKIE NAGRODY       FILMOWE
Najlepszy Montaż 

(Jarosław Kamiń-
ski) i Najlepsza Ak-
torka (Joanna Ku-

lig) – oto kategorie, w których 
Zimna wojna okazała się bez-
konkurencyjna. Tutaj obyło się 
bez większych zaskoczeń i na-
wet w ostatnich rzędach Opery 
Teatro de la Maestranza w Se-
willi – gdzie tym razem odby-
wało się wręczenie nagród – sły-
chać było pomruki zadowole-
nia i wyrazy szczerej aprobaty. 
„Wiedziałem, że tak będzie!” – 
krzyczał siedzący obok mnie 
dziennikarz z Czech, za każ-
dym razem, gdy Paweł Pawli-
kowski pojawiał się na scenie. 
„Brawo producentki!” – okla-
skiwali Ewę Puszczyńską i  
Tanyę Seghatchian młodzi hisz-
pańscy filmowcy, zapewne ma-
rząc o współpracy, a dzienni-
karz z Wielkiej Brytanii zaraz 
po tym, jak Joanna Kulig zo-
stała uhonorowana nagrodą 
dla Najlepszej Aktorki dzwonił 
na gorąco do swojego wydaw-
cy, szepcząc do słuchawki: „Nie 
ma jej na gali, nie mam jak zro-
bić wywiadu, utknęła w Stanach 
w siódmym miesiącu ciąży!” – 
syczał do słuchawki, nawiązując 
do tego, co na scenie powiedział 
reżyser, odbierając w imieniu 
nieobecnej jej trofeum. „Jestem 
na gali finałowej Europejskich 
Nagród Filmowych po raz szó-
sty” – opowiadała mi tego wie-
czoru rosyjska korespondent-
ka – „nie pamiętam filmu, który 
wzbudziłby tak entuzjastyczne 
przyjęcie i pozytywne reakcje. 
Zresztą niewiele produkcji wy-
grywało dotychczas aż w pięciu 
kategoriach. To naprawdę wiel-
kie zwycięstwo twórców i filmu! 
Ogromny sukces potwierdzają-
cy, że przyszłość kina to kopro-
dukcje. Uważam, że jest to nie-
zwykle ważny i cenny kierunek 
myślenia, szczególnie w Euro-

ropejskich Nagród Filmowych: 
przewodnicząca Agnieszka 
Holland i cytowany wyżej Mike 
Downey. Wspominali przede 
wszystkim więzionego w Rosji, 
bliskiego śmierci Olega Senco-
wa i przetrzymywanego w do-
mowym areszcie Kiriłła Sie-
riebriennikowa, twórcę filmu 
Lato. Ale Wim Wenders, pre-
zydent Europejskiej Akademii 
Filmowej, podsumowujący galę 
finałową, wskazał na inny frag-
ment przemówienia Agnieszki 
Holland, który według niego 
był kluczowy: „Dzisiaj celebru-
jemy nasze różnice, jednoczy-
my się w naszej różnorodno-
ści” – powiedziała reżyserka. 
„Takie powinno być kino: róż-
norodne, różnobarwne, autor-
skie” – mówił Wenders podczas 
konferencji EFA. – „Nie mo-
żemy bać się różnic, tak dru-
giego człowieka, jak i jego po-
glądów. Wszystkich nas spaja 

pie, dziś podzielonej i spolary-
zowanej”.

Zimna wojna to koproduk-
cja polsko-angielsko-francu-
ska. Z kolei inspirowany książ-
ką Ryszarda Kapuścińskiego ob-
raz Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente jest 
koprodukcją polsko-niemiecko-
-hiszpańsko-belgijsko-węgierską. 
To „filmowy konglomerat” – tak 
nazwała ten tytuł gazeta „Diario 
de Sevilla”, nie tylko ze wzglę-
du na wkład finansowy wielu 
krajów, ale też, jak podkreśla-
no, by docenić mnogość wielo-
rakich filmowych technik oraz 
doskonałe połączenie rozwią-
zań zarówno animowanych, jak 

pewna tożsamość, nazwałbym 
to połączenie kulturową spu-
ścizną Starego Kontynentu. To 
są nasze korzenie, nie zapo-
minajmy o nich. Możemy się 
pięknie różnić i równocześnie 
poszukiwać trwałych i wspól-
nych dla wszystkich wartości 
i prawd”. 

Ta idea zdaje się przyświecała 
wielu twórcom obecnym w Se-
willi. I tym, którzy wręczali na-
grody i tym, którzy odbierali wy-
różnienia. Wystarczy popatrzeć 
na międzynarodowy skład lau-
reatów, na to, z jak wielu miejsc 
pochodzą, jak różne obyczaje, 
języki, pokolenia i normy re-
prezentują. Ale zarówno przyj-
mująca nagrodę za osiągnięcia 
życia hiszpańska aktorka Car-
men Maura, jak i Ralph Fiennes, 
brytyjski aktor uhonorowany za 
osiągnięcia w światowej kine-
matografii, w swoich przemó-
wieniach nawiązywali do obec-

i dokumentalnych czy fabular-
nych. Międzynarodowy projekt 
zwyciężył w kategorii Najlepszy 
Film Animowany. Po gali wrę-
czenia nagród odbyło się spo-
tkanie akredytowanych w Se-
willi dziennikarzy, którzy jed-
nomyślnie chwalili Jeszcze dzień 
życia. Czuć było zaangażowanie 
przedstawicieli prasy, zresztą nie 
tylko to dotyczące kultury, ale 
i obyczajów, czy sfery politycznej 
współczesnej Europy. Mówiono 
przede wszystkim o potrzebie 
i konieczności realizowania fil-
mów zaangażowanych, będących 
głosem w jakiejś palącej sprawie, 
czy wręcz komentujących aktu-
alne wydarzenia. „Kino musi być 

nej sytuacji w Europie i do tego, 
jak niezbędne jest porozumienie 
ponad podziałami i różnicami. 
Młody twórca Lucas Dhont, au-
tor filmu Girl (nagroda w kate-
gorii: Europejskie Odkrycie – 
przyp. red.), dziękując swoim 
współpracownikom wzruszony 
wypowiedział proste, ale poru-
szające słowa: „największą si-
łą każdego artysty jest empatia”. 
To był najbardziej wzruszający 
moment gali.

Jedno jest pewne, znaczenie 
i ranga Europejskich Nagród 
Filmowych rośnie. Inicjatywa 
w oczach publiczności staje się 
czymś więcej niż tylko europej-
skim odpowiednikiem Osca-
rów. I o to chodzi. Europejska 
Akademia Filmowa pracuje na 
swoją markę, na to, by nagrody 
i wyróżnienia stanowiły wartość 
samą w sobie, by odzwiercie-
dlały prestiż i były dowodem 
uznania oraz przynależności 

zwierciadłem życia, także tego 
społecznego czy ekonomiczne-
go” – przekonywał brytyjski pro-
ducent Mike Downey na konfe-
rencji EFA (skrót od European 
Film Academy – przyp. red.) – 
emocje są ważne, estetyka jest 
istotna, ale kino według mnie 
to jedna z najbardziej demokra-
tycznych ze sztuk. Powinniśmy 
jako filmowcy umieć to wyko-
rzystać i za sprawą kina właśnie 
starać się docierać do ludzi. Nie 
indoktrynować, ale wskazywać 
to, co istotne: pokazywać róż-
ne aspekty rzeczywistości i zło-
żoność współczesnego świata. 
Być może w ten sposób uda się 
ten świat ocalić lub... chociażby 
skłonić do refleksji”. Hiszpański 
producent Antonio Saura mó-
wił wprost: „Dziś kino powin-
no być również moralnym dro-
gowskazem. To niesamowite, że 
film inspirowany książką, która 
powstała pod koniec lat 70. (Jesz-
cze dzień życia – przyp. red.), jest 
tak bardzo aktualny i dojmujący. 
Takich świadectw współczesno-
ści nam trzeba”. 

Do kondycji współczesnej 
Europy i świata nawiązywali in-
augurujący galę wręczenia Eu-

do pewnego kulturowego kręgu. 
„Jednocześnie – jak tłumaczył 
Wenders – wizerunek i sposób 
działania EFA, choć to insty-
tucja z tradycjami, powinien 
być pozbawiony snobizmów. 
Będziemy pracować nad tym, 
by EFA była nowoczesna i na-
dążała za europejskimi filmow-
cami. Bez zadyszki. Dzisiejsi 
laureaci są tego najlepszym do-
wodem. I jeszcze jedno, bardzo 
zależy mi na tym, by Europej-
skie Nagrody Filmowe przestały 
lśnić odbitym blaskiem nagród 
zza oceanu”. 

Rozdanie ENF odbyło się 
15 grudnia 2018. Warto wspo-
mnieć, że w ramach tego wyda-
rzenia odbyła się również de-
bata pod znaczącym tytułem: 
„Gender Equality is the Way 
Forward” (czyli „Równość płci 
to krok naprzód”). 

Anna Serdiukow

NAJWIĘKSZĄ SIŁĄ 
JEST EMPATIA
Po raz 31. rozdano Europejskie Nagrody 
Filmowe. Europejska Akademia Filmowa liczy 
obecnie ponad 3,5 tys. członków. W głosowaniu 
online wskazali najlepszych twórców i ich dzieła. 
Zimną wojnę wyróżniono pięciokrotnie! 
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Raúl de la Fuente, Damian 
Nenow i Jarosław Sawko

Jarosław Kamiński, Tanya Seghatchian, Paweł Pawlikowski,  
Małgorzata Bela, Agnieszka Kot, Tomasz Kot i Ewa Puszczyńska
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DOKTORZY HONORIS CAUSA PWSFTviT

Rektor Szkoły, prof. dr 
hab. Mariusz Grze-
gorzek, rozpoczął 
wydarzenie słowa-

mi: „Szczególnie w tych trud-
nych i burzliwych czasach wa-
sza obecność jest dla nas bar-
dzo cennym drogowskazem, 
ona nie musi być fizyczna, może 
być metaforyczna – tą obecność 
czujemy i mam nadzieję, że wy 
czujecie naszą”. 

I choć sami wiekowi laureaci 
nie uczestniczyli w uroczysto-
ści, to wśród gości byli ich bli-

scy i przyjaciele, ich uczniowie, 
wykładowcy i studenci Szko-
ły. Honorowy tytuł w imieniu 
swojego ojca odebrała Wikto-
ria Kutz-Nazarewicz. Z kolei 
Tomasz Wójcik, podziękował 
za zaszczytne wyróżnienie dla 
ojca, zastępując wybitnego ope-
ratora. Na ceremonii pojawili 
się także Anna Dymna, Olgierd 
Łukaszewicz, Edward Linde-
-Lubaszenko, Jerzy Trela.

Promotorem w postępowaniu 
o nadanie tytułu Kazimierzowi 
Kutzowi był dr hab. Piotr Mi-

nowicza Kazimierz Kutz opowia-
dał o wyjątkowości polskiego 
kina i swoich początkach oraz 
o znalezieniu „śląskiej” drogi. 
Z ekranu popłynęły także słowa 
Jerzego Wójcika: „Nie chodzi 
o to, żeby robić filmy. Chodzi 
o to, żeby to, co się robi miało 
głęboki sens. Trzeba się wpisać 
w pamięć świata. Ja mam nadzie-
ję, że niektóre z moich filmów 
wpisały się w pamięć świata”.

Drugą z laudacji wygłosiła 
prof. dr hab. Jolanta Dylewska, 
która opisywała twórczość ope-
ratorską Jerzego Wójcika: „To 
jest opowieść o współistnieniu 
zła i dobra, ciemności i świa-
tła. Bo światło w ujęciu Jerzego 
Wójcika jest nośnikiem potęż-
nej energii, wykraczającym po-
za strukturę czasu i przestrzeni 
i sięgającym często do rejonów, 
które są niewidzialne”. Podkre-
ślała też jego wielką rolę w na-
uczaniu pokoleń polskich au-
torów zdjęć filmowych.

Kazimierz Kutz i Jerzy Wójcik 
poznali się w Szkole. Pierwszy 
studiował na Wydziale Reżyse-
rii Filmowej, drugi na Wydziale 
Operatorskim. Zawodowo spo-
tkali się w 1956 roku na planie 
Kanału Andrzeja Wajdy. Kazi-
mierz Kutz był tam drugim re-
żyserem, zaś Jerzy Wójcik – ope-
ratorem kamery. Dwa lata póź-
niej już jako reżyser i autor zdjęć 
zrealizowali Krzyż walecznych. 
W 1960 roku powstał ich kolej-
ny film – Nikt nie woła – nowa-
torski, jeden z najwybitniejszych 
obrazów szkoły polskiej. Właśnie 
tym dziełem zakończono pełną 
wzruszeń uroczystość wręcze-
nia tytułów obydwu twórcom.

Anna Michalska

W 70. roku swojego istnienia Szkoła 
Filmowa w Łodzi oddała hołd mistrzom 
polskiego kina. 13 grudnia 2018 roku 
wręczono tytuły doktora honoris causa 
Kazimierzowi Kutzowi i Jerzemu Wójcikowi 
– jednym z pierwszych absolwentów uczelni.

DYPLOMACI W KULTURZE
Po projekcji, która od-

była się 10 grudnia 
ubiegłego roku, z dy-
plomatami spotkał 

się reżyser prezentowanego 
dzieła Filip Bajon. Dysku-
sję poprowadził dziennikarz  
Max Cegielski. „Zrobiłem kil-
ka filmów historycznych i na-
gle pojawił się temat, który 
dobrze znałem. Kamerdyner 
pokazuje, że nasz kraj słabo 
radził sobie z mniejszościa-
mi narodowymi. W tej chwili 
jest to naród ze swoim języ-
kiem, ale wcześniej nikt nie 
wiedział, skąd wzięli się Ka-
szubi” – mówił reżyser. „Sce-
narzysta Mirosław Piepka opi-
sał w Kamerdynerze miejsce, 
o którym pisał już wcześniej 
jego ojciec” – dodał. Opowieść 
o skomplikowanych relacjach 
polsko-kaszubsko-niemiec-
kich rozgrywa się w tle oby-
dwu wojen światowych i tuż 
po 1945 roku. Reżyser przed-
stawia kolejno losy mieszkań-
ców północnego regionu przez 
wiele lat zmieniającego przy-
należność z polskiej na pru-
ską i odwrotnie. Przez cały 
czas mieszkańcy zachowywa-
li jednak swoją tradycję. Od-
rębność podkreślono w filmie 
językiem – aktorzy posługują 
się płynnie kaszubskim. Am-
basadorowie byli szczególnie 
zainteresowani tym aspektem. 
Budowanie niezależnej tożsa-
mości było charakterystyczne 
dla ruchu młodokaszubskie-
go. „Odtwórcy głównych ról na 
bieżąco uczyli się mówić w ję-
zyku mniejszości. A w ogóle to 
był pomysł Janusza Gajosa” – 
przyznał reżyser. Bajon inspi-
rował się twórczością Günte-
ra Grassa, m.in. „Blaszanym 
bębenkiem”. „Mam dużą wie-
dzę historyczną, staram się 
opowiadać prawdę, odkry-
wać świat, tak jak on wyglą-

dał i chcę kręcić interesujące 
dla widzów sceny” – mówił 
reżyser. „Robiliśmy ten film 
trzy lata, ale trzymaliśmy się 
w żelazny sposób założenia, 
że opowiadamy epicką histo-
rię” – przyznał. Kamerdyner 
skupia się na losach rodziny 
von Krauss i „króla” Kaszu-
bów Bazylego Miotkego. Zawi-
łe polsko-kaszubsko-niemiec-
kie losy wzbudziły największe 
zainteresowanie przedstawi-
cieli korpusu dyplomatyczne-
go. Pytano również o ukaza-
ną po raz pierwszy na dużym 
ekranie zbrodnię ludobójstwa 
z początku drugiej wojny świa-
towej, dokonaną przez Niem-
ców. Chodzi o mord inteligen-
cji kaszubskiej i polskiej w La-
sach Piaśnickich pod Wej-

herowem. „Zaskoczył mnie 
brak informacji na temat tych 
strasznych wydarzeń. Kiedy 
zacząłem głębiej szukać i po-
znałem rozmiary mordu, to 
znalazłem tylko cztery zdję-
cia z ludobójstwa. A ono trwa-
ło przez pół roku! Masowe eg-
zekucje w Piaśnicy rozpoczęły 
się pod koniec października 
1939 i były kontynuowane do 
początków kwietnia 1940” – 
mówił Bajon. 

Kamerdyner został zrealizo-
wany z rozmachem, urzeka nie-
zwykłymi zdjęciami Łukasza 
Gutta, trzyma w napięciu po-
rywającą grą aktorską. Amba-
sadorowie zachwycili się rolami 
m.in. Janusza Gajosa, Marian-
ny Zydek, Anny Radwan i Bo-
rysa Szyca. 

Film Bajona jest jednym 
ze zwycięzców 43. Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. Otrzymał aż 
cztery laury: Srebrne Lwy, na-
grody za główną rolę męską 
dla Adama Woronowicza, za 
muzykę Antoniego Komasy-
-Łazarkiewicza oraz charak-
teryzację Ewy Drobiec i Miry 
Wojtczak. Akcja Kamerdynera 
rozgrywa się przez blisko pół 
wieku. Epicki film przybliżył 
nieopowiedziany dotąd frag-
ment historii Polski. Tereny, 
na których osiedlili się Kaszu-
bi to również istotne dzieje 
Europy – zauważyli zebrani 
przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego. 

Marcin Radomski

Ambasadorowie obejrzeli w stołecznym kinie 
Kultura nagrodzonego Srebrnymi Lwami 
na 43. FPFF w Gdyni Kamerdynera. 
Pokazy najnowszych polskich produkcji dla 
dyplomatów odbywają się z inicjatywy SFP.

PERŁY W KORONIE 

KAMERDYNER UCZY 
POLSKIEJ HISTORII

kucki. Dziekan Wydziału Re-
żyserii mówił w laudacji: „Ży-
cie spędził pan, dotąd przynaj-
mniej, czyniąc dobro. Pracował 
pan dla pożytku innych, nie dla 
swojej sławy wyłącznie. Kochał 
pan i w swoich pracach ukazy-
wał piękno nie żurnalowe, a to, 
które jest na styku ciała i du-
cha. Zmienił pan życie wielu 
ludzi, na lepsze. (...). Jest pan 
ostatnim z wielkich. Jest pan 
naszym nauczycielem”.

W zaprezentowanym filmie 
dokumentalnym Wojciecha Sar-

Kamerdyner, reż. Filip Bajon

Uroczystość wręczenia tytułów 
doktora honoris causa 
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Jak się czujesz jako reży-
ser, ktoś, kto tworzy no-
we rzeczywistości, magik 
ekranu – kiedy jesteś nagle 

sprowadzony do roli podmio-
tu i stajesz się tworzywem?” – 
pytał obecnego na spotkaniu 
z widzami Feliksa Falka Ma-
rek Drążewski. – „Czy rozpo-
znajesz siebie w tym obrazie? 
(…) Jak się czujesz z tym por-
tretem? Czy powiesiłbyś go 
w domu?”.

Twórca Był sobie jazz odpo-
wiadał mu z uśmiechem: „Naj-
chętniej bym go powiesił w do-
mu i nikomu nie pokazał. Muszę 
powiedzieć, że tutaj nie wszyst-
ko jest prawdą – choćby to, co 
mówi Andrzej Wajda i paru 
moich kolegów, że jestem taki 
zamknięty. Znam osoby, które 
mówią o mnie coś całkiem in-
nego, że jednak się otwieram. 
Ten film to dla mnie ciekawe 
doświadczenie, bo opowiada 
też o tym, jak zderza się mo-

je myślenie o sobie z tym, co 
myślą o mnie inni. Wydaje mi 
się, że zawsze jest jakiś kawał 
nieprawdy w ocenie człowie-
ka – nieważne, czy ludzie mówią 
o tobie dobrze czy źle”. 

Obraz Dżamili Ankiewicz po-
chyla się nie tylko nad filmową 
biografią jednego ze współtwór-
ców kina moralnego niepokoju, 
reżysera znanego z takich fil-
mów jak Wodzirej czy Komor-
nik (Złote Lwy na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni). Ankiewicz wraz ze 
współprowadzącym wywiady 
dziennikarzem Markiem Mil-
lerem starają się dojść do jego 
korzeni, zrozumieć Falka jako 
twórcę. Sięgają do jego wczesne-
go dzieciństwa, wspominają wo-
jenną tułaczkę – Falk urodził się 
w rodzinie żydowskiej w Stani-
sławowie (dziś Iwano-Frankiwsk 
na Ukrainie) w 1941 roku. Po 
wybuchu wojny niemiecko-ra-
dzieckiej jego rodzice musieli 

uciekać do Związku Radziec-
kiego. W 1945 rodzina Falków 
przyjechała do Warszawy, gdzie 
Feliks chodził do szkoły m.in. 
z Marcelem Łozińskim, który 
wspomina w Przerwie w podróży, 
że to właśnie on namówił Fal-
ka na studia w Szkole Filmowej 
w Łodzi. Falk był już wtedy ab-
solwentem Wydziału Malarstwa 
i Grafiki warszawskiej ASP i miał 
dziecko. „To jest nie tylko taki 
mój coming out, jeżeli chodzi 
o pochodzenie, ale też o spra-
wy, które mam w środku” – do-
dawał Falk. Bohater dokumen-
tu nie tylko mierzy się w filmie 
z zauroczeniem swoich rodziców 
komunizmem, ale też ze swo-
im pochodzeniem żydowskim, 
które dla wielu było nieznane. 
Sam Falk czuł się Polakiem ży-
dowskiego pochodzenia, po fali 
antysemickich czystek w 1968 
roku nie zamierzał wyjeżdżać 
do Izraela, choć bardzo mocno 
przeżył te wydarzenia. 

Film Przerwa w podróży zo-
stał wyprodukowany przez 
Studio MTM w koprodukcji 
z Telewizją Polską. „Usłysza-
łem od Jurka Kapuścińskiego, 
który pracował wtedy w TVP, 
że to jest także portret mojego 
pokolenia” – mówił twórca Sa-
mowolki. Opowiadając o życiu 
Falka, dokument wyznacza kilka 
ram czasowych dla jego życia, 
czyli przełom październikowy 
w 1956, antysemicką falę 1968, 
stan wojenny i transformację 
1989 roku. Reżyserka Dżami-
la Ankiewicz zmarła, kiedy był 
etap montażu filmu, więc obraz 
został dokończony przez mon-
tażystkę Joannę Wojtulewicz. 
„Dżamila wybrała Joasię, bo 
wiedziała, że się porozumieją. 
Nikt inny po odejściu Dżamili 
nie dałby sobie z tym rady” – 
przyznała producentka Alina 
Gutowska-Terechowicz.

Albert Kiciński

DOKUMENT W KULTURZE
INTYMNY PORTRET
FELIKSA FALKA
W warszawskim kinie 
Kultura odbył się pokaz filmu 
Przerwa w podróży Dżamilii 
Ankiewicz (1961-2016) 
o życiu i twórczości znanego 
reżysera, Feliksa Falka. Pokaz 
zorganizowała Sekcja Filmu 
Dokumentalnego SFP. Przerwa w podróży,  

reż. Dżamila Ankiewicz
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We wcześniejszych latach Splat! 
Film Fest odbywał się je-
dynie w Lublinie (edycja 
2018 – w dniach 26 listopa-

da – 2 grudnia). Czwarta edycja, zaledwie 
trzy dni po zakończeniu lubelskiej odsłony 
wydarzenia, powędrowała do Warszawy. 
Dzięki temu od 5 do 9 grudnia w Kinotece 
królował horror, ale nie zabrakło również 
innych gatunków i filmów eklektycznych. 
Podczas imprezy można było obejrzeć naj-
nowsze produkcje prosto z najważniej-
szych festiwali świata. Na 26 prezentowa-
nych tytułów, połowa nie była w naszym 
kraju wcześniej wyświetlana, a większość 
z nich pewnie w ogóle nie będzie. Organi-
zatorzy stworzyli więc przestrzeń dla mi-
łośników kina grozy, kusząc alternatywą 
dla nocnych maratonów w multipleksach 
czy pojedynczych pokazów filmów kulto-
wych. Bo na dobrą sprawę tylko między 
nimi mogą w naszym kraju wybierać spra-
gnieni strachu fani.

W programie nie zabrakło polskich ak-
centów. Najmocniejszym z nich był Wil-
kołak w reżyserii Adriana Panka. Jak mó-
wiła organizatorka Monika Stolat, jest to 
pierwszy współczesny pełnometrażowy 
horror rodzimy, jaki został wyświetlony 
w ramach festiwalu. Zaznaczyła jednak, 
że produkcji ciężko jednoznacznie przy-
kleić łatkę gatunkową. Niemniej twórcy 
zręcznie budują schizofreniczny klimat 
osaczenia i nie uciekają od surrealizmu. 
O pracy na planie opowiadali w trakcie 
spotkania po seansie. 

Natomiast po obejrzeniu Hagazussy Lu-
kasa Feigelfelda widzowie mogli poroz-
mawiać z odtwórczynią głównej roli w tej 
niemiecko-austriackiej produkcji. Aleksan-
dra Cwen, w pełnometrażowym debiucie 
obecnego również na spotkaniu reżysera, 
wykreowała postać podejrzewanej o by-
cie czarownicą XV-wiecznej pasterki kóz, 
która powoli popada w szaleństwo. Twór-
com znowu nie zależało na zrealizowaniu 
czystego horroru. Chcieli oddać atmosferę 
niepokoju, paranoi i pokazać rozpad psy-
chiki protagonistki.

Nie można też zapomnieć o dwuczę-
ściowej komedii Najlepsi przyjaciele Justi-
na MacGregora. W jedną z głównych ról 
wcielił się twórca o polskich korzeniach – 
Tommy Wiseau (najprawdopodobniej uro-
dzony w Poznaniu), czyli producent, reżyser 
i aktor okrytego złą sławą The Room (obraz 
ten w różnych rankingach uznawany jest 
za najgorszy film świata – przyp. red.). Salę 
wypełnili więc fani tej produkcji i sądząc 

Tromę. O tej wytwórni, ko-
jarzonej z tanimi, brutalny-
mi i prostackimi horrorami 
rozmawiano nie bez powo-
du. Po raz pierwszy do Pol-
ski przyjechał jej założyciel 
Lloyd Kaufman. Kultowy re-
żyser poprowadził master-
class „Make your own damn 
movie” i obecny był przez 
cały czas trwania festiwalu. 
Między kolejnymi pokaza-
mi można było go spotkać 
gdzieś w Kinotece i poga-

dać, albo przybić piątkę, dzięki czemu każ-
dy z uczestników, „chociaż zakrwawiony 
i z flakami na wierzchu”, zakończył imprezę 
z uśmiechem na ustach.

Rafał Christ

SPLAT! FILM FEST

PRZYJACIELSKI 
HORROR

po reakcjach w trakcie seansu, 
nieźle się bawili. Bo to właśnie 
o zabawę podczas Splat! Film 
Fest się rozchodzi. Świadczy 
o tym chociażby brak kon-
kursu i jury przyznającego 
statuetki czy nagrody pienięż-
ne. Najlepsze filmy z tych za-
prezentowanych wybierają 
widzowie w głosowaniu in-
ternetowym. 

Festiwal organizowany jest 
przez pasjonatów kina gatun-
kowego dla osób podzielają-
cych te zainteresowania. Dlatego też nie 
zabrakło wydarzeń towarzyszących, z któ-
rych na szczególną uwagę zasługuje pa-
nel z udziałem Jakuba Koisza, Radosława 
Pisuli i Łukasza Stelmacha. Dyskutowali 
o tym, dlaczego świat powinien kochać 

Organizatorzy 4. Splat! Film Fest 
zaskoczyli rodziny wybierające się  
do Kinoteki na seanse komedii 
familijnych. W holu witał je bowiem sam 
Michael Myers, czyli klaun z filmu To. 

Wilkołak, reż. Adrian Panek
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ALE KINO!

Wprawdzie była 
to 36. edycja 
Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów 
Młodego Widza 
Ale Kino!, ale 
podczas niej 
poznańska impreza 
obchodziła swoje 
55. urodziny. 

W ciągu ponad półwiecza 
istnienia z małego, lokal-
nego przeglądu Ale Kino! 
stało się imprezą najwyż-

szej rangi, jedną z najciekawszych – i naj-
bardziej cenionych – na świecie pośród 
festiwali skierowanych do młodego widza.

Wszystko zaczęło się w 1963 roku od 
Przeglądu Filmów Animowanych i Dzie-
cięcych. Sześć lat później przegląd zamie-
niono na festiwal. Od roku 1994 posta-
nowiono przeprowadzać również – obok 
krajowego – konkurs międzynarodowy, 
a od 1996 organizować festiwal corocz-
nie (wcześniej było to biennale). W 2003, 
z uwagi na szczupłość rodzimej produkcji 
dla dzieci i młodzieży, konkurs krajowy 
zniknął z festiwalowego programu. I taka 
sytuacja trwa do dziś, choć od kilku lat 
nieco się w tej dziedzinie poprawia, ale nie 
na tyle, by reaktywować konkurs filmów 
polskich. Nasze produkcje mogą zatem 
rywalizować wyłącznie w konkurencji 
międzynarodowej z największymi potę-
gami kina dla młodego widza, najczęściej 
dostając srogie lanie. Tylko czasem udaje 
się coś uszczknąć z jurorskiego stołu, jak 
choćby w tym roku Nagrodę Nauczycieli, 
która trafiła do Jacka Piotra Bławuta za 
efektowny Dzień czekolady, czy Nagrodę 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich dla 
Pauliny Ziółkowskiej za niekonwencjo-
nalną animację Na zdrowie!

Bezapelacyjnym triumfatorem 36. edycji 
poznańskiej imprezy został Jonas Elmer 
z Danii, autor pełnej przygód, ale i nie 
pozbawionej życiowej refleksji opowieści 

Jestem William. Tytułowy bohater nie ma 
łatwego życia – ojciec zginął w wypadku, 
matka trafiła do szpitala psychiatrycz-
nego, a opiekujący się nim wujek ma kło-
poty z gangsterami. Duński reżyser chyba 
nie liczył na festiwalowe łupy, wyjeżdża-
jąc z Poznania dzień przed zakończe-
niem imprezy, i trzeba go było ściągać 
z frankfurckiego lotniska, by osobiście 
odebrał Złote Koziołki, Marcinka (przy-
znanego przez jury dziecięce), Nagrodę 
Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla 
Dzieci (ECFA) oraz Nagrodę Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych. Złote Koziołki 
w kategorii pełnometrażowych filmów 
dla młodzieży, a także statuetka Marcina 

(przyznana przez jury młodzieżowe) tra-
fiły do Jamesa Gardnera, autora brytyjskiej 
Meduzy, przejmującej opowieści o pięt-
nastolatce, która stara się zapobiec roz-
padowi rodziny. Jej autor w odróżnieniu 
od Elmera przyleciał do Poznania dzień 
przed finałową galą.

W konkursie filmów krótkometrażo-
wych Złotymi Koziołkami uhonorowano: 
w kategorii dziecięcej – przepiękną cze-
ską animację o sile odwagi i ciekawości 
świata Owoce chmur Kateřiny Karhánko-
vej, a w kategorii młodzieżowej – duńską 
fabułę piętnującą kłamstwo Pomiędzy 
dorosłymi Maj-Britt La Cour, zaś Mar-
cinki trafiły: w kategorii dziecięcej – do 
Marka C. Smitha, autora urzekającej 
amerykańskiej animacji o dwójce zau-
roczonych sobą lemurów Dwa balony, 
a w kategorii młodzieżowej – do Cen-
giza Akaygüna, reżysera przejmującej 
niemiecko-tureckiej etiudy fabularnej 
Drzewo mandarynkowe, o dziewczynce 
odwiedzającej osadzonego w więzieniu 
z powodów politycznych ojca.

W tym roku wszystkie składy jurorskie 
miały trudne zadanie. Filmy konkursowe 
były zarówno pod względem treści, jak 
i formy niezwykle zróżnicowane. Łączył 
je wysoki poziom artystyczny, a często 
także zaangażowanie we „wszystko, co naj-
ważniejsze”. Tak też było zresztą w latach 
poprzednich. To podstawowy wyróżnik 
Ale Kina! I perfekcyjna organizacja. Jak 
to w Poznaniu.

Jerzy Armata

IMPREZA NA PIĄTKĘ, 
A WŁAŚCIWIE DWIE

Liv Hill w filmie Meduza,  
reż. James Gardner

Owoce chmur, reż. Kateřina 
Karhánková

Alexander Magnússon 
w filmie Jestem William, 
reż. Jonas Elmer 

Gala finałowa  
– Jerzy Moszkowicz  

i Stycie WaweruFo
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PROWINCJONALIA

Można by napisać, że na Pro-
wincjonaliach bez zmian, 
czyli tłumy widzów, mno-
gość gości, nadzwyczajna 

atmosfera na spotkaniach i w kulu-
arach, dyskusje o kinie i reszcie świata 
do samego świtu, a nade wszystko staran-
nie wyselekcjonowane filmy na ekranie 
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. I oczy-
wiście czuwający nad wszystkim Rafał 
Górecki. Nikt inny, dysponując tylko jed-
nym ekranem, nie potrafi w trzy i pół 
dnia upchnąć ponad pół setki filmów 
pełno-, średnio- i krótkometrażowych 
(o koncertach, warsztatach, wystawach 
i tradycyjnym ognisku nie wspominając). 
W Wrześni nie dziwią pokazy ani o 8:00, 
ani o 1:45. Tam okazuje się, że sen jest 
naprawdę przereklamowany.

Festiwal odwiedzili: Natalia Grzego-
rzek i Jacek Braciak, Marta Prus, Mikael 
Lypinski, Katarzyna Trzaska, Adam Sikora 
i Beata Święcicka, Zbigniew Waleryś, 
Kinga Dębska i Zbigniew Domagalski – 
a i to nie wyczerpuje listy gości. Wydaje 
się jednak, że najgorętsze dyskusje wywo-
łały krótkometrażowe dzieła młodych fil-
mowców, szczególnie zaś blok, w którym 
znalazły się: Odprawa Filipa Drzewiec-
kiego, Wnętrze lwa Karola Lindholma, 
Krzyżoki Anny Gawlity i Czarnobóg Grze-
gorza Paprzyckiego. Dawno nie widzia-
łem tak rozemocjonowanej publiczności!

Jeśli festiwal, to i nagrody. Trzyna-
ście statuetek Jańcia Wodnika znalazło 
nowych właścicieli. W kategorii filmów 
pełnometrażowych za najlepsze publicz-
ność uznała Zabawę, zabawę Kingi Dęb-
skiej (fabuła) i Over the Limit Marty Prus 
(dokument). Wśród krótkich metraży 
wyróżniono: Lato Aleksandry Mazoń 
(fabuła), Siostry Michała Hytrosia (doku-
ment) i Błoto Alicji Błaszczyńskiej (ani-
macja). Najlepszymi aktorami okazali 
się Gabriela Muskała (Fuga Agnieszki 
Smoczyńskiej) i Jacek Braciak (Córka 
trenera Łukasza Grzegorzka), a także 
Łukasz Sikora (Autsajder Adama Sikory) – 
ogłoszony największym odkryciem festi-
walu. Szczególnie spodobały się zdjęcia 
Juliana Kernbacha (Ułaskawienie Jana 
Jakuba Kolskiego) i muzyka Filipa Míška 
(Fuga). Nagroda Dziennikarzy powędro-
wała do Agnieszki Smoczyńskiej za Fugę, 
a Nagroda Specjalna Organizatorów do 
Grażyny Błęckiej-Kolskiej za rolę w Uła-
skawieniu. Nagrodę Honorową Jańcia 
Wodnika za całokształt twórczości ode-
brał Marek Koterski.

BEZSENNOŚĆ 
WE WRZEŚNI

Nowością tegorocznej edycji było 
I Forum Animatorów Kultury Filmowej. 
Rafał Górecki (Prowincjonalia oraz Ogól-
nopolski Festiwal Filmów Satyrycznych 
Pyszadło), Przemek Lewandowski (Ińskie 

Lato Filmowe, Spiskowcy 
Rozkoszy, Wehikuł Fil-
mowy i  inne),  Grze-
gorz Molewski (Kino za 
Rogiem) oraz niżej pod-
pisany (Kinobus, ruch 
dyskusyjnych klubów 
filmowych i inne) dzieli 
się swoimi doświadcze-
niami z młodymi adep-
tami upowszechniania 
kultury. I choć zgodzili 
się, że czasy dla warto-
ściowych przedsięwzięć są 
niełatwe, pozostają opty-
mistami. Bez tego trudno 
sobie wyobrazić ich pracę.

Zacząłem od tego, że 
na Prowincjonaliach bez 
zmian, ale czy tak pozo-
stanie? Gdy tylko ostatni 
widzowie i goście opu-
ścili Wrzesiński Ośrodek 
Kultury, zameldowała się 
w nim ekipa budowlana. 
W planach wielki remont. 
Czy zakończy się za rok? 
Czy Rafał Górecki będzie 
musiał szukać dla swojego 
festiwalu nowego miej-
sca? I czy to spędza mu 
sen z powiek? Nie sądzę. 
Jak mówi, takie pertur-
bacje tylko dodają mu 

energii. Nie zamierza wyprowadzać się 
z Wrześni. I po tym poznać prawdziwego 
animatora kultury. 

Maciej Gil

Tak szybko rok festiwalowy dotychczas się 
nie rozpoczął: od 16 do 19 stycznia  
we Wrześni trwał 26. Ogólnopolski 
Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia.

W pierwszych latach 
FFN obowiąz-
kowym punk-
tem programu 

były seanse z taperem. Lesław 
Lic, który wielokrotnie wcielał 
się w tę rolę nie miał i nie ma 
sobie równych. Zawsze pozwa-
lał posmakować widzom tego, 
jak niegdyś wyglądała wizyta 
w kinie, gdy dialogi ukazywały 
się jedynie na planszach, a bez 
pianina słychać było tylko terkot 
projektora. Jednocześnie festiwal 
od lat poszukuje odmiennych 
dróg i zaprasza do swoistego 
filmowo-muzycznego ekspe-
rymentu współczesne, nieza-
leżne zespoły i artystów. To oni 
wiedli prym w trakcie ostatniej 
edycj. W połączeniu z ich na poły 
improwizowanymi melodiami 
dawne dzieła nabrały nowych 
znaczeń i odsłoniły niespodzie-
wane oblicza. 

Z głową pełną emocji i pytań 
w y j ś ć  m oż n a  by ł o  m . i n . 
z pokazu Ludzi w niedzielę (1930) Roberta 
Siodmaka i Edgara G. Ulmera, portretu 
młodych berlińczyków, zrealizowanego 
z udziałem naturszczyków i na wzór… 
symfonii. Organizatorom – przygotowa-
niem festiwalu tradycyjnie zajął się zespół 
Kina Pod Baranami i Fundacji Dla Kina 

pod wodzą Maryni Gierat, Bożeny Gierat, 
Oli Starmach i Wojciecha Drąga, a partne-
rami tego seansu było Krakowskie Biuro 
Festiwalowe i Goethe-Institut – udało się 
ściągnąć do Krakowa duet MÚM (Gunnar 
Örn Tynes oraz Örvar Smárason) i zapeł-
nić (gościnnie) liczącą 828 miejsc salę kina 

Kijów.Centrum. Tak! Tyle osób chciało 
zanurzyć się w niemym świecie. W zde-
rzeniu alternatywnej islandzkiej muzyki 
i czarno-białego obrazu była błogość lata, 
które rozświetlało niedzielną wycieczkę 
bohaterów, ale i niepokój tego, co miało 
nadejść za niecałą dekadę. Film znalazł 
się w programie ze względu na zaanga-
żowanie w jego realizację twórców zwią-
zanych z Polską – urodzonego w Suchej 
Beskidzkiej Billy’ego Wildera (autor sce-
nariusza) oraz związanego z Rzeszowem 
Freda Zinnemanna (współpracował przy 
realizacji zdjęć). Polskich tropów, zgodnie 
z hasłem festiwalu, było więcej. 

Królową FFN, a także bohaterką ener-
getyzującego plakatu festiwalu autorstwa 
studia graficznego BLEKA (www.bleka.pl), 
została Pola Negri. W wieczór otwarcia, 
wśród dźwięków klezmersko-etniczno-
-jazzowych zespołu Kroke wkroczyła na 
ekran Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha. Każdy z obecnych sam 
musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
pod koniec na stojąco oklaskiwał występ 
muzyków czy odrestaurowaną Bestię 
(1917) Aleksandra Hertza. Później – już 
w Kinie Pod Baranami – talent aktorki 
wspierał Jerzy Maksymiuk, który skom-
ponował muzykę do odrestaurowanej 
Mani. Historii pracownicy fabryki papie-
rosów (1918) Eugena Illésa. Nowych walo-
rów jej sztuce dodali Trifonidis/Czekała/
Rozenman, którzy wzmocnili emocjo-
nalny przekaz jej walki o wolność i miłość 
w Hotelu Imperial (1927) Mauritza Stil-
lera. Festiwal przypomniał też dokument 
Mariusza Kotowskiego – Pola Negri: Życie 
jest snem w kinie – porządkujący infor-
macje o gwieździe.

W 2018 roku nie mogło na FFN zabrak-
nąć akcentów związanych ze 100-leciem 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Obok francuskiego Szachisty (1927) Ray-
monda Bernarda, którego akcja rozgrywa 
się tuż po I rozbiorze Polski, wybór padł 
na epickich Szaleńców (1928) Leonarda 
Buczkowskiego. Co to był za seans! Co 
za koncert! Historyczna fabuła, dzieje 
trójki przyjaciół na frontach walki o wolną 
Polskę, mogła być tylko ciekawostką, ale 
dzięki muzyce wieloletnich przyjaciół 
festiwalu – Semi-Invented Trio – w pełni 
angażowała. Na sali chyba zakręciło się 
nawet kilka łez. Tak po prostu działa na 
widzów Festiwal Filmu Niemego w Kra-
kowie. 

Dagmara Romanowska

FESTIWAL FILMU NIEMEGO

19. Festiwal Filmu Niemego  
w Krakowie odbył się pod hasłem  
„Pola, Polonia, Polonica”. Na kilka dni 
znowu przenieśliśmy się w czasie, żeby 
na nowo odkryć dawne kino. 

DAWNEGO 
KINA CZAR
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Od Offskara 
do Oscara?
Choć profesję operatora uprawia 
dopiero dekadę, ma już na koncie 
ponad dwadzieścia prestiżowych 
laurów, m.in. Europejską Nagrodę 
Filmową, dwie Złote Żaby (i jedną 
Srebrną), nominację do BAFTA 
oraz dwie, a właściwie trzy  
oscarowe nominacje  
(poza Idą i Zimną wojną  
Pawła Pawlikowskiego 
Amerykańska Akademia  
Sztuki i Wiedzy Filmowej 
nominowała przed czterema  
laty dokument Anety Kopacz 
Joanna z jego zdjęciami).  
Czyżby do trzech razy sztuka?

Jerzy Armata
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Pochodzi z Koszalina – miasta, w którym od niemal 
półwiecza (od 1973 roku) odbywa się festiwal pro-
pagujący młode polskie kino (Koszaliński Festi-
wal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”). Można 

domniemywać, że także podczas festiwalowych projekcji 
w Centrum Kultury 105 – jako nastolatek – nasiąkał miłością 
do kina. Tu kilkanaście lat później filmy z jego zdjęciami – 
Joanna (2013) Anety Kopacz, Intruz (2015) Magnusa von 
Horna, Na granicy (2016) Wojciecha Kasperskiego – zostały 
uhonorowane prestiżowymi nagrodami. 

Tata Łukasza wspomina na łamach „Głosu Koszalińskiego”, 
że syn od dziecka bardzo interesował się fotografią. „Zaczynał 
jeszcze w podstawówce, lustrzanką Start. Potem zaczął biegać 
z kamerą. Dużo pracował w plenerze. A jak poszedł do szkoły 
do Koszalina, to z założeniem, że musi dostać się do »Fil-
mówki« w Łodzi. To od zawsze było jego marzenie. Za pierw-
szym razem nie udało się. Łukasz wyjechał wtedy na studia 
z fotografii do Wrocławia. W końcu udało mu się dostać do 
łódzkiej Szkoły Filmowej” – czytamy w miejscowym dzienniku.

ZACZĘŁO SIĘ OD OFFSKARA
Wydział Operatorski łódzkiej uczelni skończył w 2007 roku. 
Pierwszy festiwalowy laur – Offskara (sic!) – dostał rok póź-
niej za zdjęcia do swej szkolnej etiudy Mistrz świata (2006), 
zabawnej ekranizacji opowiadania Etgara Kereta, w której 
główną rolę zagrał Wojciech Solarz. Aktorowi zrewanżował 
się, robiąc zdjęcia do jego ekstrawaganckiej krótkiej fabuły 
Tajemnica Alberta (2008). Film Solarza Offskara wprawdzie 
nie zdobył, ale zauważono go w programie KAN (taką efek-
towną nazwę nosi wrocławski Festiwal Kina Amatorskiego 
i Niezależnego), gdzie został wyróżniony. Z Solarzem spotkał 
się jeszcze na planie Odwyku (2011) Krzysztofa Jankowskiego, 
niekonwencjonalnej opowieści o przebywającym w szpitalu 
psychiatrycznym Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, który 
w dniu swoich urodzin, mimo prowadzonej ostrej kuracji 
antyalkoholowej, po prostu musi się napić. 

Po skończeniu łódzkiej Szkoły nabyte tam umiejętno-
ści młody operator praktycznie doskonalił pod okiem 
Jacka Bromskiego na planie serialu U Pana Boga w ogródku 
(2007-2009) oraz pełnometrażowej fabuły U Pana Boga za 
miedzą (2009), gdzie pełnił rolę operatora kamery i fotosisty.

Jako autor zdjęć, a właściwie współautor, gdyż z reżyse-
rem stworzyli operatorski tandem, zadebiutował w doku-
mencie Piotra Bernasia Paparazzi (2011). Ich wspólne zdjęcia 
zostały uhonorowane w Konkursie Krótkometrażowych Fil-
mów Dokumentalnych na Camerimage w Bydgoszczy statu-
etką Złotej Żaby (2011). Obraz dokumentuje codzienną pracę 
Przemysława Stoppy, polskiego paparazzo, której efekty ilu-
strują sensacyjne doniesienia codziennej prasy brukowej. Ber-
naś i Żal cierpliwym okiem kamery podglądają zawodowego 
podglądacza. Ich dokument imponuje perfekcyjnym warsz-
tatem, efektownymi zdjęciami oraz dynamicznym monta-
żem, które w pełni korespondują z jego zawartością treściową. 
„Chcieliśmy opowiedzieć obrazem, ruchem kamery, jak Prze-
mek patrzy. Obserwowaliśmy jego źrenice i zauważyliśmy, 
że on patrzy jak przez długi obiektyw, jak myśliwy. Chcieli-
śmy, by nasza kamera była trochę jak Przemka wzrok, ner-
wowa, by traktowała świat fragmentarycznie, pokazywała, co 
on widzi i jak on widzi” – mówił Żal podczas Camerimage. 

A jurorzy 51. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 
honorując dokument nagrodą EFA dla najlepszego filmu euro-
pejskiego (która była jednocześnie nominacją do Europejskiej 
Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego), 
w uzasadnieniu napisali: „To film, który śledzi profesjonalistę 
wykonującego brudną robotę fotografa brukowców i jed-
nocześnie opisuje duszę człowieka mierzącego się zarówno 
z okrutną rzeczywistością historii, jak i małymi proble-
mami życia codziennego. Po jego obejrzeniu może nawet 
Polański pozwoli się sfotografować”.

Łukasz Żal realizował także zdjęcia do kolejnych 
dokumentów Bernasia – Areny (2013), przejmującej opowie-
ści o współczesnych gladiatorach, oraz Życia motyla (2015), 
wnikliwego portretu jednego z nich, Marcina Różalskiego, 
polskiego weterana sztuk walki. Tuż przed tymi realizacjami 
pracował z Marcinem Bortkiewiczem nad Lewą połową twa-
rzy (2013), dokumentalnym wizerunkiem znanego fotografika 
Leszka Krotulskiego, który specjalizuje się w… półportretach 

(lewych), oraz z Anetą Kopacz nad Joanną (2013), przejmującą 
opowieścią o pięknej i inteligentnej dziewczynie zmagającej się 
ze śmiertelną chorobą. 

Film Kopacz zdobył nominację do Oscara, co można uznać za 
pierwsze bliskie spotkanie Łukasza Żala z nagrodami Amerykań-
skiej Akademii. Ale w tym samym roku nominację i to imienną 
(!) otrzymał za swój kolejny po Joannie film w dorobku, czyli Idę. 
Ale po kolei…

SPOTKANIE PIERWSZEGO STOPNIA
Tytułowa bohaterka dokumentu Anety Kopacz w kwietniu 2010 
roku dowiedziała się, że pozostały jej tylko trzy miesiące… Posta-
nowiła walczyć, by ten „ofiarowany” jej czas nieco wydłużyć 
i spędzić go jak najlepiej, oddać swe ostatnie dni najbliższym – 
pięcioletniemu synkowi oraz partnerowi. „Od początku rozma-
wiałam z moją bohaterką, że będzie to film impresyjny, delikatny, 
intymny, o jej życiu, a nie o umieraniu. Joanna czasem ze mnie 
drwiła, że kręcę, jak obiera ziemniaki albo maluje paznokcie, Fo
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Do niego należy 
chyba najbardziej 
efektowny debiut 
pełnometrażowy  
w historii 
polskiego kina

Agata Kulesza i Tomasz Kot  
w filmie Zimna wojna,  
reż. Paweł Pawlikowski
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Joanna Kulig i Tomasz Kot w filmie Zimna wojna,  
reż. Paweł Pawlikowski



BOHATER NUMERU

34 35

ŁUKASZ ŻAL

MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019

uważała, że to nuda. A ja w chwytaniu jej codzienności widzia-
łam cały sens i urok tego filmu. Nie mogłam się na nią napatrzeć, 
to była żywa, kolorowa, piękna, błyskotliwa kobieta” – wspomina 
Kopacz. „To była praca bardzo piękna, bardzo trudna, ale też 
bardzo zmieniająca. (...) To było strasznie bolesne” – wyznał Żal 
w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim na antenie radiowej Trójki.

Joanna przyniosła swym twórcom ponad trzydzieści prestiżo-
wych laurów, z nominacją oscarową na czele. Przytoczmy nie-
które jurorskie uzasadnienia: za „niesamowitą wrażliwość ide-
alnie połączoną z przepięknymi, poetyckimi zdjęciami” (Docs 
Against Gravity Film Festival – Warszawa), za „umiejętność bycia 
jednocześnie intymnym i dyskretnym” (Międzynarodowy Festi-
wal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka „Docudays 
UA” – Kijów), za „piękny, poruszający, ważny film” (Koszaliń-
ski Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”), za „subtelne 
traktowanie osobistej tragedii oraz wrażliwość w rejestrowaniu 
momentów kryzysu” (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótko-
metrażowych i Dokumentalnych – Ismailia). 

Powstała przepiękna, przejmująca impresja o miłości, prze-
mijaniu i – paradoksalnie – urodzie życia. Dzięki wspania-
łej bohaterce, ale i kulturze realizacji Anety Kopacz, zdjęciom 
Łukasza Żala, a także muzyce Jana A.P. Kaczmarka, który 
bliskiego oscarowego spotkania doświadczył w 2005 roku za 
sprawą Marzyciela Marca Forstera.

SPOTKANIE DRUGIEGO STOPNIA
„To doprawdy wielki wyczyn wygrać dwa duże europejskie 
festiwale w jeden wieczór” – zapisałem w swych notatkach 19 
października 2013 roku. A tego właśnie dokonał Paweł Pawli-
kowski, zdobywając Idą (2013) najwyższe laury na 29. War-
szawskim oraz 57. Londyńskim Festiwalu Filmowym. Kilka 
tygodni wcześniej jego dzieło dostało nagrodę krytyki (FIPRE-
SCI) w Montrealu, wygrało Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni, gdzie poza Grand Prix na Idę spadł istny grad 
nagród (w tym dla Łukasza Żala i Ryszarda Lenczewskiego za 
zdjęcia). Grad, który uruchomił lawinę: Mińsk, Gijón, Tromsø, 

Dublin, Wilno, Sarasota, Wiesbaden, Zadar, Bukareszt, Hel-
sinki, Los Angeles, Rzym, Toronto, San Francisco, Stras bourg, 
Las Vegas, Phoenix, Capri, cztery Orły, pięć Europejskich 
Nagród Filmowych (plus szósta – Specjalna – dla najlepszego 
filmu 30-lecia), BAFTA, dwie oscarowe nominacje, no i na 
zakończenie tego efektownego tournée – statuetka Amerykań-
skiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej dla najlepszego filmu 
nieanglojęzycznego (2015). 

Rzadko się zdarza taka lawina nagród spadająca na jedno 
dzieło w tak krótkim czasie. Ale i rzadko zdarza się film tak 
wyjątkowy, przywodzący na myśl największe dokonania pol-
skiego kina lat 60. ubiegłego wieku spod znaku Andrzeja Wajdy, 
Wojciecha Jerzego Hasa, Janusza Morgensterna czy Jerzego Sko-
limowskiego. Bo ślady tamtego kina są w nim widoczne, a i akcja 
snutej opowieści rozgrywa się w tamtych czasach. Rok 1962. Ida 
wychowuje się w klasztorze pod opieką zakonnic. Właśnie ma 
przyjąć śluby zakonne. Wcześniej musi jednak odbyć podróż 
w rodzinne strony i odwiedzić swą nieznaną ciotkę, jedyną żyjącą 
krewną. Film Pawlikowskiego to swoiste kino drogi. Kino drogi 
wewnętrznej, podróży do samej siebie, do własnego wnętrza. 
Ida dowie się o swoim pochodzeniu, pozna bolesną historię swej 
rodziny. To także opowieść o dwóch kobietach, wzajemnie przy-
ciągających się i odpychających: jednej, która spaprała swe życie, 
i drugiej, która dopiero w nie wchodzi. Doświadczając jego bla-
sków i cieni, pozostanie czysta. Sięgam do słownika etymologicz-
nego – imię Ida ma wiele znaczeń: istota kobiecości, jasnowi-
dząca, błogosławiona… 

Żal miał podczas realizacji Idy pracować – jako operator 
kamery – pod okiem doświadczonego Ryszarda Lenczew-
skiego (to u niego terminował na planie wspomnianych fil-
mów Bromskiego), autora zdjęć wielu wcześniejszych obrazów Fo

t. 
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To wszechstronny 
operator z sukcesami 
w fabule, dokumencie 
i animacji

Joanna, reż. Aneta Kopacz

Agata Trzebuchowska w filmie 
Ida, reż. Paweł Pawlikowski

Ida, reż. Paweł Pawlikowski
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Pawlikowskiego. Niestety, Lenczewski poważnie zachorował 
i musiał zrezygnować z pracy nad filmem. Wówczas młody 
operator awansował na jego miejsce i… zanotował chyba naj-
bardziej efektowny debiut pełnometrażowy w historii rodzi-
mej kinematografii, który przyniósł mu (oczywiście w duecie 
z Lenczewskim rozpoczynającym pracę nad Idą) kilkanaście 
zaszczytnych operatorskich trofeów, m.in. Złotą Żabę, ASC 
Spotlight Award, Europejską Nagrodę Filmową, nominację do 
BAFTA oraz do Oscara. 

SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA
Łukasz Żal jest niezwykle wszechstronnym operatorem. 
Po Idzie pracował m.in. nad zdjęciami do Twardowskiego 
i Smoka, dwóch odcinków cyklu miniatur Tomasza Bagiń-
skiego „Legendy polskie” (2015), pełnometrażowego debiutu 
Magnusa von Horna Intruz (2015), animowanej opowieści 
o życiu i zagadkowej śmierci van Gogha – Twój Vincent (2017) 
Doroty Kobieli i Hugh Welchmana oraz dwóch filmów Woj-
ciecha Kasperskiego – fabularnego Na granicy (2016) i doku-
mentalnej Ikony (2016). 

Kolejne wyzwania. I kolejne laury. Za Ikonę, umiejsco-
wioną w szpitalu psychiatrycznym gdzieś na syberyjskiej pro-
wincji, Kasperski dostał podczas 56. Krakowskiego Festi-
walu Filmowego Złotego Lajkonika, a Żal – nagrodę za 
zdjęcia. „Delikatny, wstrząsający film. Opowiedziany z wielką 
dojrzałością, uważnością i odwagą. Przywraca sens pytań 
pierwszych, tych najważniejszych. Obraz, który przypomina, 
że film czasami może być dziełem sztuki. Ten jest na pewno” – 
czytamy w uzasadnieniu jury.

Największym wyzwaniem dla operatora okazało się jednak 
nowe dzieło Pawlikowskiego. „Do Zimnej wojny przygotowy-
waliśmy się z Pawłem przez pół roku. Rozmawialiśmy, oglą-

daliśmy wspólnie filmy i słuchaliśmy muzyki. Chcieliśmy 
nawiązać do lat 60., o których opowiadamy. Oglądaliśmy filmy 
Tarkowskiego, Godarda, fotografie Bogdana Dziworskiego. 
Obejrzałem też Casablancę. Zdjęcia robiliśmy ponad rok, 
więc przygoda z Zimną wojną trwała dla mnie dość długo. Co 
było dla mnie najważniejsze? Przekazanie za pomocą obrazu 
emocji między bohaterami” – wspomina na łamach „Gazety 
Wyborczej”.

I znakomicie się udało. Właśnie emocje ukryte w fanta-
stycznych zdjęciach Żala, aktorskim koncercie Joanny Kulig, 
Tomasza Kota, Agaty Kuleszy i Borysa Szyca oraz w fenome-
nalnej ścieżce dźwiękowej dosłownie wbijają widza w fotel. 
Tak twórczo potraktowanej i precyzyjnie zakomponowanej 
ścieżki dźwiękowej w naszym kinie nie było chyba od czasów 
Podwójnego życia Weroniki (1991) Krzysztofa Kieślowskiego, 
również przejmującej opowieści o miłości, życiu i śmierci, 
gdzie muzyka Zbigniewa Preisnera także pełniła niezwykle 
ważną rolę, momentami wręcz prowadząc narrację opowieści. 

Podobnie jest ze zdjęciami. Trafnie to uchwyciła Agnieszka 
Morstin na łamach „Kwartalnika Filmowego” w artykule 
„Kieślowski versus Pawlikowski”, pisząc, że obraz w Zim-
nej wojnie momentami jest stylizowany na film etnogra-
ficzny (w pierwszych sekwencjach), ale ma też w sobie coś 
z „surowej czarnej serii polskiego dokumentu i czarno-białej 
ascezy polskiej szkoły filmowej”. Notabene, autorka tego tek-
stu odnajduje wiele podobieństw Zimnej wojny właśnie do 
Podwójnego życia Weroniki, nazywając oba dzieła „opowie-
ściami o świecie dwudzielnym”.

Film Pawlikowskiego ma na swym koncie już ponad trzy-
dzieści laurów, m.in. nagrodę za reżyserię w Cannes, gdyń-
skie Złote Lwy, łagowskie Złote Grono, chicagowskie Złote 
Zęby, Złotą Taśmę, przyznaną przez Koło Piśmiennictwa 
SFP, prestiżowe trofea w Gandawie, Sztokholmie, Cottbus, 
Londynie, pięć Europejskich Nagród Filmowych, nomina-
cję do Cezara i Goyi, cztery nominacje do BAFTA oraz trzy 
nominacje do Oscara. Łukasz Żal za swe zdjęcia dostał już 

Srebrną Żabę, London Critics’ Circle Film Award, nominację 
do BAFTA i Oscara. 

„Jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, do czasu ogłosze-
nia nominacji nie myślałem o tym, starałem się to wypie-
rać” – dzielił się pierwszymi wrażeniami po otrzymaniu 
oscarowej nominacji. I dodawał: „O nagrodzie nie myślę, 
tak jak nie myślałem o nominacjach. Staram się wyzbywać 
oczekiwań. Kiedy przestałem czekać na sukcesy, one zaczęły 
do mnie przychodzić. Tego się trzymam”. A my trzymamy 
kciuki, by to bliskie oscarowe spotkanie trzeciego stopnia 
zakończyło się pełnym sukcesem. 

Ulrik Munther w filmie Intruz, 
reż. Magnus von Horn

Ikona, reż. Wojciech Kasperski

Najważniejsze, by za 
pomocą obrazu przekazać 
emocje bohaterów

Marcin Dorociński w filmie Na granicy,  
reż. Wojciech Kasperski

Na granicy,  
reż. Wojciech Kasperski

Ekipa na planie filmu Na granicy,  
reż. Wojciech Kasperski
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AMOR  
VINCIT  

OMNIA?
Miłość w różnych 

przejawach – 
romantyczna, bajkowa, 

toksyczna, buntownicza, 
młodzieńcza, 
rodzicielska, 

egzaltowana – jest 
jednym z głównych 

wyznaczników polskiego 
kina XXI wieku.

Darek Kuźma
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Planeta Singli 2,  
reż. Sam Akina 
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Mawia się, że wszystkie filmy 
opowiadają w taki czy inny 
sposób albo o miłości, al-
bo o śmierci. Ewentualnie 

o śmierci z powodu nieszczęśliwej miłości, 
miłości pokonującej śmierć czy setkach 
innych mariaży tych dwóch uniwersal-
nych wyznaczników kolei i kolein ludz-
kiego życia. W perspektywie polskiego 
kina XXI wieku tematyka uczuciowych 
rozterek wydaje się być mimo wszystko 
wdzięczniejsza i bardziej wewnętrznie 
zróżnicowana. Miłość bywa w rodzimej 
kinematografii istnym żywiołem, który 
opętuje, rozpala, zaślepia, zniewala, po-
zbawia zdrowego rozsądku na rzecz ze-
rojedynkowego postrzegania otaczają-
cego świata. A z drugiej strony pozwala 
filmowcom opowiadać o ludziach z róż-
nych grup i klas społecznych, odmieniając 
Polskę zarówno przez pryzmat jej współ-
czesnych wielkomiejskich i prowincjo-
nalnych dążeń, jak i komunistycznego 
zadłużenia dostrzegalnego wyraźnie we 
wszystkich regionach kraju.

Wizja miłości ewoluowała rzecz jasna 
w polskim kinie wraz z czasami, w któ-
rych dane filmy powstawały, komentując, 
stojąc w opozycji, bądź uzupełniając prze-
miany kulturowe, polityczne, społeczne 
i światopoglądowe. Jednak w przeciwień-
stwie do kinematografii zachodnich, nie 
tylko anglojęzycznych, rodzime produkcje 
przez długi czas nie reagowały w znaczą-
cy sposób na (r)ewolucję technologiczną 
i powiązane z nią przemiany mentalne, 
ważne choćby w kontekście napięć na 
linii kontaktów damsko-męskich. Tak-
że w relacjach osób tej samej płci, lecz 
miłość homoseksualna również musia-
ła czekać na odpowiednich reprezentan-
tów, którzy nie byliby tylko drugoplano-
wymi nośnikami humoru. Polskie kino 
jest zresztą pod kątem miłosnym pełne 
kontrastów; znajdziemy w nim i obrazo-
wy seks, i myśl purytańską, i romantycz-
ną fantazję, i erodującą uczucia patolo-
gię codzienności, i bolesną dosłowność, 
i ujmującą zmysłowość.

KOCHAM, WIĘC JESTEM
Rodzime filmy wyróżniały się od dawna 
wizjami miłości młodzieńczej i buntow-
niczej. Z tych nowszych najmocniej w pa-
mięci zbiorowej Polek i Polaków utkwiły: 
Wszystko, co kocham Jacka Borcucha oraz 
Galerianki Kasi Rosłaniec. Pierwszy opo-
wiadał o uczuciu rozkwitającym w takt 
punkrockowej rebelii początku lat 80. 

XX wieku, a potem tłamszonym przez 
społeczno-polityczne konwenanse epoki, 
drugi próbował odmieniać miłość przez 
przypadki bezrefleksyjnego konsumpcjo-
nizmu. W podobnie oskarżycielskim du-
chu, tyle że z większym pazurem, o mi-
łości i seksie stępionych przez dobrobyt 
opowiadał Mariusz Treliński w Egoistach. 
Jego młodych dandysów i buntowników 
bez powodu można zestawić z rozdartymi 
możliwościami życiowymi hedonistami 
z półtorej dekady późniejszych Wszyst-
kich nieprzespanych nocy Michała Mar-
czaka. Oba filmy ciekawie ukazują roz-
piętość ujęć młodości i pokoleniowości 
w nowym polskim kinie.

Równie intrygującym zestawieniem są 
wizje miłości z Cudownego lata Ryszar-
da Brylskiego i Nieulotnych Jacka Borcu-
cha. W pierwszym sercowe rozterki ma-
ją miejsce w małomiasteczkowej Polsce 
oglądanej przez filtr realizmu magicznego 
i atrakcyjnie podanej swojskości. W dru-
gim mamy do czynienia z niewinnym 
uczuciem studentów, które rodzi się na 
wakacjach w słonecznej Hiszpanii, lecz 
staje się przez przypadek siedliskiem tok-
syczności. Podobnie wyglądają relacje 
kilku innych młodzieńczych par, wli-
czając w to bohaterów Big Love Barbary 
Białowąs, którzy zdecydowali się oprzeć 
miłość na seksie i emocjonalnym wyzwo-
leniu. Nie wolno też zapominać o liceal-
nych romansach, od To my Waldemara 
Szarka z przełomu tysiącleci, w którym 
na drodze miłości stają tradycyjne mury 
mamony i rodzicielskiego niezrozumienia 
po Obietnicę Anny Kazejak z 2014 roku, 
gdzie głos serca ustępuje emocjonalnemu 
wyrachowaniu ery internetu.

ZAGROŻENIA 
NOWOCZESNOŚCI
Powyższy opis wiąże się oczywiście ze 
sporym uproszczeniem mechanizmów 
i istoty „sieci”, a co za tym idzie jej wpły-
wu na relacje damsko-męskie, ale nie jest 
jedyną taką symplifikacją, jako że w peł-
nometrażowych polskich fabułach trud-
no o wielowymiarową reprezentację in-
ternetu i jego możliwości. Spośród prób 
podjętych w zeszłej dekadzie najbardziej 
znanymi były popisowa komedia sensa-
cyjna Haker Janusza Zaorskiego i podkre-
ślająca niezdrową anonimowość internetu  
S@motność w sieci Witolda Adamka. Gdy 
nowe medium okrzepło w świadomo-
ści ludzi, stając się nieodzownym narzę-
dziem doświadczania świata, pojawiły się 

Polskie kino jest przez 
wielu widzów kojarzone  
z miłością trudnąFo
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Magdalena Cielecka  
w filmie S@motność w sieci,  
reż. Witold Adamek

Magdalena Boczarska i Robert 
Więckiewicz w filmie Różyczka, 
reż. Jan Kidawa-Błoński 

Jakub Gierszał w filmie Sala 
samobójców, reż. Jan Komasa

Agnieszka Grochowska  
i Mateusz Kościukiewicz  

w filmie Bez wstydu,  
reż. Filip Marczewski
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mniej jednoznaczne, lecz też nieideal-
ne: Sala samobójców Jana Komasy i Pla-
neta Singli Mitji Okorna. W pierwszym 
miłość z wirtualnego świata gry Second  
Life doprowadziła nastolatka do alienacji 
i autodestrukcji, a w drugim romans był 
atrakcyjnym produktem reprezentowa-
nym przez popularną aplikację randkową.

W ładnym opakowywaniu rzeczywi-
stości przodują naturalnie komedie ro-
mantyczne, chętnie w Polsce oglądane 
i produkowane. Rozrywkowe filmy uka-
zujące rzeczywistość wyolbrzymioną, peł-
ną nowoczesnych gadżetów, luksusowych 
mieszkań i drogich sukienek, a wyideali-
zowaną uczuciowość sprowadzające do 
nieśmiałych uśmiechów, namiętnych po-
całunków i nasączonych lekkim humorem 
perypetii w rytm popowych przebojów. 
Za film przełomowy w kontekście XXI 
wieku uznaje się Nigdy w życiu! Ryszarda 
Zatorskiego z 2004 roku, którego piękni 
i czarujący bohaterowie, zdradzeni przez 
współmałżonków, zakochiwali się w so-
bie w urzekających plenerach, wliczając 
w to rekordowo szybko wybudowany 
dom pod Warszawą. Jednakże cztery lata 
wcześniej szlaki dla bajkowych fantazji 
przecierali Zakochani Piotra Wereśnia-
ka, nakręcona w atrakcyjnej konwencji 
historia dwójki ludzi zawodowo rozko-
chujących w sobie innych.

reżyserzy: Mitja Okorn, Maciej Dejczer, 
Tomasz Konecki), będąca mozaiką histo-
rii, nierzadko słodko-gorzkich, poszuki-
wania miłości w magicznym okresie świąt 
Bożego Narodzenia.

Co nie oznacza, że grudzień został 
w polskim kinie zaanektowany przez 
mniej lub bardziej odrealnione kome-
die romantyczne. Dowodem Cicha Noc 
Piotra Domalewskiego, w której śmiech 
z oglądania rodzimych przywar miesza 
się ze łzami smutku i zażenowania, a ro-
dzinna bliskość, również forma miłości, 
jest okupiona łyżką dziegciu. Innym przy-
kładem bardziej trzeźwego spojrzenia na 
świąteczne katharsis był film telewizyjny 
z przełomu wieków, tragikomiczny Żółty 
szalik. Jego protagonista, niereformowalny 
alkoholik, posłużył Januszowi Morgenster-
nowi do refleksji nad polską naturą oraz 
miłością matczyno-rodzicielską. Nie wol-

LOKALNE PRAWDY 
I GLOBALNE KOPIE

Porywy polskich serc ukazywano w po-
dobnej formule również w kolejnych fil-
mach, a ich fabuły kluczyły między świa-
tami mody (Miłość na wybiegu Krzysztofa 
Langa), reklamy (Dlaczego nie! Ryszarda 
Zatorskiego), tańca (Kochaj i tańcz Bru-
ce’a Parramore’a) czy niebywale popular-
nej w tym gatunku rzeczywistości pracy 
w korporacji (Nigdy nie mów nigdy Woj-
ciecha Pacyny). Prezentowana w nich 
miłość była polska i zarazem niepolska, 
osadzona w rozpoznawalnych plenerach 
i wnętrzach, lecz uniwersalna, inspirowana 
pomysłami z zagranicznych hitów, głównie 
brytyjskich produkcji podpisanych przez 
scenarzystę i reżysera Richarda Curtisa. 
Z filmów tych wyrosła też podkategoria 
świątecznych komedii romantycznych, 
takich jak trylogia Listy do M. (kolejni 

Erotyzm i cielesność 
zależą od gatunku  
i charakteru opowieści

Marian Dziędziel i Ewa Wiśniewska 
w filmie Piąta pora roku, reż. Jerzy 
Domaradzki
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Marcin Dorociński  
i Agata Kulesza w filmie Róża, 

reż. Wojciech Smarzowski

Piotr Adamczyk, Magdalena Boczarska 
i Justyna Wasilewska w filmie Sztuka 

kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, 
reż. Maria Sadowska
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no również pozwolić, by skupione głów-
nie na młodości komedie romantyczne 
przesłoniły historie uczucia odnalezio-
nego w późnym wieku. Jak w Piątej po-
rze roku Jerzego Domaradzkiego, gdzie 
dwójka dojrzałych bohaterów po wielu 
życiowych przejściach znajduje w sobie 
bratnie, przyjacielskie dusze.

W CIENIU 
KONWENANSÓW
Nie zmienia to faktu, że polskie kino jest 
kojarzone przez wielu widzów z ukazy-
waniem miłości trudnej, toksycznej, pa-
tologicznej, czasem ocierającej się o cier-
piętnictwo, a czasem sięgającej tematyki 
kulturowych i społecznych tabu. Ponie-
kąd słusznie, gdyż takie filmy jak Bez 
wstydu Filipa Marczewskiego, Bejbi blues 
Kasi Rosłaniec czy Pręgi Magdaleny Pie-
korz nie pozostawiają cienia złudzenia, 
że miłość zawsze wygrywa. W pierwszym 
z nich samotność prowadzi zahukanego 
chłopaka do kazirodczej relacji z własną 
siostrą, a młodą Cygankę do wyparcia 
się wielowiekowych tradycji swego lu-
du. W drugim siedemnastolatka rodzi 
dziecko, trochę z kaprysu, trochę by za-
pełnić wewnętrzną pustkę, ale nie jest 
w stanie poświęcić dla niego własnej wi-

zji życia. W trzecim dojrzały mężczyzna 
walczy z demonami dzieciństwa, by na-
uczyć się kochać drugą osobę, w czym 
pomaga mu kobieta, także dźwigająca 
mentalne brzemię.

Z drugiej strony takie filmy, mimo iż 
niełatwe w odbiorze, pozwalają docenić 
ogromne spektrum ludzkiej emocjonal-
ności. W Lęku wysokości Bartosz Konopka 
opowiedział w poetyckiej formie o pozo-
stawiającej blizny relacji syna z chorym 

psychicznie ojcem, a Marek Lechki w Er-
ratum stworzył na podobnej bazie lirycz-
ną refleksję nad wartością przebaczenia. 
W Z odzysku Sławomir Fabicki opowie-
dział o naiwnej, buntowniczej miłości 
nastolatka żyjącego na przytłaczającym 
indywidualne marzenia Śląsku, a w Mi-
łości jak łatwo przypadkowe wydarzenie 
rozbija w pył fundamenty szczęśliwego 
i teoretycznie dojrzałego małżeństwa. 
Z kolei w filmach Małgorzaty Szumowskiej 

uczucie do drugiego człowieka wystawia 
postaci na próby ukazujące ich kruchość – 
w Ono jest to miłość do nienarodzonego 
dziecka, w 33 scenach z życia do umie-
rającego rodzica, a w obrazie W imię… 
ksiądz walczy z homoseksualnymi popę-
dami i społecznym ostracyzmem.

CZAS NA ZMIANY
Nakręcony w 2013 roku film Szumow-
skiej nie mógłby powstać wcześniej, mu-

Wreszcie 
polskie kino 
dostrzegło 
miłość  
w świecie 
LGBTQ

Gabriela Muskała i Agata 
Kulesza w filmie Moje córki 
krowy, reż. Kinga Dębska

Wiktoria Gąsiewska i Grażyna 
Błęcka-Kolska w filmie Jasminum, 

reż. Jan Jakub Kolski

Kamil Kula i Agnieszka 
Więdłocha w filmie Planeta 
Singli 2, reż. Sam Akina

Mateusz Banasiuk i Bartosz Gelner w 
filmie Płynące wieżowce,  
reż. Tomasz Wasilewski
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rodziny w Chrzcie Marcina Wrony. W tej 
pierwszej kategorii uznane tytuły można 
wymienić na palcach dwóch rąk i żaden 
nie zdaje się czynić wiosny. Ani docenione 
bardziej na świecie niż w Polsce krwiożer-
cze i kiczowate namiętności z Córek Dan-
cingu Agnieszki Smoczyńskiej, ani nagina-
jące czasoprzestrzeń uczucie z Człowieka 
z magicznym pudełkiem Bodo Koxa, ani 
miłosne dylematy cofającej się w czasie 
protagonistki Ile waży koń trojański? Ju-
liusza Machulskiego.

CIELESNE PRZYGODY
Przy czym w kinie gatunkowym i pesymi-
stycznych wizjach skażonej na rozmaite 
sposoby polskiej miłości znacznie częściej 

siał poczekać na wiatr społecznych prze-
mian, który odmienił w Polsce częściowo 
postrzeganie miłości LGBTQ. Nieprzy-
padkowo przed Płynącymi wieżowcami 
Tomasza Wasilewskiego, uznawanymi 
w tym aspekcie za przełomowe, homo-
seksualne romanse kojarzyły się głów-
nie z kinem niezależnym (adopcja przez 
parę mężczyzn w Homo Father Piotra 
Matwiejczyka) i komediami duetu An-
drzej Saramonowicz – Tomasz Konecki 
(w Lejdis jeden z europosłów był gejem, 
a protagonistka Idealnego faceta dla mo-
jej dziewczyny kobietą biseksualną). Na-
tomiast takie filmy jak Nina Olgi Chaj-
das (historia niespodziewanego uczucia 
łączącego dwie kobiety z różnych świa-

można natknąć się na sceny erotyczne 
z prawdziwego zdarzenia, zarówno uję-
cia normalnego, naturalnego seksu, jak 
i goliznę – przeważnie kobiecą – w roli 
wabika na widza. W komediach roman-
tycznych i celujących w uniwersalność 
komediodramatach cielesność bywa za-
zwyczaj pomijana. Albo jak w Och, Karol 
2 Piotra Wereśniaka, gdzie niepoprawny 
lowelas trafia na celownik byłych kocha-
nek, przejawia się w efektownej bieliźnie 
i barwnych gadżetach. Seksualność nie 
trafia również zbyt często między kadry 
filmów o miłości prowincjonalnej, al-
ternatywnej dla wielkomiejskiego stylu 
i przesytu, choć ze względu na tę sub-
telność podejścia znacznie bardziej cza-

tów) i Zjednoczone Stany Miłości Toma-
sza Wasilewskiego (jedna z borykających 
się z Polską lat 90. bohaterek jest lesbijką) 
dają nadzieję, że miłość LGBTQ na stałe 
zagości w polskim kinie.

Także od klimatu społecznego zależy 
ukazywanie miłości w kinie gatunkowym, 
jednak polscy twórcy rzadko kierują się 
w rejony science fiction/fantasy, trzyma-
jąc się na ogół kryminalnej oraz sensa-
cyjnej materii. Od nasączonych zabaw-
nym maczyzmem romansów z komedii 
gangsterskich Olafa Lubaszenki z począt-
ku wieku, przez różne emanacje policyj-
nej czy przestępczej miłości w Pitbullach 
Patryka Vegi, po twardą męską przyjaźń 
oraz symboliczne poświęcenie męża dla 

rującej. Od podlaskiej trylogii U Pana 
Boga… Jacka Bromskiego po nasączone 
słowiańskim folklorem Wino truskawko-
we Dariusza Jabłońskiego.

Co ciekawe, cielesność odgrywa zna-
czącą rolę w kostiumowych, oddalonych 
od współczesności o całe dekady, produk-
cjach o wojennych czy komunistycznych 
traumach. Wyzwalający i zarazem znie-
walający seks w Różyczce Jana Kidawy-
-Błońskiego i Sztuce kochania. Historii 
Michaliny Wisłockiej Marii Sadowskiej. 
Młodzieńcze popędy w przededniu rzezi 
w Mieście 44 Jana Komasy czy Wołyniu 
Wojciecha Smarzowskiego. Miłość jako 
psychologiczna pułapka w Obławie Marci-
na Krzyształowicza i jako płomyk nadziei 

pośród moralnych zgliszczy w Róży Sma-
rzowskiego. Zmysłową scenę seksu zawiera 
nawet wysmakowana Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego. W produkcjach zagłę-
biających się w przeszłości erotyka jest 
redukowana lub gustownie sugerowana 
chyba tylko w historiach skierowanych do 
młodszej widowni, takich jak Przedwiośnie 
Filipa Bajona czy film telewizyjny Jutro 
idziemy do kina Michała Kwiecińskiego.

SUMMA SUMMARUM 
W polskim kinie XXI wieku ważna jest też 
miłość rodzicielska i rodzinna zmuszają-
ca do wyjścia poza własne ograniczenia. 
Samotna młoda matka z Ki Leszka Dawi-
da dzięki dziecku wychodzi po wielu tru-
dach na życiową prostą, a trudna, skom-
plikowana miłość matki i córki w Żurku 
Ryszarda Brylskiego nie daje się do końca 
zdefiniować. Są wystawiane na próbę sio-
strzane więzi w Moich córkach krowach 
Kingi Dębskiej. I miłość braterska – zarów-
no z czasów młodości (w Bilecie na Księ-
życ Jacka Bromskiego starszy brat próbu-
je wykrzesać z młodszego seksualną pasję 
w przeddzień służby wojskowej), jak i po 
osiągnięciu mniej lub bardziej szlachetnej 
dojrzałości (w Jak pies z kotem Janusza 
Kondratiuka braci łączy na nowo choro-
ba jednego z nich). Jest miłość do Boga 
w rozgrywającym się w ubogim klasztorze 
Jasminum Jana Jakuba Kolskiego, a także 
patriotyczna, różnie pojmowana w Jacku 
Strongu Władysława Pasikowskiego.

Innymi słowy, pełne spektrum postaw, 
poglądów i perspektyw, mieniące się róż-
nymi barwami sercowych rozterek i tętnią-
ce energią niejednoznacznych wyborów 
jednostek walczących o swe namiętno-
ści i marzenia. Można wprawdzie zarzu-
cić polskim produkcjom fabularnym, że 
bywają w kontekście miłosnym bardziej 
zachowawcze od prawdziwych historii 
opowiadanych przez rodzimych doku-
mentalistów – jak w Deep Love Jana P. 
Matuszyńskiego o starszym mężczyźnie, 
który mimo doznania udaru i paraliżu 
części ciała nie potrafi żyć normalnie bez 
nurkowania – ale nie jest też tak, że karmi 
się wyłącznie uczuciem skrajnie roman-
tycznym lub przenikliwie toksycznym. 
Raz jest to emocja zaślepiająca i zeroje-
dynkowa, raz ślamazarna i wstydliwa, in-
nym razem eksploruje granice moralnej 
szarości. Najważniejsze, że jest różnorod-
nie, bo w bogactwie perspektyw tkwi siła 
każdej ambitnej kinematografii. Trzeba się 
nauczyć to zauważać i doceniać.

Polskie filmy o miłości to pełne spektrum postaw, 
poglądów i perspektyw opowiadania o tym uczuciu

Mateusz Kościukiewicz i Olga Frycz 
w filmie Wszystko, co kocham,  

reż. Jacek Borcuch

Robert Więckiewicz i Olgierd 
Łukaszewicz w filmie Jak pies  
z kotem, reż. Janusz Kondratiuk

Marcin Dorociński i Krzysztof  
Stroiński w filmie Lęk wysokości,  
reż. Bartosz Konopka
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 PLANETA SINGLI 3
PREMIERA: 8 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Sam Akina, Michał 
Chaciński
scenariusz: Jules Jones, Sam 
Akina
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Mela Melak
kostiumy: Kalina Lach
charakteryzacja: Olga Nejbauer
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Tomasz Dukszta,  
Mariusz Mario Wysocki
obsada: Agnieszka Więdłocha, 
Maciej Stuhr, Weronika 
Książkiewicz, Danuta Stenka, 
Tomasz Karolak, Piotr Głowacki, 
Borys Szyc, Bogusław Linda, 
Maria Pakulnis
producenci: Michał Chaciński, 
Radosław Drabik
produkcja: Gigant Films
czas projekcji: 103 min
dystrybucja: Kino Świat

Tomek i Ania wreszcie decy-
dują się na ślub. Wesele – na 
prośbę Ani – odbędzie się 
na wsi, u krewnych Tomka, 
z którymi ten od pewnego 
czasu nie utrzymuje kontak-
tów. Okaże się, że jego bra-
cia i matka są jak włoska 
rodzina – każda rozmowa 
grozi wybuchem, a od wiel-
kiej miłości do awantury jest 
czasami tylko krok. Do tego 
matka Ani, która przyjeż-
dża na wesele z dużo młod-
szym partnerem, rozmija się 
z wyobrażeniami matki Tomka 
o statecznej teściowej dla syna.

 OGRÓD RODZINNY.
 PRZYJACIEL
PREMIERA: 15 LUTEGO

koprodukcja czesko-
-słowacko-polska
film fabularny

reżyseria: Jan Hřebejk
scenariusz: Petr Jarchovský
zdjęcia: Bartek Cierlica
muzyka: Petr Ostrouchov
scenografia: Jan Kadlec
kostiumy: Katarína Štrbová 
Bieliková
charakteryzacja: Zdeněk Klika
montaż: Vladimír Barák
dźwięk: Jiří Klenka
obsada: Ondřej Sokol, Anna 
Geislerová, Gabriela Míčová, Klára 
Melíšková, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Karel Dobrý, Sabina 
Remundová
producent: Viktor Tauš
koproducenci: Agnieszka 
Kurzydło, Marcin Drabiński, 
Zuzanna Hencz, Michal Kollar, 
Lubomír Konecný, Petr Tichy
produkcja: Fog’n Desire Films
koprodukcja: Sokol Kollar, 
MD4, Czeska Telewizja, Innogy, 
Barrandov Studio, HN Film, 
Magic Lab, Rozvid, Europe Visual 
Consulting, KFS Production, RTVS, 

Chimney Polska
czas projekcji: 115 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Przyjaciel to pierwsza część 
trylogii Ogród rodzinny, osa-
dzona w realiach okupowa-
nej przez nazistów Pragi. Trzy 
siostry: Vilma, Ela i Bedřiška 
mieszkają z dwójką dzieci. Ich 
mężowie zostali wywiezieni 
do obozów koncentracyjnych 
za działalność w ruchu oporu. 
Lekarz Jiří, przyjaciel męża 
Vilmy, wdzięczny kolegom 
z konspiracji, że go nie wydali 
w trakcie przesłuchań, pomaga 
samotnym kobietom przez całą 
wojnę. Z czasem między Vilmą 
i Jiřím budzi się uczucie. Tuż 
po zakończeniu wojny niespo-
dziewanie wraca mąż Vilmy. 
Po latach nieobecności jest on 
dla domowników obcym czło-
wiekiem, ale zostaje z rodziną. 
Jiří odchodzi.

 KOBIETY MAFII 2
PREMIERA: 22 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Olaf Olszewski,  
Patryk Vega
zdjęcia: Mirosław Kuba Brożek
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Agata Stróżyńska, 
Aniko Kiss
kostiumy: Małgorzata  
Bednarek-Chumakou
charakteryzacja: Maja 
Łukaszewicz
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Maciej Pawłowski
obsada: Angie Cepeda, Agnieszka 
Dygant, Aleksandra Grabowska, 
Aleksandra Popławska, Katarzyna 
Warnke, Piotr Adamczyk, Enrique 
Arce, Janusz Chabior, Krzysztof 
Czeczot, Damian Kret, Patryk 
Pniewski, Otar Saralidze
producent: Patryk Vega
produkcja: Vega Investments
czas projekcji: 138 min
dystrybucja: Kino Świat

Po przejęciu władzy nad sto-
licą, gang Niani (Agnieszka 
Dygant) przygotowuje się do 
największej akcji przemytni-
czej w dziejach kraju. Będąca 
postrachem Warszawy grupa 
sprowadza do kraju tonę 
kolumbijskiej kokainy. Kiedy 
towar znika w podejrzanych 
okolicznościach, a kartel żąda 
głów, do Polski trafia śmier-Fo
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Kobiety mafii 2,  
reż. Patryk Vega

Planeta Singli 3,  
reż. Sam Akina, Michał Chaciński
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telnie niebezpieczna Aida 
(Angie Cepeda). Kolumbijka 
znajduje sojusznika w osobie 
trójmiejskiego przemytnika – 
Mata (Piotr Adamczyk). 
Mafioso od dawna pra-
gnie umocnić swoją pozycję 
w półświatku, ale jego plany 
komplikują napięte relacje 
ze zbuntowaną córką – Stellą 
(Aleksandra Grabowska). 
W tym samym czasie na wol-
ność wychodzi Spuchnięta 
Anka (Katarzyna Warnke). 

 UŁASKAWIENIE
PREMIERA: 22 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Jan Jakub Kolski

scenariusz: Jan Jakub Kolski
zdjęcia: Julian A. Ch. Kernbach
muzyka: Dariusz Górniok
scenografia: Paulina  
Korwin-Kochanowska, Urszula  
Korwin-Kochanowska
kostiumy: Monika Onoszko
charakteryzacja: Anna  
Nobel-Nobielska
montaż: Konrad Śniady

dźwięk: Ivan Horak
obsada: Grażyna  
Błęcka-Kolska, Jan Jankowski, 
Michał Kaleta, Krzysztof Globisz, 
Michał Malinowski,  
Michał Kowalski, Dobromir 
Dymecki, Wojciech Mecwaldowski
producenci: Jan Jakub Kolski, 
Agnieszka Janowska, Paweł 
Kosuń, Aleksandra Michael

produkcja: Wytwórnia 
Doświadczalna
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Velvet Spoon

Historia o rodzicach żołnie-
rza opowiadana z perspek-
tywy ich siedemnastolet-
niego wnuka Janka. Wpisana 
w dramatyczne wydarzenia 
w powojennej Polsce, zawiera 
jednak unikalną treść: fabuła 
skupia się przede wszystkim 
na sile i odwadze rodziców, 
pokazując ich walkę o odzy-
skanie godności i równowagi 
po utracie syna.

Oprac. Albert 
Kiciński

Ułaskawienie,  
reż. Jan Jakub Kolski 

Ogród rodzinny.  
Przyjaciel, reż. Jan Hřebejk



POLSKIE PREMIERY

Widział pan wcześniej 
dwie pierwsze części 
Kogla Mogla?
Nie widziałem. Po pierwsze 

dlatego, że w momencie ich premiery mia-
łem dziesięć lat, a po drugie jako syn reży-
sera filmowego, zajmującego się na co dzień 
głównie komediami, żyłem jako dzieciak 
w uniwersum Radosława Piwowarskiego, 
a nie innych polskich twórców. Obejrzałem 
więc oba filmy dopiero po otrzymaniu pro-
pozycji realizacji Miszmaszu…

I jakie były pierwsze wrażenia?
Byłem nieco zakłopotany, co my teraz 
z tym zrobimy? Bo oba pokazywały tak 
inną niż nasza rzeczywistość, inne światy 
i bohaterów o skrajnie innych, co zrozu-
miałe, niż teraz problemach, ale na szczę-
ście uspokojenie przyniosła lektura scena-
riusza Ilony Łepkowskiej. To nie przeróbka 
tamtych sytuacji i wydarzeń na nowe czasy, 
tylko naturalna kontynuacja historii po 
30-letniej przerwie. Zorientowałem się 
także szybko, i tu internet okazał się bez-
cenny, jak wielu fanów miały te filmy, jak 
one funkcjonują w świadomości polskich 
widzów, i jak wielu czeka na ciąg dalszy. To 
było dla mnie zaskoczenie, ale też pozy-
tywny impuls, bo mnie takie rzeczy pod-
kręcają, mobilizują do działania. 

Skąd i kiedy pojawiła się propozycja 
realizacji filmu?
Od 13 lat pracuję jako reżyser dla Tade-
usza Lampki przy jego serialu telewizyj-
nym Na dobre i na złe. Jestem mu bardzo 
wdzięczny, bo zaufał mi zaraz po szkole, 
dał robotę w zawodzie i cały czas bar-
dzo dobrze nam się współpracuje. I pew-
nie teraz pomyślał, że pora najwyższa, 
żebym sprawdził się w klasycznej, dużej 

fabule. Z tego co wiem były przymiarki 
do innych nazwisk, ale ostatecznie wybór 
padł na mnie. Myślę, że pomogła opinia, 
jaką mam w firmie, opinia człowieka tro-
chę szalonego, który jednak zawsze doda 
coś dobrego od siebie, coś próbuje zmienić, 
dorzuci humoru.

A może pomyślano, że choć to nie-
mal pewniak do frekwencyjnego 
sukcesu, to warto ten sukces dodat-
kowo uprawdopodobnić, powierzając 
reżyserię nie dostojnemu klasykowi 

ani debiutantowi przed trzydziestką, 
tylko reprezentantowi zawodowego 
złotego środka?
Być może to dobra diagnoza. Tadeusz 
Lampka w jednej z pierwszych rozmów 
o filmie mocno akcentował, że zależy mu, 
bym łagodnie, ale skutecznie wprowa-
dził do zastanego świata nowych bohate-
rów, młodych ludzi, nierzadko tylko trochę 
młodszych ode mnie, więc w naturalny 
sposób emocjonalnie mi bliskich.

Jakie były odczucia po przeczytaniu 
scenariusza?
Że wymaga on jeszcze pracy, „na oko” 
dwumiesięcznej. Producenci na to, że 
zgoda, ale terminy gonią. Musiałem więc 
w expresowym tempie wprowadzać swoje 
pomysły i uwagi. W pełnym porozumie-
niu z panią Iloną, która nie tylko napi-
sała scenariusz, ale także jest współprodu-
centem, więc do niej należały ostateczne 
decyzje. Nie było jednak między nami 
konfliktu. Mnie zależało, by wszystko 
miało swój naturalny przebieg emocjo-
nalny, swoją psychologię i trzymało emo-
cje na odpowiednim poziomie. Pamię-
tam, że poprzednie Kogle Mogle były nawet 
momentami dramatyczne, ale tym razem 
zadanie dostałem jasne: ma być śmiesz-
nie, ma być wesoło, ma być po prostu 
komediowo. Choć producenci odżegny-
wali się od początku od używania któregoś 
z przymiotników. Więc ani obyczajowa, 
ani romantyczna, tylko komedia. Czystość 
gatunkowa była dominująca i oczywiście 
ciągłość fabularna z poprzednimi filmami. 
Ona rzecz jasna była wpisana w scenariusz, 
ale mnie zależało, żeby była przy tym jakaś 
metafora, jakieś drugie dno. Okazało się, że 
w kinie stricte gatunkowym nie ma na to 
miejsca i to było dla mnie nowe doświad-
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Rozmowa 
z Kordianem 
Piwowarskim, 
reżyserem filmu 
Miszmasz, czyli 
Kogel Mogel 3

MISZMASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3

ANI OBYCZAJOWA, 
ANI ROMANTYCZNA, 
TYLKO KOMEDIA!

czenie zawodowe. Nie odbieram tej dbało-
ści o czystość jako wady, widzę dokładnie, 
że ona autentycznie służyła końcowemu 
rezultatowi. Tego się na pewno nauczyłem 
podczas realizacji.

Czego jeszcze?
Tempo i czas opowieści odgrywają najważ-
niejszą rolę. Sposób i szybkość podawa-
nia kwestii, tempo montażu, opowiadania 
historii. Słowem, jak ogromne znaczenie 
ma świadomość upływu czasu filmowego. 
Sytuacje z założenia zabawne, podawane 
wolno, mogą nabierać charakteru wręcz 
dramatycznego. Każdy dowcip opowie-
dziany zbyt wolno nie śmieszy. Tade-
usz Lampka powiedział mi na początku: 
komedia musi iść nieustannie do przodu. 
Nie ma czasu na refleksję, przemyślenia, 
klucz gęsi na niebie i nostalgiczną muzykę 
w tle. Wszystko musi dziać się szybko 
i strzelać pointami.

Jak udało się podczas realizacji połą-
czyć dwa światy – ten sprzed 30 lat ze 
współczesnym? Zmieniła się publicz-
ność, jej oczekiwania, ale i wrażli-
wość. To, co kiedyś śmieszyło, dzisiej-
szego widza może co najwyżej dziwić. 
To, co kiedyś było zabawne, teraz 
może irytować. Jak też pogodzić na 
planie dwa pokolenia aktorskie?

Wchodziłem tu po latach w zastany porzą-
dek fabularny i sytuacyjny. Grupa akto-
rów starszych już doskonale znała swe 
postacie, była nimi od lat i właściwie tylko 
czekała na zaproszenie i wejście na scenę. 
Byli gotowi. Nowi, młodzi, byli trochę 
przerażeni tym spotkaniem, podnieceni, 
wsłuchani. Mówię tu głównie o parze: 
Nikodem Rozbicki i Ola Hamkało. Szcze-
gólnie cieszę się, że udało się pozyskać 
Nikodema, bo Ola miała już pewien doro-
bek. To ja jego zaproponowałem i długo 
przekonywałem, że student Akademii 
Teatralnej jest odpowiednim kandydatem 
do tej roli. Mogę teraz powiedzieć, że był 
to dobry wybór, widzieliśmy wszyscy, jak 
w trakcie zdjęć Nikodem dojrzewał zawo-
dowo i chyba też życiowo. 

Jak przebiegała realizacja.
Miałem cudowną ekipę i oddanych akto-
rów. Podstawowa trudność polegała na 
tym, że scenariusz był długi, wymetro-
wany na dwie godziny, a producenci już 
w czasie realizacji postawili półtorago-
dzinną tamę. A mieliśmy dużo materiału, 
zrealizowanego w trakcie 30 dni zdjęcio-
wych. Czuliśmy, że trzeba będzie doko-
nywać wielu cięć, mimo że pracowaliśmy 
zgodnie ze scenariuszem. Drugą, powie-
działbym „wspaniałą” trudnością była dla 
mnie praca z aktorami starszego pokole-

nia. „Wspaniałą”, gdyż praca z doświadczo-
nymi artystami to zawsze wielka przyjem-
ność i nauka, jednak czasami z powodów 
czysto ludzkich jest problematyczna – wol-
niejsze tempo podawania tekstu, problemy 
z poruszaniem się, ze wzrokiem, słuchem, 
zdrowiem... a tu było wiele wymagają-
cych scen, jak choćby sekwencja szaleńczej 
jazdy traktorem w wykonaniu sąsiadów 
głównych bohaterów, których mieli grać 
Stanisława Celińska i Paweł Nowisz. Pani 
Stanisława zrezygnowała zresztą w ogóle 
z tej roli właśnie ze względu na koniecz-
ność udziału w trudnych fizycznie scenach. 
Dodam przy tym, że zastępująca ją Mał-
gorzata Rożniatowska wspólnie z panem 
Pawłem zagrali tę sekwencję tak brawu-
rowo, że mam nadzieję, wejdzie ona do 
historii polskiej komedii. Tu chciałbym 
mocno podkreślić, że sama obecność tych 
wspaniałych doświadczonych aktorów jest 
wartością dodaną Miszmaszu… i stanowi 
o jego wyjątkowości. Ich wizerunki na pla-
kacie będą sygnałem dla widza, że czeka 
go coś innego, niż w wykonaniu wciąż tych 
samych, opatrzonych twarzy.

* Film Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 
miał premierę 25 stycznia.

Rozmawiał  
Janusz Kołodziej
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Aleksandra Hamkało, Ewa Kasprzyk  
i Zdzisław Wardejn w filmie Miszmasz,  

czyli Kogel Mogel 3, reż. Kordian Piwowarski 

Kordian Piwowarski
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Pierwsza Planeta Singli poja-
wiła się w kinach w 2016 
roku i okazała się wielkim 
przebojem. Spodziewaliście 

się aż takiego sukcesu?
Nie tyle spodziewaliśmy się, ile zaplanowa-
liśmy go. Proszę mnie dobrze zrozumieć – 
nie chcę zabrzmieć jak buc, który po fak-
cie twierdzi, że wszystko przewidział. Ale 
robiliśmy przecież projekt komercyjny. Na 
długo, zanim powstał treatment scena-
riusza, gotowy był biznesplan, w którym 
naszym potencjalnym partnerom wyja-
śnialiśmy, dla jakiej widowni chcemy zre-
alizować film, jak zamierzamy go sprze-
dawać i jak wyglądają – według naszej 

analizy – finansowe realia projektu. Nie 
wyobrażam sobie innego sposobu pracy 
nad komercyjnym projektem realizowa-
nym z prywatnych pieniędzy. 

Gatunek, jakim jest komedia roman-
tyczna, w Polsce – z małymi wyjąt-
kami – wcześniej nie kojarzył się naj-
lepiej. Po waszym filmie ta recepcja 
zaczęła się nieco zmieniać. Na czym 
pana zdaniem polegała siła Planety 
Singli?
Nie wymyśliliśmy przecież koła. Z moim 
partnerem, Radkiem Drabikiem, stanę-
liśmy na głowie, żeby napisać dobry sce-
nariusz i zbudować zespół ludzi, z Mitją 

Okornem na czele, który z tego scenariu-
sza wydobył, co trzeba. Potem raz jeszcze 
stanęliśmy na głowie, by dobrze projekt 
zbudować marketingowo. Czyli siła jest 
w jakości – scenariusza, zespołu, marke-
tingu. I w zarzynaniu się dla projektu – 
nigdy nie mówiliśmy sobie, że robimy po 
prostu komedię romantyczną. Walczy-
liśmy, jakby miał to być Obywatel Kane 
komedii romantycznych! (śmiech)

Trzecia część pojawiła się po drugiej 
relatywnie szybko. Skąd takie tempo? 
Czy myślicie o kontynuacji serii?
Najpierw postanowiliśmy, że chcemy 
zrobić dwie kontynuacje jednocześnie. 
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PLANETA SINGLI 3

JEŚLI FILM BĘDZIE SŁABY, 
ZWALĘ NA TUSKA

Wspaniałe wyzwanie, bo nikt tego w Pol-
sce wcześniej nie zrobił. Wtedy pojawił 
się kolejny pomysł: zbadać, czy widzo-
wie, przyzwyczajeni do oglądania całych 
seriali w kilka dni, są w stanie zaakcep-
tować w kinie dwie kontynuacje w ciągu 
trzech miesięcy. Ryzykujemy oczywiście, 
bo gdyby druga odsłona była porażką, nic 
by nas nie uratowało. Na szczęście wynik 
„dwójki” to 1,7 miliona widzów, więc 

decyzje. Po kilku miesiącach wiedzieliśmy, 
że bardzo dobrze się z Samem rozumiemy. 
Pomysł współreżyserii „trójki” pojawił 
się naturalnie. I szczerze mówiąc, kamień 
spadł nam z serca, że nie trzeba będzie 
wdrażać w projekt człowieka spoza zespołu.

Nadal pozostaje pan współprodu-
centem, dodatkowo współreżyse-
rem, ale nie jest współscenarzystą 
(jak w pierwszej Planecie Singli). Jaki 
w efekcie będzie miał pan wpływ na 
końcowy rezultat?
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś 
ma na film większy wpływ. No, może gdy-
bym jeszcze zagrał główną rolę. Ale wtedy 
byłoby ryzyko, że będę też jedynym widzem 
tego filmu! (śmiech) A poważnie mówiąc, 
po naszych czterech tytułach jest dla mnie 
jasne, że jednym z najtrudniejszych zadań 
w kinie producenckim jest zebranie takiej 
grupy ludzi, która chce wspólnie zrobić ten 
sam film. Wtedy nie ma pytania, jaki ktoś 
miał wpływ na całość, tylko czy udało nam 
się zrealizować zamierzenia.

Jak wyglądała współpraca z Samem 
Akiną, który w projekt Planety Sin-
gli zaangażowany jest od samego 
początku?
Sam i jego partnerka, scenarzystka Jules 
Jones, pojawili się przy pierwszej Plane-
cie… po piętnastu miesiącach rozwijania 
przez nas scenariusza. Wpasowali się ide-
alnie. Mamy z Samem podobne poczu-
cie humoru, podejście do kina, sposoby 
argumentowania, co przy setkach decyzji 
dziennie ma ogromne znaczenie. Sam ma 
dziesiątki pomysłów, świetną wyobraź-
nię wizualną, jest scenarzystą, reżyserem 
i montażystą. Ale może najważniejsze jest 
to, że nie trzeba mu tłumaczyć rzeczy dla 
mnie podstawowej – najważniejszy jest 
projekt, ego trzeba schować. Na dobrym 
filmie wszyscy wygramy, na słabym wszy-
scy przegramy. Zatem najkrócej: w dru-
giej i trzeciej Planecie… współpraca 
wyglądała tak, że non stop rozmawiali-
śmy, żeby dojść do wspólnej decyzji.

Czy reżyseria pana wciągnęła? Są 
jakieś kolejne plany w tej materii?
Znowu boję się, że zabrzmię jak buc, ale 
w sumie to nie był dla mnie wielki krok. 
W każdym z naszych filmów przy moni-
torze na planie dyskutowało ze sobą cały 
czas dwóch ludzi – reżyser i ja. To samo 
w preprodukcji i postprodukcji. Czułem 
od początku, że to jest mój proces – zana-

lizować sytuację, wpaść na serię pomy-
słów i podjąć decyzję. Lubię to. Musiałem 
tylko nauczyć się, jak dokładnie wygląda 
cała ścieżka. Półżartem mówię, że pierw-
sza Planeta… była dla mnie podstawówką 
filmową, Juliusz liceum, druga Planeta… 
studiami, więc trzecia to mój dyplom. 
Jest o tyle trudniej, że w razie porażki nie 
będzie się za kim schować. Z drugiej strony, 
wreszcie nie musiałem marnować czasu 
na tłumaczenie reżyserowi, dlaczego coś 
uważam za słuszne. (śmiech) Oczywiście, 
jeśli film będzie słaby, winę zrzucę na bliżej 
nieokreślone, ale „wszystkim znane” obce 
wpływy. I na Tuska. 

Temat, o którym postanowiliście 
opowiedzieć w trzeciej części, to – 
mam wrażenie – jeden z klasycznych 
motywów komedii romantycznych. 
Czy mieliście jakieś wzorce, filmy, 
które stanowiły dla was inspiracje?
Naprawdę? Mam wrażenie, że kome-
dia romantyczna dawno już zniknęła 
nam w kurzu w tylnym lusterku. Trze-
cia Planeta… jest m.in. filmem o osiąga-
niu dojrzałości; o tym, że rycerz na białym 
koniu z pierwszego filmu też był kie-
dyś zagubionym chłopakiem; o tym, że 
miłość na różnych etapach życia ozna-
cza co innego – nastolatkowie kochają za 
„fajność”, u czterdziestolatków z dziećmi 
chodzi o porozumienie i dojrzałe partner-
stwo, u sześćdziesięciolatków o emocjo-
nalną bliskość. To wszystko zupełnie inne 
rodzaje miłości. Komedia romantyczna jest 
bajką, a ten film jest dużo bliżej prawdzi-
wego życia, mimo że mamy w nim sceny 
absurdalne, jak ta z facetem, który lekcję 
życia odbiera od Matki Natury. Nie mie-
liśmy wzorców, bo wydawało się nam, że 
nikt z komedią romantyczną nie zrobił cze-
goś podobnego. 

Był pan producentem dokumentów 
Michała Bielawskiego, debiutu pełno-
metrażowego Aleksandra Pietrzaka. 
Jakie plany w tej dziedzinie?
Nasz plan z Radkiem się nie zmienia: 
chcemy oferować widzom rozrywkę na naj-
wyższym poziomie, czyli opowiadać dobrze 
napisane, niegłupie historie w ramach kina 
gatunków. Nakręca nas to, że słyszymy, 
jak pełna sala ludzi głośno się śmieje albo 
wzruszona pociąga nosem. I uważamy, że 
w polskim kinie ciągle mamy tego za mało.

Rozmawiał  
Kuba Armata
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Rozmowa  
z Michałem 
Chacińskim, 
współreżyserem 
filmu Planeta 
Singli 3 

problemu nie ma. Uspokajam też, że nie 
nakręciliśmy jeszcze czwartej Planety… 
i na razie nie planujemy.

Dlaczego zdecydował się pan zostać 
współreżyserem filmu? Zazwyczaj 
bywa odwrotnie – reżyserzy stają się 
producentami.
Pierwotnie plany były inne, ale ludzie, któ-
rzy nas interesowali, mieli zawalone kalen-
darze. Ostatecznie podjęliśmy ryzykowną 
decyzję zaoferowania reżyserii „dwójki” 
Samowi Akinie, Amerykaninowi niezna-
jącemu języka polskiego. Przyjęliśmy zało-
żenie, że ja i tak jestem z reżyserem na każ-
dym etapie pracy i wspólnie podejmujemy 

Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr 
w filmie Planeta Singli 3,  

reż. Sam Akina, Michał ChacińskiMichał Chaciński
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Kanwą Ułaskawienia była 
tużpowojenna tułaczka 
pana dziadków, Hanny 
i Jakuba Szewczyków, z cia-

łem ich zabitego syna Wacława. Jak 
ten temat przyszedł do pana?
Tak jak zwykle. Coś zapukało ze środka, 
spod żeber, ogłosiło gotowość rozmowy 
ze mną, a ja na tę rozmowę przystałem. 
Chętniej zareagowałbym na jakieś zamó-
wienie z zewnątrz, na coś, co mogłoby 
się spotkać z moją pracowitością, warsz-
tatem i nie obciążać tak psychicznie jak 
Ułaskawienie, ale okazuje się, że jako 
na producenta mogę liczyć tylko na sie-
bie. Więc jak wspomniałem, przyjąłem 
to zaproszenie od siebie i zabrałem się 
za scenariusz, którego posiew nosiłem 
w głowie i sercu odkąd pamiętam. Ze 
strachu wywalczyłem w PISF stypen-
dium scenariuszowe i zacząłem pracę 
w taki sposób, jak robią to moi stu-
denci: powolutku, od synopsisu, kształtu 
postaci, treatmentu, przez pieczołowity 
research w Instytucie Pamięci Narodo-
wej pod życzliwym okiem dr. Jerzego 
Bednarka. Odkryłem setki niezna-
nych mi faktów, przeczytałem dziesiątki 
stron dokumentów i pogłębiłem wiedzę 
o babci, dziadku i wujku, który był bra-
tem mojej mamy. 

Jakie znaczenia miał dla pana kon-
tekst historyczny? 
Po przeczytaniu zeznań żołnierzy wuja, 
dowódcy oddziału w Konspiracyjnym 
Wojsku Polskim, odtworzyłem oko-

liczności jego śmierci w takim stopniu, 
że udało mi się sporządzić mapę sytu-
acyjną i znalazłem pocisk kalibru 9 mm, 
w miejscu, w którym wuj zginął. Wystrze-
lony przez konfidenta UB Stefana Zająca 
z Żarnowicy. To był bez wątpienia pocisk 
z serii, która zabiła „Odrowąża”. Usta-
liłem to, mam dowody, ale zbyt długo 
musiałbym tłumaczyć. Pojechałem do 
wsi, gdzie się urodził zabójca – sam nie 
wiem po co. Myślałem, że może spotkam 
jego krewnych, takiego mnie np., czyli 
syna siostry, albo jakiegoś kuzyna. Zoba-
czyłem staruszków siedzących na ławecz-
kach, ze zmatowiałą pamięcią, zapatrzo-
nych w horyzont i… dałem spokój. Ale 
bez tej wyprawy i poszukiwania poci-
sku proces poszukiwania prawdy byłby 
niekompletny. Upośledzony. Pamię-
tam, jak babcia powtarzała na cmenta-
rzu zdanie, kierowane do wuja: „Chciała-
bym cię pochować wysoko i w spokojnej 
ziemi”. Nie jestem pewien, co znaczyło 
„wysoko”, ale założyłem, że babci chodziło 
o góry. Więc wyprawiłem tam dziadków 
z trumną ich syna. Takie zadośćuczy-
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UŁASKAWIENIE

JAK NAJMNIEJ
KOMPROMISU

nienie po latach. Za wszystko: za miłość 
do Ojczyzny, za wychowanie dzieci, za 
niewyobrażalne cierpienie, wreszcie, za 
moje dzieciństwo przy nich – trudne, ale 
wyraźne i czyste, bez pedagogicznych 
bzdur. Ciało wuja trzy razy wykopywano 
z ziemi, wyszły z tego cztery pochówki. 
Po raz pierwszy wuja pochowali jego żoł-
nierze w lesie. Stamtąd go wykopał dzia-
dek i zrobił mu drugi, nielegalny zresztą, 
pochówek na cmentarzu w Łaznowie. 
Już następnego dnia UB go wykopało, 
nie wierząc w jego śmierć. Dziadko-
wie go pochowali. Za miesiąc znów UB 
otworzyło grób, dokumentując wszystko 
szczegółowo, m.in. miejsce wlotu i wylotu 
kuli, od której zginął. Na koniec dziadek 
włożył trumnę do metalowej skrzyni i to 
był czwarty, ostatni pogrzeb. Po zgroma-
dzeniu tej drobiazgowej dokumentacji, 
poczułem się bezpiecznie i zrozumiałem, 
że mogę już wyobraźnię wypuścić z wię-
zienia. Cała podróż jest wymyślona.

Grażyna Błęcka-Kolska za rolę 
Hanny dostała nagrodę na festiwalu 
w Gdyni. Filmowy Jakub, Jan Jan-
kowski, także jest wysoko oceniany. 
Czy miał pan jakieś wątpliwości 
dotyczące obsady?
Wybieram aktorów wedle właściwo-
ści. Grażyna najlepiej spełniała kryteria 
dedykowane postaci Hanki. Zresztą mój 
brat, który był na planie, kiedy zoba-
czył Grażynę po charakteryzacji, powie-
dział wstrząśnięty, że spotkał… bab-
cię Hanię. Ona wszczepiła się nie tylko 
w powierzchowność, ale też w tożsamość 
babci. Nie bez znaczenia był oczywi-
ście kapitał naszych wspólnych doświad-
czeń, zawodowych i ludzkich. To była 
świetna współpraca, i w jej wyniku na 
ekran przedarł się przejmujący komuni-
kat. Z Jankiem było nieco trudniej, trochę 
zapomnieliśmy, jak się razem pracuje, ale 
udało się ostatecznie zbudować trakt, po 
którym doszliśmy do pięknej roli. Oby-
dwoje byli bardzo ofiarni, ale w tej konku-
rencji rekordy świata pobił Michał Kaleta 
grający Jurgena. Zresztą nie, cała trójka 
była niesamowita – na mrozie, w wodzie, 
w błocie. Pokornie, bez narzekania.

Jak przebiegała wasza współpraca 
z operatorem Julianem Kernbachem?
O tym, gdzie stoi kamera, na co patrzy, 
jakim obiektywem, na jakiej wyso-
kości, z jakiej perspektywy pokazuję 
świat – zwykle decyduję sam. Operato-

rowi trudno jest się przebić do tej sfery 
budowania obrazu. Ale Julian próbował 
i z dobrym skutkiem. W Ułaskawieniu 
najlepiej da się odnaleźć jego wrażliwość 
na światło i dyscyplinę w budowaniu 
dwóch osobnych światów ekranowych – 
z lat 40. i 60. Mieliśmy różnice zdań, ale 
to były spory krwiotwórcze i służyły fil-
mowi. Julek jest bardzo zdolny i wie, 
czego chce, więc jeszcze nie raz o nim 
usłyszymy. Cieszę się, że pomogłem mu 
otworzyć drogę do zawodu.

Nie odmówił sobie pan jednak kręce-
nia „16-stką” obrazów otwierających 
i zamykających film.
Świat opisany migotliwie kamerą 16mm 
to miał być napęd wewnętrzny filmu, 
biorący się z energii miejsca, z ener-
gii chwili. Depozytariuszem tej emocji 
byłem… ja, więc kto miałby to zrobić 
udatniej? Operowanie Arriflexem 16 St 
miałem w pamięci mięśniowej, pracowa-
łem taką kamerą przed laty.

czyliśmy się o niego. Jestem chuliganem 
w kinie, że przypomnę choćby Zabić 
bobra, ale boję się słowa „bezkompro-
misowy”, bo pachnie arogancją. Pilnu-
jąc siebie, wsłuchując się w to, co myślę, 
idę czasem na kompromis. Kompromis 
oznacza, że wiem, że istnieją inni ludzie, 
uwzględniam ich, ale im nie pochlebiam. 
Dlatego ten film przemontowałem i upo-
rządkowałem. Ale mam wersję reżyser-
ską. Może ją zamieścimy jako uzupełnie-
nie przy wydawaniu DVD.

Akcja Ułaskawienia toczy się w 1946 
roku. Czy ten film koresponduje 
w jakiś sposób z dziełami polskiej 
szkoły filmowej? 
Chrystus odwrócony głową w dół, biały 
koń galopujący po łące – to była moja 
mała rozmowa z największym polskim 
reżyserem Andrzejem Wajdą. Mogłem 
dać bohaterowi konia gniadego, niebie-
skiego, nawet jednorożca, ale dałem… 
białego, szwoleżerskiego zadziorę. 
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Ułaskawienie,  
reż. Jan Jakub Kolski 

Rozmowa  
z Janem Jakubem 
Kolskim, 
reżyserem filmu 
Ułaskawienie

Jak się panu udało przełożyć wspo-
mnienia z ich wybiórczością i cha-
osem na zwartą filmową opowieść?
To był bardzo zuchwały projekt. Żeby 
sprawdzić, jak on działa, musiałem film 
zmontować tak, jak był zapisany w sce-
nariuszu, a potem w scenopisie. Diablo 
precyzyjnie. To, co powstało, było uwo-
dzicielskie, chuligańskie, ale też mocno 
egotyczne. Bezkompromisowe. Monta-
żysta Konrad Śniady był zachwycony. 
Ale przemontowaliśmy to cudo, tak 
by kompromisu było jak najmniej. Cho-
dziło o tego człowieka w kinie. Zatrosz-

Film właśnie trafia do kin. Jaki 
będzie pana kolejny obraz?
Przygotowuję Republikę dzieci, taką 
historię dla mojej córki Poli. Tro-
chę w niej będzie wątków z wieczor-
nych bajań przed snem. Historia dzieci 
z domu dziecka, które chcą stworzyć 
własne państwo, bo to, które stworzyli 
dla nich dorośli przestało się sprawdzać. 
W tym roku zbieram budżet, zdjęcia roz-
pocznę za rok. 

Rozmawiała  
Anna Michalska

Grażyna Błęcka-Kolska  
i Jan Jankowski w filmie Ułaskawienie, 
reż. Jan Jakub Kolski

Jan Jakub Kolski



Chciałbym panu 
zadać trochę fu-
turystyczne pyta-
nie: czy Piłsudski 

to pierwsza część tryp-
tyku o naszym – wydaje 
się – największym, choć 
kontrowersyjnym i trud-
nym w ocenie, bohaterze 
współczesnej Polski? I dla-
czego dla opowieści o Pił-
sudskim wybrał pan z je-
go życia okres 1901-1914, 
a nie np. 1914-1926, 1918-
-1935?
Michał Rosa: Film Piłsudski 
jest jednorazowym spotka-
niem z postacią Marszałka. 
Wybraliśmy z producentami 
okres, który wydawał nam 
się najbardziej „filmowy” – 
zmienny w przebiegu, nie-
oczywisty dramaturgicznie, 
pełen dynamicznych postaci 
i epizodów – a jednocześnie 
najmniej znany szerokiej 
publiczności. 

Czy tworząc postać Pił-
sudskiego, granego przez 
Borysa Szyca, korzystał 
pan ze „spojrzenia” na 

rium Karola Starnawskiego. 
Pięć odcinków serialu fabu-
larnego Rojst Jana Holo-
ubka dla Showmaxa, tak jak 
Reakcja łańcuchowa Jakuba 
Pączka były realizowane 
przez debiutantów. Kolejny 
debiut pt. Osiedle Polskich 
Skrzydeł w reżyserii Michała 
Wnuka będzie realizowany 
na wiosnę 2019. Następne 
dwie fabuły czekają na decy-
zję dotyczącą przyszłości 
Studia. Sytuacja finansowa 
„Kadru” jest bardzo dobra, 
a podstawowym źródłem 
finansowania filmów pro-
dukowanych w Studiu są 
środki własne, przy wspar-
ciu finansowym ze środków 
publicznych, przyznawanym 
za pośrednictwem chociażby 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Taka sytuacja ma 
miejsce np. przy produk-
cji Piłsudskiego, na którego 

Studio przeznaczyło kwotę 
6 mln złotych.

Czy w Piłsudskim jednym 
z zadań operatora dźwięku 
będzie wyeksponowanie 
głosu głównego boha-
tera z charakterystycznym 
zaśpiewem?
Piotr Domaradzki: Wie-
dza o wileńskim zaśpiewie 
Józefa Piłsudskiego – wydaje 
mi się – nie jest dzisiaj wie-
dzą powszechną, zwłaszcza 
wśród młodszego pokole-
nia (mimo istnienia nagrań 
archiwalnych). Podobnie 
jak wiedza o tym, że sumia-
ste wąsy „Dziadka” służyły 
przede wszystkim ukry-
ciu braku dwóch zębów, 
które Piłsudskiemu zostały 
wybite przez carskiego żan-
darma podczas zesłania na 
Syberię. A zapewne to też 
miało wpływ na jego dykcję. 
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NA PLANIE PIŁSUDSKI

Piłsudski

W połowie grudnia zakończyły się 
zdjęcia do autorskiego filmu Michała 

Rosy pt. Piłsudski. Obraz powstaje w Stu-
diu Filmowym „Kadr”. Reżyser i autor 
scenariusza Michał Rosa mówi: „Będzie 
to opowieść o człowieku – skompliko-
wanym, natchnionym, upartym. O jego 
życiowych wyborach – nie zawsze wła-
ściwych, o desperackiej potrzebie dzia-
łania, o podróży ze szczytu w przepaść – 
pozornie bez możliwości powrotu. Mam 
nadzieję, że Piłsudski stanie się przyczyn-
kiem do refleksji nad trudem odzyskiwa-
nia niepodległości…”. W roli tytułowej 
zobaczymy Borysa Szyca, któremu towa-
rzyszyć będą Magdalena Boczarska, Maria 
Dębska, Jan Marczewski, Józef Pawłowski, 
Tomasz Schuchardt, Marcin Hycnar. Zdję-
cia realizował Piotr Śliskowski, scenogra-
fię przygotowali Ryszard Melliwa i Łukasz 
Trzciński, wnętrza Katarzyna Dobrowolska, 
kostiumy są dziełem Magdaleny Biedrzyc-
kiej, a charakteryzacja Dariusza Krysiaka. 
Producentami są Filip Bajon i Dariusz Sidor 
(Studio Filmowe „Kadr”). Obraz jest współ-
finansowany przez PISF, a dystrybutorem 
będzie Next Film. Premierę zaplanowano 
na 8 listopada 2019 roku. S.N.

kreacje poprzedników – 
Jerzego Duszyńskiego, 
Ryszarda Filipskiego, 
Janusza Zakrzeńskiego 
czy Jewgienija Kałuskiego, 
a może będzie to całkiem 
inne, pana spojrzenie?
Legenda Piłsudskiego jest 
zawłaszczona przez dwie 
narracje: przedwojenną (cie-
pły „Dziadek”, genialny stra-
teg i mąż stanu), oraz powo-
jenną (nieudacznik, tyran, 
wsadzający przeciwników 
do więzień despota). Na to 
wszystko nałożony został 
popkulturowy, kinowo-li-
teracki obraz Marszałka: 
chmurny wąsacz, zamy-
ślony intelektualista, sie-
dzący w Sulejówku i knu-
jący demiurg (Zakrzeński, 
Filipski, komiksy itp.). Wraz 
z Borysem Szycem próbu-
jemy odedrzeć bohatera 
z polityczno-kulturowych 
naleciałości. Zobaczyć w nim 
człowieka.

Mamy archiwalne mate-
riały filmowe i nagrania 
radiowe głosu Józefa Pił-

sudskiego z lat 20. ubie-
głego wieku. Czy w swojej 
wersji Marszałka chce pan 
mocno zbliżyć grę aktora 
do „autentyku”?
Autentyczny, wileński 
zaśpiew w filmie gatunko-
wym, a takim po części ma 
być Piłsudski, wydawał się 
nazbyt archaiczny. Pozba-
wiony charakterystycznej 
miękkości język był z kolei 
nazbyt suchy, współcze-
sny i oddalający od postaci. 
Wybraliśmy drogę pośred-
nią – efekt zobaczycie pań-
stwo na ekranie.

Studio Filmowe „Kadr” 
to najdłużej istniejący 
w Polsce producent 
filmowy, z ogromnym 

Została podjęta decyzja, aby 
nie podkreślać cech wymowy 
głównego bohatera filmu, co 
mogłoby stwarzać poczucie 
sztuczności postaci.

Początek XX wieku to 
trudny okres do sceno-
graficznego zobrazowa-
nia. To nie opowieść baj-
kowa, ale rzeczywistość 
jeszcze istniejąca i wyma-
gająca często readaptacji, 
budowy dekoracji i zdjęć 
kombinowanych. Co dla 
pana i całego pionu było 
najtrudniejsze podczas tej 
realizacji?
Ryszard Melliwa: Nie chciał-
bym mówić o trudnościach, 
bardziej o sporych wyzwa-
niach dla całego pionu sce-
nograficznego zarówno 
w sensie logistyki, jak i kre-
acji artystycznej. Prace 
trwały w 7 różnych miastach 

i ponad 90 obiektach. Zróż-
nicowanie zadań od budowy 
pełnych dekoracji, jak np. 
stacja w Bezdanach, poprzez 
adaptacje mieszkań, ulic, 
placów czy całych obiektów 
(opactwo w Lubiążu) aż po 
zdjęcia z użyciem green-
screenów, pozwoliło na pełny 
wachlarz prac scenograficz-
nych. Rozmowy z reżyserem 
i operatorem doprowadziły 
do skonkretyzowania wizji 
plastycznej całego filmu. 
Zaufanie, jakim nas obda-
rzyli spowodowało, że wszy-
scy – cały starannie dobrany 
zespół (chciałoby się z nimi 
zawsze pracować!) zaangażo-
wał maksimum swych umie-
jętności i sił w zrealizowanie 
tego projektu.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU PIŁSUDSKI
Rozmowa z reżyserem 
i autorem scenariusza 
Michałem Rosą, 
producentem i szefem 
produkcji Studia Filmowego 
„Kadr” Dariuszem 
Sidorem, operatorem 
dźwięku Piotrem 
Domaradzkim oraz 
scenografem Ryszardem 
Melliwą

dorobkiem i tradycjami. 
Jak pan wyobraża sobie 
przyszłość Studia przy 
tak dużej konkurencji 
na rynku filmowym 
w Polsce?
Dariusz Sidor: O przyszłości 
Studia Filmowego „Kadr” – 
64-letniej instytucji – obec-
nie trudno jest rozmawiać po 
zapowiedziach Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego dotyczących powsta-
nia nowej instytucji filmowej 
w Polsce. Mogę powiedzieć 
o bieżącym stanie Studia, 
którym współkieruję od 3,5 
roku. Poza realizacją dużego 
filmu fabularnego, jakim jest 
Piłsudski, w 2018 zrealizo-
waliśmy m.in. pełnometra-
żowy dokument Cienie impe-
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Borys Szyc i Michał Rosa  
na planie filmu Piłsudski
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FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

ZIMNA WOJNA 
Z NAGRODAMI 
LONDYŃSKICH 
KRYTYKÓW

20 stycznia przyznano 
nagrody Koła Londyńskich 
Krytyków Filmowych (Lon-
don Critics’ Circle Film 
Awards). Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego została 
uznana Najlepszym Filmem 
Nieanglojęzycznym. Z kolei 
nagrodę Technical Achieve-
ment of the Year otrzymał 
Łukasz Żal, który jako jedyny 
autor zdjęć w tym roku 
został wyróżniony w kate-
gorii doceniającej osią-
gnięcia techniczne. Zimna 
wojna była nominowana do 
nagród w aż pięciu katego-
riach. Polski tytuł miał także 
szansę na laur za Najlep-
szy Film (nagrodę zdobyła 
Roma Alfonso Cuaróna), 
Joanna Kulig była nomino-
wana w kategorii Najlepsza 
Aktorka (nagrodzono Oli-
vię Coleman za rolę w Fawo-
rycie Yorgosa Lanthimosa). 
Ponadto Paweł Pawlikowski 
otrzymał nominację za reży-
serię (ostatecznie zwyciężył 
Alfonso Cuarón). Istniejąca 
od 1926 roku sekcja filmowa 
Koła Krytyków zrzesza dziś 
ponad 120 brytyjskich recen-
zentów. Od 1980 przyznaje 
swoje coroczne nagrody.

NA ZDROWIE! 
NAJLEPSZĄ 
ANIMACJĄ 
W KOLUMBII

Tym razem animacja Pau-
liny Ziółkowskiej ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi podbiła 
serca jurorów Bogotá Short 
Film Festival (4-11 grudnia). 
Obraz uznano najlepszą mię-
dzynarodową animacją festi-

58

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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ŁUKASZ ŻAL Z NOMINACJĄ DO NAGRODY ASC

TRZY NOMINACJE 
DO OSCARA DLA 
ZIMNEJ WOJNY

Film Pawła Pawlikowskiego 
zdobył aż trzy nominacje 
do nagród Amerykańskiej 
Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej! Zimna wojna 
powalczy o Oscara 
w kategoriach: Najlepszy 
Film Nieanglojęzyczny, 

Najlepszy Reżyser 
oraz Najlepsze Zdjęcia 
(nominowany Łukasz 
Żal). W historii Oscarów 
wiele (teraz już 11) 
polskich produkcji było 
nominowanych w kategorii 
filmu nieanglojęzycznego 
(statuetkę otrzymała tylko 
Ida Pawlikowskiego), 
ale nigdy dotąd nie było 

DAWID OGRODNIK Z TYTUŁEM SHOOTING STAR 2019
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Kandydaturę aktora zgłosił Polski Insty
tut Sztuki Filmowej. Shooting Stars to 

specjalny program stworzony przez Euro
pean Film Promotion (EPF), którego celem 
jest promowanie młodych i utalentowanych 
aktorów europejskich. 10 uczestników Shoot
ing Stars 2019 wybrano z 29 kandydatów 
zgłoszonych przez członków EFP. Wybo
ru najzdolniejszych europejskich aktorów, 
na podstawie ich dotychczasowego dorobku 
artystycznego, dokonało międzynarodowe 
jury w składzie: amerykańska reżyserka ob
sady Avy Kaufman, krytyczka filmowa Tara 
Karajica, reżyserka Teona Strugar Mitevska, 
producent Macdara Kelleher, aktor, zdobyw
ca Shooting Star 1999 Ingvar Eggert Sigurðs
son. Jury tak uzasadniło wybór polskiego 
aktora: „Niezwykle wszechstronny i oddany 
temu, co robi Dawid Ogrodnik ujął jury tym, 
jak wiele emocji potrafi wyrazić za pomo

cą mimiki w każdej ze swoich ról. Świeży ta
lent, który wkłada życie w swoich bohaterów. 
Ogrodnik jest młodą siłą aktorską, z którą 
trzeba się liczyć. Oglądanie jego surowego ta
lentu jest fascynujące”. Dawid Ogrodnik jest 
absolwentem krakowskiej PWST. Wystąpił 
w wielu uznanych filmach. Otrzymał nagrody 
m.in. za role w Jesteś Bogiem Leszka Dawida, 
Chce się żyć Macieja Pieprzycy, Ostatniej Ro-
dzinie Jana P. Matuszyńskiego czy Cichej No-
cy Piotra Domalewskiego. Wystąpił również 
w nagrodzonej Oscarem Idzie Pawła Pawli
kowskiego. Oficjalna prezentacja Shoot 
ing Stars odbędzie się w dniach 811 lutego 
podczas 69. MFF w Berlinie. Będzie to 22. 
edycja tego wydarzenia. W ciągu całego ro
ku aktorzy z tytułem Shooting Star odwiedzą 
wiele międzynarodowych festiwali, wezmą 
udział w warsztatach i spotkaniach jako nowi 
ambasadorzy kina europejskiego. 

dla obrazu rodzimego 
nominacji potrójnej. 91. 
ceremonia wręczenia 
nagród Amerykańskiej 
Akademii Filmowej 
odbędzie się 24 lutego w Los 
Angeles.

SUKCES DOTKNIĘCIA
ANIOŁA W MOSKWIE

Dokument Dotknięcie Anioła 
w reżyserii Marka Toma-
sza Pawłowskiego zdobył 
kolejną międzynarodową 
nagrodę, tym razem dla naj-
lepszego filmu o prawach 
człowieka podczas MFF 
Catharsis w Moskwie (7-16 
grudnia). „Archicollage” – 
język filmowy autora Marka 
Tomasza Pawłowskiego, roz-
wijany na przestrzeni kilku-
nastu lat, robi wrażenie we 
wszystkich zakątkach świata. 
Obraz niesie ważne przesła-
nie, pokazując, że czasem 
nawet małym gestem można 
uratować czyjeś życie. Laur 
dla najlepszego filmu o pra-
wach człowieka to już druga 
nagroda, którą ten tytuł 
otrzymał w Rosji. Ta nie-
zwykła polsko-niemiecka 
koprodukcja podąża drogą 
festiwalowych konkursów 
już ponad trzy lata. Obraz 
zdobył dotąd kilkadziesiąt 
nagród i wyróżnień.

ZIMNA WOJNA 
Z NOMINACJAMI 
DO NAGRÓD BAFTA

Obraz Zimna wojna został 
nominowany do nagród 
Brytyjskiej Akademii 
Filmowej BAFTA 
w kategoriach: Najlepszy 
Film Nieanglojęzyczny, 
Najlepszy Reżyser (Paweł 
Pawlikowski), Najlepszy 

Scenariusz Oryginalny 
(Janusz Głowacki, Paweł 
Pawlikowski) oraz Najlepsze 
Zdjęcia (Łukasz Żal). 
Wręczenie nagród odbędzie 
się 10 lutego w Londynie. 
Najwięcej nominacji 
(12) do tegorocznych 
nagród BAFTA uzyskał 
film Faworyta. Po siedem 
nominacji otrzymały tytuły: 
Roma, Narodziny gwiazdy, 
Bohemian Rhapsody oraz 
Pierwszy człowiek.

POLACY NAGRODZENI
WE FRANCJI

W dniach 15-22 grudnia 
2018 odbył się 10. Festiwal 
Filmowy Les Arcs, w ramach 
którego znalazła się specjalna 
sekcja Focus Poland, w której 
pokazano 12 naszych 
najgłośniejszych ostatnio 
filmów i koprodukcji. 
Krótkometrażowy film 
Drżenia Dawida Bodzaka 
zdobył wyróżnienie w nowo 
utworzonej sekcji Talent 
Village (Nagroda BNP 
Paribas), natomiast w sekcji 
Coproduction Village 
nagrodę festiwalu ArteKino 
za projekt filmu Inni ludzie 
otrzymała Aleksandra 
Terpińska ex aequo 
z Peterem Dourountzisem 
(Francja). Twarz Małgorzaty 
Szumowskiej, pokazywana 
w Konkursie Głównym, 
otrzymała nagrodę jury 
młodzieżowego. Festiwal 
Les Arcs jest ważnym 
wydarzeniem kulturalnym, 
ze szczególnym naciskiem 
na promocję Europy w jej 
różnorodności. Wydarzenie 
odbywa się w Alpach, 
w jednym z najpiękniejszych 
ośrodków narciarskich na 
świecie. 

Łukasz Żal

Dawid Ogrodnik w filmie Cicha 
Noc, reż. Piotr Domalewski
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7 stycznia Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć 
Filmowych (ASC) ogłosiło nominacje do corocznych 

nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzi
nie zdjęć filmowych. Łukasz Żal, autor zdjęć do Zimnej 
wojny Pawła Pawlikowskiego został nominowany w kate
gorii Film Kinowy. Wśród nominowanych znaleźli się tak
że Alfonso Cuarón (Roma), Matthew Libatique (Narodzi-
ny gwiazdy), Robbie Ryan (Faworyta) oraz Linus Sandgren 
(Pierwszy człowiek). Nagrody ASC są wręczane od 1986 
roku. W tym roku Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów 
Zdjęć Filmowych obchodzi stulecie swojego istnienia. Zwy
cięzców poznamy 9 lutego na gali wręczenia nagród. War
to przypomnieć, że w 2014 Łukasz Żal i Ryszard Lenczew
ski, autorzy zdjęć do poprzedniego filmu Pawlikowskie
go – Idy – otrzymali Nagrodę ASC Spotlight, ustanowioną 
w tym samym roku. 

Fo
t. 

M
ac

ie
j K

os
yc

ar
z/K

FP
/R

ep
or

te
r



POLONICA

60

walu. BogoShorts, który od 
lat odbywa się na początku 
grudnia i prezentuje najlep-
sze krótkie metraże z całego 
świata, to nie tylko pokazy fil-
mów i konkursy, ale również 
spotkania branżowe „Short 
in works”, warsztaty, spotka-
nia z twórcami i działalność 
promocyjna także na rynkach 
międzynarodowych. Do tego-
rocznego programu zapro-
szono kilka polskich tytułów. 
Poza nagrodzonym filmem 
Ziółkowskiej o ikoniczną sta-
tuetkę Santa Lucii ubiegały 
się jeszcze trzy inne animacje: 
Bernard Anny Oparkowskiej, 
Chwast Adrianny Matwiej-
czuk i Room Michała Sochy 
oraz fabuła Chudy Daniela 
Stopy.

Oprac. Julia  
Michałowska

Cezary to najważniejsze francuskie nagrody filmowe. Od 
1976 roku przyznaje je Akademia Sztuki i Techniki Fil

mowej. Przyznawane są w kategoriach takich jak Oscary, ale 
też dla „nadziei kina”. W tym roku nominację dla Najlepszego 
Filmu Zagranicznego otrzymała Zimna wojna Pawła Pawli

kowskiego. Cezary zostaną rozdane 22 lutego w paryskiej Salle 
Pleyel. Ceremonia, którą poprowadzi Kad Merad (Jeszcze da-
lej niż Północ), będzie dedykowana zmarłemu 1 października 
2018 piosenkarzowi i aktorowi Charles’owi Aznavourowi. Ce
zara Honorowego odbierze Robert Redford.

Wśród laureatów In
ternational Uşak 

Winged Seahorse Short 
Film Festival w Turcji (10
14 grudnia) znalazła się 
produkcja z Warszawskiej 
Szkoły Filmowej – Córka 
Mary Tamkovicz. Obraz 
uznano drugim najlepszym 

filmem festiwalu. Ta polska 
krótka fabuła pokazuje, co 
może zrobić ojciec, gdy je
go ukochana nastoletnia 
córka zostaje przez kogoś 
bardzo skrzywdzona. Co 
może zrobić, gdy system 
zawodzi, wręcz staje na 
drodze do sprawiedliwości 

i rzuca oskarżenia nie tam, 
gdzie powinien. Ten zre
alizowany bardzo prosty
mi środkami film, ze spo
łecznym i realistycznym 
zacięciem, jest wyjątkowo 
aktualny w kontekście akcji 
#MeToo i publicznej deba
ty o prawach kobiet.
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Córka, reż. Mara Tamkovich

Zimna wojna, reż. Paweł 
Pawlikowski

Zimna wojna,  
reż. Paweł Pawlikowski

POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE

CÓRKA DOCENIONA W TURCJI

CEZARY 2019 – NOMINACJA DLA ZIMNEJ WOJNY

Interdyscyplinarna
platforma
wymiany wiedzy,
s ieci  kontaktów
i dobrych praktyk
w sektorze kreatywnym

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji Kultury.

II edycja



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

FRANCJA

ÉCHIROLLES: grudzień 2018 – 
marzec 2019 – wystawa pol-
skiego plakatu filmowego 
„Pologne. Le cinéma à l’affiche” 
w Centrum Grafiki La Rampe.

BIARRITZ: 27 stycznia – Festi-
wal Filmów Dokumentalnych 
FIPADOC. W programie Raz, 
dwa, zero Anny Pawluczuk.

PARYŻ: 22 stycznia – 
18 czerwca – 3. edycja cyklu 
„Martin Scorsese przed-
stawia arcydzieła polskiego 
kina” w kinie Reflet Médicis. 
W programie: Pociąg i Auste-
ria Jerzego Kawalerowicza, 
Pamiętnik znaleziony w Sara-
gossie Wojciecha Jerzego 
Hasa, Aktorzy prowincjonalni 
Agnieszki Holland, Barwy 
ochronne Krzysztofa Zanus-
siego oraz Ostatni dzień lata 
Tadeusza Konwickiego.

MARSYLIA: 8-10 lutego – Festi-
wal Kino Polska w kinie La 
Baleine oraz Videodrome 2.

AMIENS: 27-28 marca –  
Festiwal Kino Polska w kinie 
Gaumont Amiens 

INFO: INSTYTUT POLSKI W PARYŻU 

LITWA

WILNO: 10 i 31 stycz-
nia – pokaz Pana Tadeusza 
Andrzeja Wajdy i dysku-
sja z udziałem Grażyny Sza-

Które polskie filmy oglądane są za granicą? Jak nasze kino 
prezentują zagranicznej publiczności Instytuty Polskie 
zarządzane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych?  
Do współpracy zapraszamy organizatorów imprez, dyplomatów, 
widzów. Czekamy na informacje. 

Z POLSKIM FILMEM    DOOKOŁA ŚWIATA
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połowskiej (10 stycznia) 
w ramach międzynarodo-
wej wystawy „Litwo, Ojczy-
zno moja… Adam Mickiewicz 
i jego poemat »Pan Tadeusz«” 
w Pałacu Wielkich Książąt 
Litewskich.

DRUSKIENIKI: 5 lutego – pokaz 
dokumentu Piłsudski Broni-
sław. Zesłaniec, etnograf, boha-
ter Waldemara Czechowskiego 

w Muzeum Miasta Druskieniki 
w ramach trwającej wystawy 
zdjęć autorstwa Bronisława Pił-
sudskiego. 

WILNO I INNE MIASTA:  
7-17 lutego – pokazy Fugi 
Agnieszki Smoczyńskiej 
i spotkanie z twórcami filmu 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Kobiecych 
„Šeršėliafam”.

WILNO: 20-22 lutego – polski 
program na 9. Festiwalu Fil-
mów Studenckich „Šoblės kino 
festivalis” i masterclass Sławo-
mira Kalwinka.

WILNO: 23 lutego – pokaz 
Mistyfikacji Jacka Koprowi-
cza w ramach promocji książki 
„Witkacy. Umysł drapieżny” 
podczas 20. Międzynarodo-
wych Targów Książki w Wilnie.

PONIEWIEŻ: 1-7 marca – pokaz 
Najlepszego Łukasza Palkow-
skiego na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym.

WILNO: 24 marca – 4 kwiet-
nia – Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy „Kino pavasaris”, 
w programie m.in. Eter Krzysz-
tofa Zanussiego, Zabawa, 
zabawa Kingi Dębskiej, Atak 
paniki Pawła Maślony. Przewi-
dziane są spotkania z twórcami 
filmów.

WILNO: 26 marca – pokaz 
dokumentu Miłość i Miłosier-
dzie Michała Kondrata w Mul-
tikinie.

WILNO: 4 marca – pokaz doku-
mentu Milczące pokolenie Pawła 
Domańskiego w Domu Kultury 
Polskiej. 

INFO: INSTYTUT POLSKI W WILNIE 

WĘGRY

BUDAPESZT: 31 stycznia –  
3 lutego – BIDF 2019 (Budapest 
International Documentary 
Festival). Polskie filmy w pro-
gramie: Over the Limit Marty 
Prus, Siostry Michała Hytro-
sia oraz Najbrzydszy samochód 
świata Grzegorza Szczepaniaka.

WĘGRY: 31 stycznia do kin 
weszła Twarz Małgorzaty Szu-
mowskiej, a 14 lutego wchodzi 
Zimna wojna Pawła Pawlikow-
skiego.

INFO: INSTYTUT POLSKI  
W BUDAPESZCIE 

WIELKA BRYTANIA

LONDYN: 26 stycznia – pokaz 
Pileckiego Mirosława Krzysz-
kowskiego w kinie JW3 połą-
czony z dyskusją profesorów: 

Mary Fulbrook i Antony’ego 
Polonsky’ego.

LONDYN: 28 stycznia – pokaz 
Ptaki śpiewają w Kigali Joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krau-
zego w the British Library 
połączony z panelem dyskusyj-
nym z udziałem reżyserki.

LONDYN: styczeń – premiera 
filmu Nina Olgi Chajdas w ICA.

INFO: INSTYTUT POLSKI W LONDYNIE

WŁOCHY

TRIEST: 18-25 stycznia –  
Trieste Film Festival. W pro-
gramie: Eter Krzysztofa Zanus-
siego; Fuga Agnieszki Smo-
czyńskiej; Kler Wojciecha 
Smarzowskiego; Solidarność, 
Solidarność Juliusza Machul-
skiego, Andrzeja Jakimow-
skiego, Jerzego Domaradz-
kiego, Jana Jakuba Kolskiego, 
Piotra Trzaskalskiego, Filipa 
Bajona, Krzysztofa Zanussiego, 
Roberta Glińskiego, Ryszarda 
Bugajskiego, Jacka Brom-
skiego, Feliksa Falka, Andrzeja 
Wajdy, Małgorzaty Szumow-
skiej; Possession Andrzeja 
Żuławskiego; Mała Zagłada 
Natalii Korynckiej -Gruz; 
Pokój studentowi, tanio Rafała 
Samusika. Tegoroczna edycja 
poświęcona była 30. rocznicy 
upadku muru berlińskiego 
i 30. rocznicy istnienia samego 
festiwalu.

BERGAMO: 9-17 marca – 37. 
Bergamo Film Meeting. W pro-
gramie przegląd wszystkich fil-

mów Mariusza Wilczyńskiego, 
który będzie gościem festiwalu 
i poprowadzi masterclass. 

WŁOCHY: od 27 grudnia na 
ekranach włoskich kin Kto 
napisze naszą historię Roberty 
Grossman o archiwum Emanu-
ela Ringelbluma. 

INFO: INSTYTUT POLSKI W RZYMIE

SZWECJA

SZTOKHOLM: luty – pokaz 
Dywizjonu 303. Historii praw-
dziwej Denisa Delicia w ramach 
Tygodnia V4 w kinie Zita.

SZTOKHOLM: 8 lutego – pre-
miera kinowa Twarzy Małgo-
rzaty Szumowskiej

SZTOKHOLM: marzec – Córki 
Dancingu Agnieszki Smoczyń-
skiej w Kulturhuset. Pokaz 
w ramach programu „Nowe 
filmy europejskie”. 

SZTOKHOLM: marzec – pre-
miery kinowe filmów: Fuga 
Agnieszki Smoczyńskiej oraz 
Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente.

INFO: INSTYTUT POLSKI  
W SZTOKHOLMIE

Oprac. Cezary Kruk
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RYNEK FILMOWY

Dzięki badaniu firmy 
Kantar Millward 
Brown, przepro-
wadzonemu jesienią 

2018 roku na zlecenie Film webu 
i współfinansowanego przez 
Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej, poznaliśmy przynajmniej 
część odpowiedzi na te pytania. 

„Kino to przecież nie tylko 
sztuka, artyści, ale i konkretna 
rzeczywistość ekonomiczna. 
Dobrze znać liczby, wśród 
których się poruszamy i wie-
dzieć, co wpływa na decyzje 
widzów” – przypomina Mar-
cin Adamczak, filmoznawca, 
który specjalizuje się w bada-
niu rynku filmowego. Obszerny, 
42-stronicowy raport pt. „Widz 
kinowy w Polsce”, który pierw-
szy raz został zarysowo przed-
stawiony w trakcie 46. Forum 
Wokół Kina, może okazać się 
bezcennym źródłem infor-
macji na temat widza w Pol-
sce – zarówno dla kiniarzy, jak 
i dystrybutorów oraz producen-
tów. Dostarcza nowej wiedzy, 
ale jednocześnie ugruntowuje 
liczbowo pewne intuicje i przy-
puszczenia. 

METODOLOGIA 
Badanie, na podstawie któ-
rego raport sporządzono, 
przeprowadzono w dniach 
26 października – 7 listopada 

RAPORT O POLSKICH KINACH
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2018 na próbie losowo dobra-
nych 1216 widzów w wieku 
powyżej 15. roku życia. W tym 
okresie najczęściej oglądano 
Hotel Transylwania 3, 7 uczuć, 
Dziewczynę w sieci, Dziadka 
do orzechów ,  Kler ,  Hallo-
ween, Serce nie sługa i Bohe-
mian Rhapsody .  Wywiady 
odbyły się w 20 proc. kin sta-
łych działających na terenie 
całej Polski (wg danych GUS 
z 2017 – nie ma aktualniej-
szej listy – to 491 placówek). 
Kina również wylosowano, 
acz w proporcji: 75 proc. to 
multi- lub minipleksy (Cinema 
City, Cinema 3D, Helios, Mul-
tikino), a 25 proc. – kina stu-
dyjne i lokalne. Dodatkowo 

Istotną częścią raportu są 
wyniki związane z frekwencją – 
przedstawione nie poprzez śred-
nią na obywatela, ale deklarowaną 
średnią tych, których w kinie się 
spotyka. I tak najczęściej udzie-
laną odpowiedzią na pytanie „Jak 
często chodzisz do kina?” jest 
„Raz na 2-3 miesiące” (30 proc.). 
„Raz w miesiącu” deklaruje 26 
proc. respondentów, a „Dwa-trzy 
razy w miesiącu” – 19 proc. Raz 
w tygodniu lub częściej bywa 
w kinie zaledwie 6 proc. bada-
nych, więcej o 2 proc. niż tych, 
którzy odwiedzają je raz na rok 
lub rzadziej. Najchętniej Polacy 
chodzą do kina w towarzystwie: 
41 proc. wybiera partnera, 44 
proc. – znajomych i przyjaciół. 
12 proc. stanowią osoby, które 
oglądają filmy w pojedynkę. Być 
może pogłębienia lub zestawienia 
z wynikami box office’u wymaga 
ocenienie widowni, która pojawia 
się w kinie w ramach pracow-
niczych lub szkolnych wyjść – 
wśród badanych to tylko 1 proc.

UWAGA ZMIANA! 
KINO DLA CORAZ 
STARSZYCH
Symptomatyczną zmianę bada-
nie wskazuje w kwestii wieku. 
Przez lata oceniano, że trzon 
widowni stanowią osoby od 15. 
do 30. roku życia, głównie liceali-
ści i studenci. „Przekonanie takie 
obecne było także w opracowa-
niach naukowych” – przyznaje 
Marcin Adamczak. Tymczasem 
dziś, według danych z raportu, 
największą grupę widzów kino-
wych stanowią osoby w wieku 
21-30 lat (31 proc.) oraz 31-40 lat 
(27 proc.). Publiczność w wieku 
15-20 lat to 19 proc. Spadek 
następuje dopiero po 40. roku 
życia: dla grupy 41-50 lat to 12 
proc., a dla grupy 51+ jedynie 10 
proc. Zauważyć tu można pewne 
różnice w preferencjach związa-
nych z wyborem kina. Młodsi – 
do 30. roku życia – chętniej 
wybierają mini- i multipleksy, 
z kolei starsi – kina studyjne. 
„To wiekowe poszerzenie grupy 
wiekowej potwierdza też socjo-
logiczną obserwację, że 40-tka 

zadbano, żeby w  każdym 
z województw liczba kin bio-
rących udział w badaniu była 
proporcjonalna do ich ogólnej 
liczby w danym regionie. Śred-
nio w każdym z kin odbyło się 
po 12 wywiadów, a odpowiedzi 
zbierano za pomocą kwestio-
nariuszy. Ankieterzy przepyty-
wali co 5. widza przy zachowa-
niu rozkładu płci w populacji. 
Badanie odbyło się zarówno 
w dni robocze (48 proc.), jak 
i weekendy (52 proc.). „Raport 
zwraca uwagę swoją przekro-
jowością, zakresem geograficz-
nym, szerokością i dywersy-
fikacją badanej grupy. Mam 
nadzieję, że dzięki swojej jako-
ści dokument ten doda ponow-

nie wigoru badaniom rynko-
wym w Polsce” – komentuje 
Marcin Adamczak.

KULISY BADANIA
„Od strony profilu socjodemo-
graficznego polski widz kinowy 
nie był do tej pory tak dokład-
nie przebadany. Znamy użyt-
kownika Filmwebu. Znamy 
wyniki box office’u i frekwen-
cji. Ale pytań jest znacznie wię-
cej. Jak wygląda proces decy-
zyjny, gdzie poszukiwana jest 
wiedza na temat kina, filmów, 
jak internet wpływa na kon-
sumpcję rozrywek audiowi-
zualnych…” – mówi Członek 
Zarządu i Dyrektor Zarzą-
dzający Filmwebu Krzysztof 
Michałowski. „Nie są to nasze 
pierwsze badania rynku filmo-
wego w Polsce, ale pierwsze tak 
obszerne. W 2011 roku, razem 
GFK Polonia, na próbie 500 
osób w 10 multipleksach w 9 
miastach, sprawdzaliśmy roz-
poznawalność marki Filmweb 
oraz sposób zakupu biletu kino-
wego. W 2017 powtórzyliśmy te 
badania we współpracy z firmą 
Kantar. Wyniki przedstawiliśmy 
na Forum Wokół Kina, gdzie 
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem, ale jednocześnie wska-
zały na potrzebę pogłębienia 
tematu – zarówno jeżeli chodzi 
o zakres problematyczny, jak 
i próbę. Podjęliśmy wyzwanie, 
a wsparcia udzielił nam Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, dofi-
nansowując projekt w wysoko-
ści 40 proc. budżetu”. 

POLSKI WIDZ, 
CZYLI…?
Część wiedzy na temat widza 
w  Polsce raport potwier-
dza. Z oferty kinowej korzy-
stają przede wszystkim osoby 
z wykształceniem średnim (47 
proc.) i wyższym (36 proc.). 63 
proc. widowni to osoby pracu-
jące. Studenci i uczniowie sta-
nowią 25 proc. Emeryci i ren-
ciści tylko 5 proc. Pracownicy 
umysłowi zaglądają do kina czę-
ściej niż pracownicy fizyczni 
(odpowiednio 37 i 19 proc.). 
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CO WIESZ 
O POLSKIM WIDZU?
Bez widza nie ma kina. Ale kim ten widz jest? W jaki sposób 
wybiera tytuły spośród kilkuset premier rocznie? Czy korzystając 
z platform streamingowych, rezygnuje z wyjścia do kina? 
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RYNEK FILMOWY

stała się nową 30-tką. Pewne 
socjologiczne uwarunkowania 
związane z zakładaniem rodziny, 
przechodzeniem na inne pozy-
cje życiowe odbywają się obecnie 
później niż kiedyś” – analizuje 
Marcin Adamczak.

„Zjawisko przesuwania się 
wieku widowni kinowej jest 
na świecie dość powszechne 
i zauważyć je można również 
w Polsce” – ocenia Tomasz 
Jagiełło, Prezes Zarządu i Dyrek-
tor Zarządzający siecią Helios 
S.A. „W USA grupa seniorska 
zaczyna być istotniejsza od mło-
dzieżowej, która jest znacznie 
bardziej podatna na wpływy 
konkurencyjnych rozrywek 
i innych źródeł kultury filmowej, 
takich jak serwisy streaming-
owe. W dodatku młodzi ludzie 
są widzami o wiele mniej wier-
nymi. Z drugiej strony w Pol-
sce najmniej aktywna jest grupa 
widzów po 60. roku życia – 
osób, które nigdy nie weszły 
w pełni w kulturę konsumpcji 
związanej ze spędzaniem czasu 
poza domem – wychodzeniem 
do kina czy restauracji. Nie-
mniej i to powoli ulega zmia-
nie” – dodaje. 

KINOMAN 
W INTERNECIE
Wa ż ny c h  o dp ow i e -
dzi raport udziela rów-
nież w palącej kwestii kina 
w dobie internetu. Z medium 
tego korzysta aż 98 proc. 
widzów (o 18 proc. wię-
cej niż odsetek dla 
mieszkańców Polski 
w  wieku 15-75 
lat). 90 proc. robi 
to codziennie. 
Najczęściej do 
dostępu wyko-
rzysty wany 
jest smartfon 
(88 proc.) oraz 

RAPORT O POLSKICH KINACH
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I stało się to dzięki… interne-
towi, choć nie zawsze wiązało 
się z korzystaniem z legalnych 
źródeł. Dziś rynek filmowy 
w Polsce rozwija się w niesły-
chanym tempie – około 10 proc. 
rocznie. W 2016 i 2017, a 2018 
na pewno nie będzie gorszy, 
znaleźliśmy się wśród 20 naj-
większych filmowych rynków 
świata. Zauważyć można rów-
nież postępujący spadek popu-
larności portali pirackich. Jesz-
cze kilka lat temu ich oferta 
była bogatsza od oferty legal-
nej. Obecnie te proporcje się 
zmieniają i ludzie przechodzą 
do źródeł legalnych. Chcą pła-
cić abonament – nawet chętniej 
niż za pojedyncze wypożyczenie 
filmu z jakiejś platformy. Dla 
widzów korzystanie z dostępu 
do filmów w sieci nie oznacza 
porzucenia kina. Często posłu-
guję się taką prostą metaforą: 
mówienie o tym, że dystrybucja 
w internecie zabije kina, to jak 
twierdzenie, że możliwość przy-
gotowania kolacji w domu zabije 
zwyczaj chodzenia do restaura-
cji. To dwa zupełnie inne zwy-
czaje społeczne, obudowane 
nieco innymi nawykami i kon-
tekstem kulturowym. Komple-

duże znacznie – aż 61 proc. osób 
wymienia je razem z artykułami 
i wywiadami jako czynnik wpły-
wający na wybór filmu. Badania 
anglojęzyczne doprowadziły do 
wniosku, że… dobra recenzja 
ma bardzo niewielki wpływ na 
podniesienie wyników frekwen-
cji, zła natomiast może mieć 
wpływ negatywny. Badacze nie 
są zgodni” – zauważa Marcin 
Adamczak, a Tomasz Jagiełło 
sugeruje, że warto przyjrzeć 
się znaczeniu różnego rodzaju 
„gwiazdek” i „ocen”. 

Powyższe dane to jedynie 
zarys i część wątków podję-
tych przez raport „Widz kinowy 
w Polsce”. Dokument udziela 
bardziej szczegółowych infor-
macji na temat rozkładu wieko-
wego, rozróżnienia zachowań 
na multipleksy i kina studyjne 
itp. W całości raport zosta-
nie udostępniony przez Film-
web w drugiej połowie lutego. 
Krzysztof Michałowski zazna-
cza: „Jesteśmy otwarci na roz-
mowy z branżą, ciekawi opinii. 
Jeżeli badanie spotka się z zain-
teresowaniem i znajdą się na 
to środki, będziemy je chcieli 
powtórzyć za dwa lata. Chcemy 
śledzić dynamikę zmian”.

laptop lub komputer stacjo-
narny (74 proc.). Taka popular-
ność medium musi i ma swoje 
wymierne przełożenie na zwy-
czaje związane z konsumpcją 
kina.

KINO CZY MAŁY 
EKRAN?
Raport przygląda się kluczo-
wej dla kin i dystrybucji kwe-
stii: czy widzowie „internetowi” 
rezygnują z chodzenia do kina? 
A może oglądają filmy zarówno 
na dużym, jak i małym ekra-
nie? Badanie wskazuje, że to 
właśnie takie zachowanie jest 
popularne. Aż 61 proc. respon-
dentów ogląda filmy (i seriale) 
również w domu. „Ludzie nie 
dzielą się na tych, którzy korzy-
stają z Netflixa i na tych, któ-
rzy korzystają z kina, tylko na 
tych, którzy konsumują dobra 
kultury i takich, którzy tego nie 
robią. Najwierniejsi widzowie 
kina są również najwierniej-
szymi widzami platform” – 
zauważa Tomasz Jagiełło, odwo-
łując się nie tylko do raportu 
Filmwebu, ale i do brytyjskich 
i niemieckich badań w tym 
zakresie. „Kanibalizacja kina 
przez serwisy VOD i platformy 

streamingowe jest mniej groźna 
niż się spodziewaliśmy. Widzo-
wie są zainteresowani każdą 
możliwością oglądania filmów. 
Aż 73 proc. tych, których okre-
ślamy mianem „heavy users”, 
najbardziej zaangażowanych 
widzów, jednocześnie sięga 
po filmy w sieci. Aż 18 proc. 
kinomanów z możliwości oglą-
dania filmów online korzysta 
kilka razy w tygodniu. Rynek 
się rozszerza” – komentuje 
Krzysztof Michałowski, ale jed-
nocześnie nie zapomina o pro-
blemie korzystania z nielegal-
nych źródeł. „Pewne wybory 
niepokoją: 55 proc. widzów 
kinowych, oglądających filmy 
i seriale w internecie, zdarzyło 
się w ciągu ostatniego miesiąca 
skorzystać przynajmniej z jed-
nego serwisu, w stosunku do 
którego stawiane są zarzuty 
o  naruszenie praw autor-
skich. 16 proc. widzów kino-
wych korzysta tylko z takich 
stron, przy czym częściej jest 
to zachowanie widzów mini- 
i multipleksów”. Wśród trzech 
najpopularniejszych serwisów 
internetowych z filmami znala-
zły się aż dwie kontrowersyjne 
platformy: cda.pl (42 proc.) 
i zalukaj.com (15 proc.) obok 
amerykańskiego potentata – 
Netflixa (40 proc.). 

Jeszcze inaczej na problem 
patrzy Zbigniew Żmigrodzki, 
Prezes Stowarzyszenia Kina 
Polskie i organizator Forum 
Wokół Kina. „Wielu polskich 
widzów ciągle nie rozróżnia 

źródeł legalnych od niele-
galnych, są przekonani, 
że płacąc – zawsze mają 
do czynienia z treściami 
legalnymi. To wyzwanie 
dla nas. Poza tym Polska 
to kraj, gdzie ciągle na 
głowę przypada 1,5 biletu 
kinowego rocznie, znacz-

nie poniżej średniej zachod-
nioeuropejskiej. Do takiego 
stanu rzeczy przyczyniają 
się m.in. kwestie związane 
z dostępnością, w tym kosz-
tem wyjścia do kina. Brakuje 
też pewnej chęci, przyzwy-
czajenia, żeby obejrzeć coś 
w naprawdę dobrych warun-
kach. Młodzież nie jest uczona 
odbioru sztuki i zadawala się 
byle czym – chociażby oglą-
daniem na ekranie komórki, 
dlatego staram się o rozbudowę 
programów edukacyjnych 
w tej kwestii. Cieszymy się 
z 59 mln widzów w 2018 roku, 
ale dopiero gdy dojdziemy do 
poziomu  120-130 mln, będę 
mógł ze spokojem stwierdzić, 
że internet nie ma wpływu na 
wyniki kin” – mówi. 

Optymizm zachowuje Marcin 
Adamczak: „W latach 90., z bar-
dzo wielu różnych powodów, 
widownia kinowa skurczyła się 
o 75 proc. To, co wydarzyło się 
w XXI wieku, to powrót filmu 
jako głównego medium kultury. 
Zaryzykowałbym nawet tezę, że 
kino i media audiowizualne po 
raz pierwszy w historii zastą-
piły literaturę jako najbardziej 
rdzenną aktywność kulturową. 

mentarne wobec siebie, a nie 
wzajemnie antagonistyczne”.

GDZIE WIDZ 
SZUKA 
INFORMACJI?
Jako źródło informacji o fil-
mach – internet nie ma sobie 
równych. Daleko w tyle pozo-
stawił prasę i radio. Aż 76 proc. 
(a w grupie wiekowej poni-
żej 30. roku życia odsetek ten 
jest jeszcze wyższy) respon-
dentów wymienia go jako 
pierwsze medium, z którego 
korzysta, chcąc zdobyć wie-
dzę o filmach. Wśród serwi-
sów, które badania najczęściej 
wskazują, góruje Filmweb – 
ponad połowa respondentów 
wymienia go spontanicznie, 
a aż 63 proc., gdy wspoma-
gani są listą. Dla widzów poni-
żej 30-tki – odsetek ten to aż 75 
proc. „Filmweb ma najwięk-
szą bazę filmów na świecie po 
IMdB. Od strony konsump-
cji, wcześniej czy później do 
nas trafisz, wpisując nazwisko 
aktora, tytuł filmu” – komentuje 
Krzysztof Michałowski. Duże 
portale pokroju Onetu, WP 
czy Interii, z działami o tema-
tyce filmowej, wskazywane są 

rzadziej. Tak jak i strona inter-
netowa danego kina (6 proc.), 
Facebook (3 proc.), YouTube (2 
proc.). Jednocześnie aż 79 proc. 
badanych repertuar sprawdza 
nie w serwisach zewnętrznych, 
a właśnie na stronie kina, do 
którego się wybiera. 

A co z telewizją? Jako ogólne 
źródło informacji przegrywa 
ona z internetem – wskazuje 
na nią tylko 11 proc. bada-
nych (wśród widzów powy-
żej 51. roku życia to 34 proc.). 
Niemniej reklamowo medium 
nadal jest nośne i potrafi do 
wyboru przekonać aż 61 proc. 
widzów. Internet – aż 88 proc. 

ZWIASTUN, 
RECENZJA CZY 
REKOMENDACJA 
PRZYJACIELA?
Najbardziej zwracającą uwagę 
formą promocji jest zwiastun, 
właściwie niezależnie od plat-
formy, na której jest pokazy-
wany – w kinie, telewizji czy 
internecie. Konkurować z nim 
może tylko… opinia znajo-
mych i  rodziny (przekonać 
potrafi około 79 proc. badanych). 
Pewne pytania budzi wpływ 
recenzji. „Raport wskazuje ich 
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Kino to nie tylko sztuka,  
ale i rzeczywistość ekonomiczna
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Gdy twórcy przystępują do pro-
dukcji filmowej, są skupieni 
na  zna le z ien iu  ś ro d ków 
oraz współpracowników, co 

pochłania większość czasu i energii. 
Poszukiwania widza zaczynają się dopiero, 
gdy tytuł jest gotowy lub gdy zabiera się 
za to dystrybutor. Co by się jednak stało, 
gdyby widza szukać i starać się do niego 
dotrzeć jeszcze zanim film powstanie? 
O tym właśnie – czyli o budowaniu czy 
też projektowaniu publiczności (audience 
design) opowiadała Valeria Richter, produ-
centka filmowa z Danii, która jest pionierką 
w tej dziedzinie1. Ta tajemniczo brzmiąca 
metoda polega na określeniu, jacy widzowie 
byliby zainteresowani filmem, jak do nich 
trafić, oraz… gdzie ich spotkać? Richter 
zaleca, żeby spojrzeć na własny projekt 
(lub sam scenariusz) z dystansem i zasta-
nowić się, jakie wątki i tematy przyciągają 
uwagę. Podpowiada, żeby dać scenariusz 
do czytania potencjalnym widzom – ale 
nie po to, żeby pod ich wpływem zmieniać 
wątki czy bohaterów, ale żeby zoriento-
wać się, co najbardziej porusza i interesuje 
osoby niezwiązane z projektem. Wszak naj-
trudniej jest trzeźwo ocenić własny tekst 
i pomysł na film. Następnie radzi przystąpić 
do szukania widza – jeśli obraz ma dziać 
się w średniowieczu, to naturalnym śro-
dowiskiem będą grupy rekonstrukcyjne, 
maniacy historii oraz… ich znajomi na 
Facebooku czy Instagramie. Oczywistą 
przestrzenią komunikacji są dziś media 
społecznościowe, choć na skutek ich prze-
ładowania trudno przebić się z własną tre-
ścią. „Musicie się włączyć w ten »strumień 
komunikacji« i mówić rzeczy interesu-
jące dla tych odbiorców” – mówi Richter. 
A konkretnie – zaleca stworzenie ciekawej 
opowieści wokół filmu, bazującej na jego 
mocnych stronach. Szczególnie dotyczy 
to tytułów mało znanych twórców, gdy 
nie można oprzeć promocji na znanym 
nazwisku lub wcześniejszych dokona-
niach. Richter radzi, by uciekać od bana-
łów („ciekawy projekt”, „świetny film” albo 
„niesamowita opowieść”), raczej spraw-
dzać, czym sieć aktualnie żyje i włączać się 
w dyskusję. Valeria Richter podpowiada 
też, by tworzyć memy, wrzucać zdjęcia 
odpowiadające stylem lub nastrojem fil-
mowi lub tworzyć słowa-klucze, podrzu-
cać powiedzonka bohaterów filmu, które 
mogą się widowni spodobać (w końcu do 
polszczyzny weszło co najmniej kilkana-
ście dialogów z kina), itd. W tym miej-
scu pojawia się pytanie – czy takie pro-
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kość cash rebate oferują m.in. Węgry czy 
Litwa, która właśnie podniosła wysokość 
ulg. Najwyższe w regionie zachęty tego 
typu mają Malta (40 proc.) i Rumunia (45 
proc.) – i są to świeżo podniesione warto-
ści. Na świecie rekordzistą jest Fidżi (47 
proc.)2. Drugim mechanizmem jest tax 
credit, który ma podobną zasadę gotów-
kowego zwrotu, choć inny mechanizm 
działania (oparty na zwrocie podatku). 
Trzecim i ostatnim mechanizmem – 
także pod względem popularności – jest 
tax shelter, który polega na zmniejsze-
niu wysokości podatku płaconego przez 
zagraniczne firmy. Większość systemów 
wsparcia produkcji filmowej w Europie 
jest podobna, trudno zatem wskazać ten 
najatrakcyjniejszy.

NA CO ZWRACAĆ 
UWAGĘ?
Podczas swoich prezentacji Jonathan Olsber 
i Andrew Barnes przekonywali, że ważne 
są: wysokość ulgi, przejrzystość procedury, 
tempo wypłacania środków, stabilność 
systemu finansowego, brak ograniczeń 
(tzw. caps) dla projektu lub producenta 
oraz infrastruktura i dostępność fachow-
ców. W drugiej kolejności eksperci wymie-

Eksperci omówili też bieżące trendy 
w dziedzinie zachęt finansowych. To przede 
wszystkim wzmocnienie istniejących mecha-
nizmów (usprawnienie procesu przetwarza-
nia wniosków i wypłaty należnych kwot), 
mocniejsze wspieranie projektów, które 
zatrudniają różnorodne grupy fachowców 
(chodzi tu o parytet, ale też mniejszości 
narodowe czy etniczne). Do tego Olsberg 
proponuje tworzenie regionalnych syste-
mów zachęt finansowych, np. skandynaw-
skiego, bałtyckiego, tak aby sąsiadujące ze 
sobą kraje współpracowały, a nie rywali-
zowały. W końcu kino to praca zespołowa.

Ola Salwa 
1 Valeria Richter od lat pracuje razem 
z Leną Thiele, z którą wydały książkę 
„Audience Design – An Introduction” 
podsumowującą osiem lat badań 
i obserwacji w tej dziedzinie. Ter-
min „audience design” powstał pod-
czas prestiżowych warsztatów Torino 
Film Lab. Bywa też określany jako 
„audience engagement”.

2 Pełna lista dostępna jest na stronie 
www.o-spi.co.uk/recent-reports/.

nili kurs walut, preferencje dotyczące ekip 
(np. ulubionego operatora czy scenografa), 
wsparcie lokalnych organizacji, takich jak 
komisje filmowe, jakość bazy hotelowej, 
bezpieczeństwo pracy na planie. Wszystko 
to może wydawać się oczywiste, ale w przy-
padku konkurencyjnych ofert nawet jeden 
niepasujący element przeważy szalę.

jektowanie publiczności działa? Richter 
zapewnia, że tak, chociaż nie ma twardych 
dowodów czy statystyk potwierdzających 
skuteczność tych metod. Porównuje pracę 
audience de  signera do takich fachów jak 
script editor czy script consultant (oba 
polegają na szlifowaniu scenariusza wraz 
z jego autorem), które jeszcze kilka lat temu 
uważane były za zbędne lub niepoważne, 
a dziś są oczywistą częścią profesjonalnych 
produkcji. Co jest jeszcze atutem budowa-
nia publiczności od początku produkcji? 
Richter przekonuje, że przemyślana stra-
tegia promocyjno-marketingowa pomaga 
w skutecznym zabieganiu o dotacje na film. 
Czyli koło w korzystny sposób się zamyka.

CAŁY ŚWIAT ZACHĘCA
Jak działa mechanizm zachęt finanso-
wych w Europie i jakie są w tej dziedzinie 
trendy – opowiedzieli Jonathan Olsberg 
i Andrew Barnes z firmy konsultingowej 
Olsberg SPI podczas wykładu „Trendy 
i oczekiwania w dziedzinie zachęt finan-
sowych”.

Polska w 2019 roku wprowadza system 
zachęt finansowych dla produkcji audio-
wizualnej, co jest ogromnym sukcesem 
i krokiem naprzód w kierunku konku-

RYNEK FILMOWY BALTIC EVENT W TALLINNIE

rencyjności naszego rynku. Zachęty – 
w różnych formach – od lat funkcjonują 
w różnych częściach Europy, zwiększa-
jąc lokalną produkcję i  liczbę miejsc 
pracy, zwiększając wpływy do budżetu 
oraz wymianę kulturową. W większości 
przypadków, by móc ubiegać się o zachęty, 
trzeba spełnić wymogi stawiane przez tzw. 
test kulturowy. Pytania zwykle dotyczą 
związków projektu z krajem, z którego 
zachęt ekipa chce skorzystać oraz zgod-
ności z wartościami europejskimi. Liczy 
się też udział lokalnych „talentów” (szefów 
pionów, aktorów itd.), liczba dni zdjęcio-
wych, stopień wykorzystania miejscowej 
infrastruktury. Co istotne, mechanizm 
zachęt nie ocenia artystycznych wartości 
filmu. Jeśli pozytywnie przejdzie się test, 
spełni wymogi finansowe (takie jak mini-
mal spending – minimalna kwota, jaką 
należy wydać w danym kraju) pieniądze 
są potem automatycznie przyznawane. 
Są trzy typy zachęt – najpopularniejszym 
obecnie mechanizmem jest cash rebate, 
czyli gotówkowy zwrot liczonej w procen-
tach części kosztów wydanych na terenie 
kraju, który tę zachętę oferuje. To właśnie 
ten rodzaj ulgi, i to w hojnej wysokości 30 
proc., wprowadza Polska. Taką samą wyso-
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O WIDOWNI 
I ZACHĘTACH 
FINANSOWYCH
Podczas 22. Festiwalu Filmowego  
Black Nights w Tallinnie w ramach 
Baltic Event odbyły się m.in. ciekawe 
wykłady na temat projektowania 
publiczności oraz mechanizmu zachęt 
finansowych w Europie.

Najpopularniejszy 
mechanizm  
to „cash rebate”. 
Ten rodzaj ulgi, 
i to w wysokości 
30 procent, 
wprowadza 
Polska

Valeria Richter
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RYNEK FILMOWY

Jak doszło do waszej 
współpracy z Amery-
kanami?
Od lat zajmuję się 

współpracą przy międzyna-
rodowych, w tym amery-
kańskich, koprodukcjach – 
wcześniej w Alvernia Studios 
i Platige Image, obecnie 
w założonej przeze mnie 
i Tarika Hachouda agen-
cji Match&Spark. Przez lata 
zbudowałam w USA rozle-
głą sieć kontaktów obejmu-
jącą szereg profesjonalistów 
i firm z branży audiowizu-
alnej. Na liście tej znalazło 
się studio RatPac Entertain-
ment, z którym Match&Spark 
w 2015 roku zrealizował 
swoją pierwszą polsko-ame-
rykańską koprodukcję: doku-
ment W imię honoru Pawła 
Guli. W Polsce odbył się 
montaż filmu, postproduk-
cja obrazu i dźwięku. Dobrze 
wzajemnie się poznaliśmy 
i gdy do RatPac zgłosiły się 
reżyserka Roberta Grossman 
i producentka Nancy Spiel-
berg ze swoim pomysłem na 
film dokumentalny o Archi-
wum Ringelbluma, zostali-
śmy poleceni jako partner 
w Polsce. Decyzja o współ-
pracy zapadła bardzo szybko, 
właściwie po jednej rozmo-
wie z Robertą. Umówiłyśmy 
się na Skype’a o czwartej rano 
polskiego czasu. Byłam wtedy 
wycieńczona intensywną 
dokumentacją do innego pro-
jektu, ale czułam, że nie mogę 
tej rozmowy przełożyć… 

Pierwotnie zaangażowanie 
Polski miało być o wiele 
mniejsze. Tymczasem 
powstał u nas – co należy 
podkreślać – dokument, 
który może spokojnie 
rywalizować z pełnometra-
żowymi fabułami. 
Chociaż finansowanie 
w większości jest amery-
kańskie, bardzo ważne było 
wsparcie, które otrzymaliśmy 
z PISF, EC1 Łódź – Miasto 
Kultury, Łódź Film Com-

ANNA RÓŻALSKA
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Na planie zdjęciowym nigdy 
o tym nie myślałam. Byłam 
skoncentrowana na profesjo-
nalnym przygotowaniu i reali-
zacji skomplikowanej produk-
cji filmowej. Potem widziałam 
kilkadziesiąt układek mon-
tażowych – praca ta trwała 
długo, szczęśliwie mogliśmy 
sobie na to pozwolić, gdyż 
Roberta i Nancy zawsze dążyły 
do tego, żeby powstał jak naj-
lepszy film, a nie jak najszyb-
ciej. Ciężar odpowiedzialności 
zaczęłam odczuwać dopiero 
po pokazie dla World Jewish 
Congress, gdy po raz pierw-
szy zobaczyłam nasz film na 
dużym ekranie i poznałam 
pierwsze reakcje publiczno-
ści. Pokazy dla Forum Dia-
logu, Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Muzeum Polin 
uświadomiły mi, jak wielkie 
znaczenie ma nasz dokument, 
i że teraz musimy zrobić 
wszystko, aby tę historię prze-
kazać dalej. Archiwum Rin-
gelbluma to jedno z nielicz-
nych świadectw Holocaustu 
napisane przez samych Żydów. 
Determinacja, z jaką to robili 
jest bezprecedensowa. W Yad 

Historycznym, Polin, Yad 
Vashem i w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-
 -Birkenau oraz w wielu syna-
gogach i kinach. Seanse połą-
czone będą z live stream  em 
z Paryża i Auschwitz-
-Birkenau. Oprócz tego, 
wspólnie z Forum Dialogu, 
przygotowaliśmy scenariusz 
lekcji dla szkół. Za dystrybu-
cję w Polsce odpowiada Next 
Film. Prowadzimy rozmowy 
z telewizjami.

Chyba nikt nie potrafi 
przejść obok Kto napisze 
naszą historię obojętnie…
Wszędzie, gdzie do tej pory 
nasz dokument trafił, odbie-
rany był bardzo emocjonalnie. 
Widzowie wszędzie płaczą. 
Każdy, kto zetknął się z tym 
projektem – jako producent, 
twórca czy widz, zaczyna wie-
rzyć, że musi o tej historii 
mówić. Wszyscy oddaliśmy 
temu filmowi nie tylko talent, 
czas, wiedzę, ale i serce. 

Rozmawiała  
Dagmara 
Romanowska

mission, Mazowieckiego 
Warszawskiego Funduszu 
Filmowego oraz Mazovia 
Warsaw Film Commission. 
Od początku podkreślam, 
że jest to produkcja polsko-
-amerykańska. Poza reży-
serką i producentką zde-
cydowana większość ekipy 
kreatywnej i technicznej jest 
z naszego kraju. To dzięki 
zaangażowaniu Polaków 
projekt tak bardzo się roz-
rósł – pierwotnie Roberta 
myślała o dwóch dniach 
pracy w naszym kraju, na 
greenscreenie. Gdy Amery-
kanie poznali polski zespół – 
m.in. Marka Warszewskiego, 
Piotra Bartuszka, Alek-
sandrę Staszko, Agnieszkę 
Hodowaną, Tomka Moraw-
skiego i aktorów – wszystko 
zaczęło nabierać nowego, 
większego kształtu. Ostatecz-
nie zdjęcia w Polsce trwały 
19 dni na głównym planie 

i 7 na drugim… Przyjęli-
śmy standardy pracy jak przy 
produkcji fabularnej. Polski 
wkład Roberta doceniała tym 
bardziej, że dla niej była to 
pierwsza tak duża produkcja. 
Miała doświadczenie 
dokumentalne, ale nie 
fabularne.

Z dwóch dni do niemal 
miesiąca… – to olbrzymi 
przeskok. 
Bywały dni, że mieliśmy 
na planie po 300 statystów, 
zamknięte ulice w centrum 
Łodzi… Roberta, inspiro-
wana miejscami, aktorami, 
scenografią, rozmowami 
z polskimi ekspertami – 
codziennie podsyłała nową, 
uzupełnioną wersję scena-
riusza, choć zdjęcia poprze-
dziła bardzo szczegółowa 
dokumentacja. Ameryka-
nie przygotowywali projekt 
przez trzy lata, bazując na 

książce Samuela Kassowa – 
on z kolei pracował nad nią 
przez dekadę. 

Jak wyglądał casting i czy 
amerykańską stronę łatwo 
było przekonać do pol-
skich aktorów?
Zaczęło się skromnie. Myśle-
liśmy o mniej znanych twa-
rzach, kiedy Piotr Bartu-
szek zaproponował Karolinę 
Gruszkę do roli Judyty Rin-
gelblum. Gdy Karolina przy-
jęła propozycję, zmieniła się 
nam cała koncepcja castingu. 
Musieliśmy znaleźć równych 
jej partnerów. Ważne było 
też zachowanie podobień-
stwa fizycznego do prawdzi-
wych postaci. Gdy Ameryka-
nie zobaczyli zdjęcia próbne 
Jowity Budnik i Piotra Gło-
wackiego – w kostiumie 
i charakteryzacji – od razu 
zgodzili się. 

Aktorzy bardzo zaangażo-
wali się w ten projekt.
Wszyscy, bez wyjątku. Cała 
ekipa. Bartek Kotschedoff 
przed swoimi zdjęciami 
nic nie jadł, żeby schud-
nąć do roli mężczyzny, który 
umiera w warszawskim getcie 
z głodu. Aktorzy nauczyli się 
swoich tekstów w jidysz.

Ta produkcja ma do speł-
nienia pewną ważną misję. 
To was mobilizowało czy 
obciążało?

Vashem cały czas pokazywany 
jest dokument o Emanuelu 
Ringelblumie – nasza produk-
cja jest o wiele większa. 

Film pokazuje też poten-
cjał polskich twórców.
Również z profesjonalnego 
punktu widzenia to film 
ważny, szczególnie teraz, gdy 
uruchamiane są u nas zachęty 
podatkowe dla producentów 
zagranicznych. Dokument, 
który w dużej części złożony 
jest z tzw. odwzorowań histo-
rycznych, prezentowany jest 
na całym świecie i dzięki 
niemu inni mogą zobaczyć 
nieograniczony polski poten-
cjał kryjący się w ludziach, 
miejscach… Pokazujemy, że 
można robić z nami znako-
mite rzeczy na najwyższym 
poziomie. Roberta Grossman 

każdego dnia dawała nam 
odczuć, że jesteśmy współ-
twórcami, a nie podwykonaw-
cami.

Pierwsze pokazy festiwa-
lowe odbyły się jesienią 
2018. Co dalej?
Bardzo dużo. Film będzie 
pokazywany na całym świe-
cie. 17 stycznia to dzień pre-
miery nowojorskiej. Naj-
ważniejszą dla nas datą jest 
jednak 27 stycznia. W Mię-
dzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Holocaustu uroczy-
sty pokaz z udziałem twór-
ców odbędzie się w siedzibie 
UNESCO w Paryżu – 
dla 1300 przedstawicieli 
korpusu dyplomatycznego. 
Ponadto, tego dnia, przed-
stawimy dokument również 
w Żydowskim Instytucie 

WIDZOWIE 
WSZĘDZIE PŁACZĄ
Rozmowa z Anną Różalską, koproducentką 
polsko-amerykańskiego filmu dokumentalnego 
Kto napisze naszą historię

Czuliśmy, że jesteśmy 
współtwórcami, a nie 
podwykonawcami 
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Roberta Grossman, 
Karolina Gruszka  
i Piotr Głowacki
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Anna Różalska, Dyanna Taylor, 
Roberta Grossman, Nancy 
Spielberg i Pavlina Zipkova



Gdy na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2018 roku w mediach opu-
blikowano informację, że Ewa 
Puszczyńska, Klaudia Śmieja 

i Jan Naszewski założyli nową firmę pro-
dukcyjną, by wspólnymi siłami rozwijać 
i realizować międzynarodowe projekty, 
trudno było kryć ekscytację. Szczególnie, że 
wedle doniesień NEM Corp. ma wykorzy-
stywać lata doświadczeń swych założycieli 
w branży, by ściągać do Polski zagranicz-
nych producentów i prestiżowe produkcje. 
W końcu Ewa Puszczyńska ma na koncie 
nagrodzoną Oscarem Idę oraz zbierającą 
wyśmienite recenzje Zimną wojnę Pawła 
Pawlikowskiego, a wśród przyszłych projek-
tów jej firmy Extreme Emotions jest choćby 
nowy film uznanego na arenie międzyna-
rodowej Tomasza Wasilewskiego – Głupcy. 

Śmieja, wraz z Beatą Rzeźniczek, part-
nerką z firmy produkcyjnej Madants, wyro-
biła sobie markę dzięki jakościowym kopro-
dukcjom mniejszościowym, jak Niewinne 
Anne Fontaine, W cieniu drzewa Hafsteinna 
Gunnara Sigurðssona czy pokazywanego na 
festiwalu w Toronto High Life Claire Denis. 
W przyszłym roku do kin trafi jej Obywa-
tel Jones Agnieszki Holland (wyproduko-
wany dla Film Produkcji). Z kolei Naszewski 
prowadzi wraz z Katarzyną Siniarską New 
Europe Film Sales, szczycąc się za sprawą 
międzynarodowych sukcesów Baranów. 
Islandzkiej opowieści Grímura Hákonar-
sona, Lata 1993 Carli Simón czy Ostatniej 
Rodziny Jana P. Matuszyńskiego mianem 
jednego z wiodących agentów sprzedaży 
Starego Kontynentu. Takie partnerstwa 
zawsze wywołują spore zainteresowanie.

Minęło kilka miesięcy. Kurz ekscyta-
cji nieco opadł. Niesłusznie. Prawda jest 
bowiem taka, że od początku było wia-
domo, że pierwsze owoce działalności 
firmy będzie można ujrzeć dopiero w latach 
2019-2020. „Obecnie NEM Corp. jest raczej 
platformą współpracy niż pełnoprawną 
firmą produkcyjną” – wyjaśnia Naszew-
ski. – „Spotykamy się z potencjalnymi part-
nerami, sprawdzamy różne rozwiązania, 
krystalizujemy struktury. Trzeba pamię-
tać, że nie zamykamy własnych firm, New 
Europe, Extreme Emotions i Madants będą 
dalej działały, a jednocześnie zespoły każ-
dej z nich w taki czy inny sposób włączą się 
w prace NEM Corp. Każde z nas ma własne 
doświadczenia i styl pracy. Chcemy to usza-
nować, wykorzystując w pełni potencjał 
tej niezwykłej grupy ludzi”.

Wrześniowe ogłoszenie powstania NEM 
Corp. podyktowane było branżowymi moż-
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wać ludzi do poszczególnych pionów itp. – 
przy części z nich stając się także kopro-
ducentem mniejszościowym. Również 
w tym aspekcie pomagać ma budowana 
latami reputacja Puszczyńskiej, Śmieji 
i Naszewskiego.

Ciekawym elementem strategii NEM 
Corp. jest także przyjęta nazwa. O ile 
pierwszy człon łatwo rozszyfrować – to 
pierwsze litery istniejących firm: New 
Europe, Extreme Emotions, Madants – tak 
w przypadku drugiego filmowcy pozwolili 
sobie na odrobinę kreatywności. „Wszy-
scy, którzy nas znają wiedzą, że jesteśmy 
antykorporacyjni” – tłumaczy Naszewski. – 
„Firma ma jednak robić duże, różnorodne 
projekty, również serialowe i telewizyjne, 
więc chcieliśmy stworzyć poczucie, że to 
poważna organizacja gotowa na różne 
wyzwania. Dodanie »Corp.« w nazwie było 
zarówno lekkim żartem, jak i mocnym 
oświadczeniem”. Każdego roku na świe-
cie powstaje kilka tysięcy filmów, budo-
wanie reputacji firmy i zaufania u partne-
rów jest więc jednym z kluczy do sukcesu. 
Kolejnym jest atrakcyjna oferta na rynku 
przepełnionym atrakcyjnymi ofertami. 
NEM Corp. nie odkrył wszystkich kart, 

ze środków prywatnych trzy części Pla-
nety Singli. „Rynek dopiero się rozwija, ale 
takie relacje buduje się latami” – dodaje 
Naszewski. – „Jeśli nie będzie złych praktyk 
producenckich, jeśli dystrybutorzy będą 
uczciwie rozliczali się z zysków, pojawi 
się więcej osób, które będą inwestowały 
w kino”.

Abstrahując od wszelkich finansowych 
perspektyw, NEM Corp. zdaje się być nade 
wszystko ogromną szansą. Dla lokalnych 
firm, by umacniać swą markę i rozwijać się 
na innych rynkach. Dla Polski, by zaist-
nieć na nowe sposoby – choćby turystycz-
nie – na mapie światowego kina i serialu. 
Dla naszych zawodowców, by wybić się 
jak ich węgierscy koledzy po fachu, któ-
rzy zdobywają doświadczenie na planach 
wielkich amerykańskich produkcji. I dla 
widzów, którzy mimo wszelkich narze-
kań chcieliby oglądać jak najwięcej cie-
kawych rodzimych projektów, którymi 
można chwalić się na świecie. Przyszłość 
pokaże, czy rzeczywiście tak to się ułoży, 
miejmy jednak nadzieję, że NEM Corp. 
dołoży do tego swój kamyczek.

Darek Kuźma

jednak niektóre atuty są dobrze znane. 
„Unikalnym komponentem firmy jest wła-
śnie New Europe. Jesteśmy w stanie rady-
kalnie i realistycznie ocenić sprzedażowy 
i dystrybucyjny potencjał przygotowy-
wanego filmu. Przegadać go szczerze na 
wczesnym etapie z partnerami. Chcemy 
także pomagać w pakietowaniu filmów, 
w rozmowach o obsadzie, o marketingu, 
o plakatach” – kontynuuje Jan Naszew-
ski. – „Coraz więcej agentów sprzedaży 
zakłada swoje firmy produkcyjne, wcho-
dząc w projekty już na wczesnym etapie. 
Dla nas lepiej było wykorzystać doświad-
czenia produkcyjne Ewy, Klaudii oraz ich 
zespołów, niż zaczynać w produkcji od zera. 
Wierzę, że zbiór naszych umiejętności da 
wyjątkowy efekt”.

Firma nie będzie tylko koprodukować 
i świadczyć usługi serwisowe, zajmie się 
też produkcją własnych filmów, dlatego 
Puszczyńska, Śmieja i Naszewski liczą na 
zainteresowanie prywatnych inwestorów. 
Lwia część produkcji filmowej w Polsce 
finansowana jest z pieniędzy państwowych, 
lecz coraz częściej słychać o frekwencyj-
nych sukcesach producentów, którzy obrali 
inną ścieżkę. Przykładem zrealizowane 

liwościami międzynarodowych festiwali 
w Wenecji, Toronto czy San Sebastián, na 
których Puszczyńska, Śmieja i Naszewski 
prezentowali filmy. Chcieli wykorzystać 
efekt PR-owy, by zacząć stawiać funda-
menty pod nową firmę. Tym bardziej, że 
dzięki zachętom finansowym Polska ma 
szansę stać się niedługo dla zagranicznych 
producentów atrakcyjną alternatywą wobec 
Czech, Węgier czy Bułgarii. „Nie mogę 
zdradzić szczegółów, ale rozmawialiśmy już 
na temat dużych produkcji, które mogłyby 
zostać wyprodukowane u nas, w polskich 
lokacjach, z polskimi profesjonalistami 
i sprzętem” – mówi Naszewski. – „Te roz-
mowy muszą być prowadzone odpowied-
nio wcześniej”.

Nie od dziś mówi się, że Polska ma wiele 
do zaoferowania zagranicznym producen-
tom. Choćby w kontekście pięknych, nie-
ogranych w zachodnim (bądź wschodnim) 
kinie plenerów, o których ciepło wypowia-
dali się poważani location managerowie. 
Problemem były kwestie budżetowe, a nie 
merytoryczne. Oprócz dostępu do wyma-
gających lokalnego partnera zachęt finan-
sowych założyciele NEM Corp. zamie-
rzają świadczyć dużym studiom usługę 
serwisową – gwarantować wysokiej jakości 
plany techniczne oraz ich obsługę, sugero-

RYNEK FILMOWY NEM CORP. 

KORPORACJA 
INNA NIŻ 
WSZYSTKIE
Choć nazwa NEM Corp. może sugerować 
firmę produkcyjną nastawioną na czysty 
zysk, jej założyciele Ewa Puszczyńska, 
Klaudia Śmieja i Jan Naszewski mają 
bardziej złożone plany.
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RYNEK FILMOWY

Louis Lumière miał o nim powiedzieć: 
„Panowie, ten człowiek jest pierwszy 
w kinematografii, ja jestem drugi”; 
bohater X Muzy, wynalazca w swej 

dziedzinie na miarę największych. O Kazi-
mierzu Prószyńskim pisał profesor Włady-
sław Jewsiewicki. Młody Prószyński, zafascy-
nowany maszynami tworzącymi ruchome 
obrazy, w połowie lat 90. XIX wieku wymyślił 
pleograf, który był zarazem mechanizmem 
zdjęciowym i projekcyjnym. W 1899 roku 
przedstawił zmodyfikowany i ulepszony apa-
rat, zwany biopleografem. Za jego pomocą 
kręcił sceny rodzajowe: Aleje Ujazdowskie, 
Polewanie ogrodu, Ślizgawka w Łazienkach. 
W 1902 zrealizował zainscenizowany Powrót 
birbanta, znany też pod tytułem Zabawne 
przygody pana po świątecznych libacjach. 
W roli głównej obsadził Kazimierza Junoszę- 
-Stępowskiego. Film znamy dzięki relacji 
Bolesława Lewickiego, który uczestniczył 
w jego projekcji w 1938 roku. Fabuła jest 
prosta: mamy dzień, stróż zamiata chod-
nik przed kamienicą. Zajeżdża dorożka. 

KINOWY HOŁD DLA KAZIMIERZA PRÓSZYŃSKIEGO

BIRBANT POWRÓCIŁ

Pijany elegant w cylindrze, fraku i pelery-
nie nie może wysiąść z pojazdu. Pomagają 
mu dorożkarz i stróż, który odprowadza 
go do bramy.

Prószyńskiemu nie udało się rozpo-
wszechnić swojego wynalazku, a do naszych 
czasów nie zachował się żaden egzemplarz 
biopleografu. Pozostał on jedynie cieka-
wostką techniczną, a o samym wizjonerze 
zapomniano. Po latach pamięć o nim przy-
wróciło Narodowe Centrum Kultury Fil-
mowej w Łodzi, które odtworzyło maszynę 
z pomocą scenografa i autora efektów spe-
cjalnych Janusza Króla. W 2018 NCKF przy-
gotowało wystawę poświęconą wynalazcy 
i – we współpracy z Opus Film – zorgani-
zowało unikatową filmową inscenizację 
Powrotu birbanta. 

„Wydarzyła się rzecz absolutnie magiczna, 
która na świecie jeszcze nigdy nie miała 
miejsca. Pierwszy nakręcony na polskich 
ziemiach film fabularny Powrót birbanta 
z 1902 roku, który zaginął w wojennej zawie-
rusze, został odtworzony na zrekonstruowa-

nym przez nas urządzeniu – biopleografie, 
wynalezionym ponad sto lat temu przez 
Kazimierza Prószyńskiego” – z satysfakcją 
mówił dyrektor NCKF Rafał Syska.

Reżyserem nowej wersji filmu został Piotr 
Szczepański. W roli tytułowej wystąpił Jakub 
Gierszał, któremu jako stróż partnerował 
Marek Kasprzyk. Plan zdjęciowy zorgani-
zowano w ogrodzie Pałacu Biedermanna 
w Łodzi. Obraz rejestrowano za pośred-
nictwem biopleografu z użyciem specjalnie 
wykonanej perforowanej taśmy, drewnianej 
skrzynkowej kamery Zeiss 35mm z początku 
XX wieku oraz współczesnej kamery cyfro-
wej. Efektem będą 3 wersje filmu.

Piotr Szczepański opowiadał o wyzwa-
niach technicznych, z którymi musiał się 
zmierzyć: „Biopleograf nagrywa tylko 
2-sekundowe fragmenty taśmy, pod które 
trzeba było ustawić poszczególne insceni-
zacje – omsknięcie się ręki na poręczy, prze-
wrócenie się birbanta, podniesienie go przez 
stróża. Każdy fragment taśmy musiał być 
przeładowywany, a więc między 2-sekun-
dowymi odcinkami są 5-minutowe przerwy. 
Przy kręceniu kamerą 35mm cała insceni-
zacja zajęła 55 sekund” – wyjaśniał.

Inicjatywa wsparta przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej oraz Miasto Łódź jest 
hołdem złożonym polskiemu pionierowi 
światowej kinematografii, skłania także do 
refleksji o rozwoju sztuki filmowej i ewolu-
cji technicznej, jaka dokonała się w kinie.

Anna Michalska

Łódzcy filmowcy nakręcili ponownie  
Powrót birbanta, pierwszy polski film 
fabularny z 1902 roku. Obraz zarejestrowali  
z użyciem zrekonstruowanego biopleografu 
Kazimierza Prószyńskiego.

74

Jakub Gierszał w filmie Powrót 
birbanta, reż. Piotr Szczepański
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Sądzę, że powinnyśmy wyja-
śnić, czym są Krzyżoki?
To zwyczaj kultywowany w mojej 
rodzinnej wsi Sternalice pod 

Opolem. W Niedzielę Wielkanocną 
gospodarze zabierają ze sobą figurę 
Chrystusa Zmartwychwstałego i wyru-
szają w konną pielgrzymkę wzdłuż gra-
nic wioski. Modlą się o dobre zbiory 
i łaskę pańską. Sacrum miesza się tu jed-
nak z profanum – zakrapianymi alkoho-
lem bachanaliami. Obserwowałam ten 
zwyczaj od dziecka i długo budził on mój 
sprzeciw. Nie rozumiałam, jak można 
najpierw się modlić, a potem pić. Chyba 
dlatego powstał ten film.

Dziś już chyba inaczej oceniasz ten 
rytuał?
Dojrzałam do tego, żeby zaakceptować 
łączenie pewnych sprzeczności – to część 
naszej natury. Mam nadzieję, że nie ma 
w Krzyżokach niczego krzywdzącego dla 
ich uczestników. Wywodzę się ze Sterna-
lic, mam tam dalej rodzinę. Tam są moje 
korzenie, tam ukształtowała się moja tożsa-
mość i wartości, z których jestem dumna. 
Dziś to nowoczesna wieś z uprzemysło-
wionymi gospodarstwami. Konie dawno 
temu zastąpione zostały maszynami. A jed-
nak społeczność dba o to, żeby Krzyżoki 
kontynuować. Prowadzona jest kronika 
kolejnych pielgrzymek, a na ich czas konie 
wypożyczane są ze stadnin. Mieszkańcy 
są z tej tradycji niezwykle dumni. Jest dla 
nich ważna, a przez to również dla mnie. 

Twój film ma niezwykłą formę. To 
bardziej impresja, która działa na 
zmysły i wymyka się temu, co racjo-
nalne…
Od początku wiedziałam, że nie może 
to być film reportażowy, etnograficzny, 
ale musi posiadać bohatera zbiorowego 
i koncentrować się na rytuale. Forma bez 
dialogów, blisko zwierząt i ludzi długo 
we mnie dojrzewała. Była wyzwaniem 
realizacyjnym. Pielgrzymkę filmowali-
śmy przez cztery lata – za każdym razem 
próbując czegoś nowego. Tomek Wol-
ski, autor zdjęć, przetestował w tym cza-
sie różny sprzęt, kamery i obiektywy. Za 
każdym razem wspierali nas inni ope-
ratorzy – Adam Palenta, Paweł Cho-
rzępa i Piotr Stasik – z których każdy 
wniósł coś swojego. Ostatecznego efektu 
nie udałoby się osiągnąć bez muzyki 
Michała Górczyńskiego i udźwiękowie-
nia Marcina Lenarczyka.

I bez decyzji o czarno-białych zdję-
ciach?
Podyktowana była zarówno względami 
artystycznymi – chęcią pewnego wyłą-
czenia czasowego akcji, nawiązania do 
szkoły polskiej, jak i technicznymi. Krzy-
żoki związane są z ruchomym świętem, 
więc za każdym razem odbywały się 
o nieco innej porze roku – raz wczesną, 
raz późną wiosną. Różne kamery dawały 
też inny efekt. Gdybyśmy przedstawili to 
wszystko w kolorze, na ekranie zapano-
wałby przyrodniczy chaos. 

Na co dzień pracujesz jako produ-
centka. Będziesz jeszcze reżyserować?
A z wykształcenia jestem prawnikiem, ale 
zaraz po zdaniu egzaminu radcowskiego 

stwierdziłam, że kino jest mi o wiele bliż-
sze. Wtedy też swoje pierwsze filmy zaczął 
realizować Tomek Wolski, który jest także 
moim partnerem życiowym. Potrzebował 
wsparcia produkcyjnego i merytorycznego, 
w czym świetnie się poczułam. Robie-
nie filmu z poziomu reżyserskiego jest dla 
mnie jeszcze jedną przestrzenią, w której 
przebywanie bardzo mi się podoba. Mam 
już pomysły na kolejne filmy, ale najpierw 
muszę domknąć projekty producenc-
kie, w tym pełnometrażową fabułę. Ale 
tak, chcę dalej równocześnie produkować 
i reżyserować. I to rzeczy, które wymykają 
się prostej kategoryzacji. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

SHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Anną Gawlitą, której 
Krzyżoki zdobyły m.in. Złotą Żabę  
na EnergaCAMERIMAGE dla 
Tomasza Wolskiego za najlepsze zdjęcia 
w konkursie krótkich dokumentów

KRZYŻOKI

SACRUM 
I PROFANUM
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Krzyżoki, reż. Anna Gawlita
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Wchodzimy na salę sądową. 
Surowe, nawet ponure wnę-
trze, brązowe drewniane 
ławy, żółtawe ściany. Na 

wprost wejścia masywny stół sędziow-
ski, przed nim stanowisko z barierką dla 
świadków, wzdłuż prawej ściany stół i ława 
dla oskarżonego i jego obrońcy. Wzorzec 
sali sądowej. Jacek Petrycki, operator fil-
mowy, wnosi kamerę Arriflex BL 35mm 
zespoloną ze statywem, rozstawia trójnóg. 
Jest już skład sędziowski: trzech panów 
o nijakich, lekko nalanych, beznadziejnie 
obojętnych twarzach. Znam te twarze, to 
twarze niewiary.

Z lewej strony prokurator, z prawej 
obrońca i młody mężczyzna oskarżony 
o udział w manifestacji przeciwko panu-
jącemu systemowi. Jacek celuje obiektyw 
na twarz oskarżonego. Operator dźwięku 
z przewieszonym przez ramię magnetofo-
nem NAGRA stawia na stole sędziowskim 
mikrofon. Te urządzenia odegrają później 
ważną rolę w procesie. Ale jeszcze o tym 
nie wiemy. Ja jestem asystentem Krzysz-
tofa Kieślowskiego, który reżyseruje film 
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dokumentalny pod tytułem Zdjęcie tygo-
dnia. Pomysł jest taki, żeby w procesach 
politycznych sfilmować twarze oskarżonych 
o roznoszenie ulotek, udział w demonstra-
cjach przeciwko reżimowi generała Jaruzel-
skiego, oraz o inne zachowania sprzeczne 
z dekretem o stanie wojennym, wprowa-
dzonym w Polsce 13 grudnia 1981 roku, 
niecały rok wcześniej. („To był listopad 
1982 roku” – mówi Krzysztof w swojej 
autobiografii). Chcemy pokazać szlachetne, 
budzące zaufanie twarze i zarejestrować 
drakońskie wyroki za głoszenie prawdy. 
Do nakręcenia takiego filmu skłoniło Kie-
ślowskiego skazanie młodej kobiety przez 
sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 10 
(chyba) lat więzienia za roznoszenie ulo-
tek i udział w demonstracjach.

SĘDZIOWIE
Znałem wówczas wielu adwokatów bronią-
cych w sprawach politycznych i umówili-
śmy się z „Kiślem”, że wyszukam w poro-
zumieniu z nimi interesujące nas sprawy, 
a na procesy będzie przychodził z ekipą 
ten z nas, który będzie miał czas danego 

dnia. Kieślowski dostał pozwolenie na reje-
strowanie wyroków pod warunkiem, że 
będziemy filmować tylko twarz oskarżo-
nego, za jego zgodą uzyskaną przez adwo-
kata, a nie będziemy filmować sędziów, 
tylko nagrywać głos przewodniczącego 
składu, ogłaszającego wyrok. Mogliśmy 
jednak przebywać na sali podczas całego 
procesu. Zaprzyjaźnieni adwokaci uzyski-
wali od oskarżonych takie zgody, informo-
wali wysoki sąd o naszej obecności, a my 
już bez dalszych formalności wchodzili-
śmy ze sprzętem na salę. Nie zdarzyło się, 
by odmówiono nam wejścia na jakiś pro-
ces. A jednak… sędziowie nie byli pewni, 
czy nie są filmowani, bo nieznaczny ruch 
kamery w lewo mógł, przy użyciu szero-
kiego obiektywu, objąć również ich. Z całą 
pewnością byli jednak nagrywani. 

No to obserwujemy przebieg rozprawy. 
Od czasu do czasu włączamy kamerę, gdy 
na twarzy oskarżonego pojawiają się sil-
niejsze emocje. Przyglądamy się tej twa-
rzy: szlachetnej, ufnej w swoją rację. A jed-
nocześnie naznaczonej niepewnością, ba! 
– strachem. Rozprawa dobiega końca. – 

NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

Jaką moc ma filmowa rejestracja 
rzeczywistości? Czy można nią zmieniać 
świat, wpływać na życie i postawy ludzi? 
Jak z uwiecznionych przez kamerę 
dokumentalnych obrazów stworzyć 
sztukę X Muzy?
Krzysztof Wierzbicki

SIŁA KAMERY
część I
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Jerzy Stuhr w filmie Amator,  
reż. Krzysztof Kieślowski Fo
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„W imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej ogłaszam…” Jacek już włączył kamerę, 
za chwilę sędzia ogłosi – zapewne surowy – 
werdykt. I wtedy staje się coś nieprzewi-
dzianego. Zapada wyrok uniewinniający. 
Normalnie, wobec zeznań świadków (funk-
cjonariuszy służb bezpieczeństwa), skazy-
wano oskarżonych na 2, 3 lata więzienia. 
Co się stało? Oczywiście, sędziowie nie 
wytrzymali presji mikrofonu i kamery. Ich 
głosy, a może nawet twarze, zostały utrwa-
lone na taśmie magnetofonowej i filmowej, 
a nie wiadomo, gdzie te nagrania wylądują 
po naszym wyjściu z sali sadowej. Może 
kiedyś ktoś je odtworzy i zidentyfikuje ten 
„niezawisły sąd”…

W tym pierwszym procesie adwoka-
tem był mój sąsiad z ulicy Piwnej i dobry 
znajomy, śp. mec. Edward Wende. On od 
razu się zorientował, że ma w ręku nie-
zwykły atut: naszą kamerę. I odtąd pro-
sił nas o uczestnictwo w jego sprawach. 
Wchodziliśmy również na procesy z udzia-
łem innych adwokatów, ale nie było nawet 
potrzeby włączania kamery, bo wyroki 
zawsze były uniewinniające lub bardzo 
niskie (na ogół w zawieszeniu). Po trzech 
takich próbach Kieślowski zorientował się, 
że tak zaplanowanego filmu nie uda się zro-
bić. Ale jeszcze chodziliśmy z kamerą, gdyż 
adwokaci prosili nas, żeby siłą tej kamery 
ratować ich klientów przed więzieniem. 
Nawet nie włączaliśmy nagrywania, bo 
aparat pracował przecież bezszmerowo, 
a efekt włączenia (czerwone światełko z tyłu 
aparatu) był dla osób postronnych niezau-
ważalny. W sumie byliśmy tylko na sied-
miu, może ośmiu rozprawach*.

Krzysztof chętnie chodziłby z tą kamerą 
jeszcze długo, ale musiał rozwiązać ekipę 
i oznajmić dyrekcji WFD, że rezygnuje 
z kontynuacji filmu, co na tym etapie było 
dopuszczalne. Gdyby tego nie zrobił, mógł 
ponieść poważne konsekwencje, również 
finansowe, gdyż każdy dzień zdjęciowy 
(czyli wyjazd ekipy na plan ze sprzętem) 
kosztował (i nadal kosztuje) bardzo dużo 
pieniędzy bez względu na ilość nakręco-
nego materiału. 

Dlaczego jednak zapadały te uniewin-
niające lub bardzo niskie wyroki? Dla-
czego dyspozycyjni dotąd sędziowie nie 
skazywali ludzi wrogich systemowi gwoli 
zaspokojenia wymagań rządzących i zastra-
szenia większości społeczeństwa przed 
działaniami przeciwko władzy komuni-
stycznej? To jest właśnie dowód na siłę 
kamery. To zdarzenie było dla nas nie-
zwykłym doświadczeniem zawodowym, 
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filmu dokumentalnego. Ale te zdarzenia 
i ci ludzie mogą być pokazani w różny spo-
sób przez reżysera, różną optyką, pod róż-
nym kątem, z tej czy innej strony. A więc 
rzeczywistość, ale zinterpretowana. Czy 
również zmanipulowana? Oto jest pytanie 
często zadawane przez widza. Do jakiego 
stopnia autor przekształca rzeczywistość? 
Czy – i kiedy – przekracza tę granicę inter-
pretacji, za którą zaczyna się manipulacja, 
kłamstwo, służące jakimś innym niż sama 
prawda celom, np. propagandzie, ideologii, 
sterowaniu opinią publiczną? To niezwykle 
ważna sprawa, która decyduje o tym, czy 
film daje prawdę o życiu, czy zniekształca, 
a nawet zakłamuje rzeczywistość. 

WSZERZ I W GŁĄB
Zanim omówimy te subtelności ustalmy, 
jakiego rodzaju dokument będzie 
przedmiotem naszych rozważań. Różne 
są na ten temat wyobrażenia i opinie. Wszak 
filmem dokumentalnym często nazywa się 
reportażowy opis jakiegoś zdarzenia, obser-
wację zwierząt w naturalnym środowisku, 
ciąg ustawionych przed kamerą ludzi opo-
wiadających o jakimś zdarzeniu, a nawet 
obraz narratora krążącego po miejscach 
związanych z daną sprawą i opowiadają-
cego o tym, co wie na ten temat, a czasem, 
co w tym momencie widzi (choć kamera 
tego nie pokazuje!). Ale filmowy dokument 
to też zbudowany z autentycznych sytuacji 
i z uczestnictwem prawdziwych ludzi (nie 
aktorów) taki obraz rzeczywistości, który 
jest czymś więcej niż rejestracją; może być 
egzemplifikacją jakiejś idei czy zjawiska, 
metaforą życia lub jakiegoś jego aspektu, 
a nawet dawać przeżycia nieomal metafi-
zyczne. Nie przesadzając z tym ostatnim 
stwierdzeniem, można prosto powiedzieć, 
że w istocie chodzi o rozróżnienie między 
reportażem (suchą rejestracją rzeczywi-
stości) a dokumentalnym filmem autor-
skim, czyli między opowiadaniem „wszerz” 
a „w głąb”.

Zwykły, surowy reportaż opisuje rzeczy-
wistość „wszerz”, czyli wychwytuje najbar-
dziej typowe sytuacje dla jakiegoś zdarzenia, 
układa je w ciąg chronologiczny, ustawia-
jąc widza jakby w środku wydarzeń, czy-
niąc z niego ich świadka. To zwykła relacja, 
która – można powiedzieć – jest samą esen-
cją rzeczywistości, ale nie niesie w sobie nic 
więcej: ani analizy zjawiska, ani uogólnienia, 
ani metafory, ani nie przedstawia poglądu 
autora na temat tego zdarzenia. Jest więc 
dosłownym opisem, relacją, a nie „twórczą 
interpretacją rzeczywistości” (według okre-

a czasem nawet trzy poziomy uda się twórcy 
wspiąć, to mamy do czynienia z sytuacją, 
gdy film dokumentalny zasługuje na miano 
dzieła sztuki. Oczywiście, często bywa tak, że 
zwykły, czysty zapis rzeczywistości ujawnia 
ukryte treści, metafory, wznosi się na wysoki 
poziom uogólnienia. Tak było z dokumen-
tem Andrzeja Fidyka Defilada. Autor-reżyser 
nakręcił sceny, które mu podyktowali spe-
cjaliści od propagandy Koreańskiej Repu-
bliki Ludowo-Demokratycznej: podstawieni 
ludzie wypowiadali się na temat szczęśliwości 
życia w idealnym ustroju pod wodzą ukocha-
nego przywódcy. Temat został potraktowany 
niby reportażowo, a powstał ostry, chwilami 
przerażający obraz totalitarnego systemu, 
w rodzaju dzieła Zwyczajny faszyzm Michaiła 
Romma, ale bez autorskiego komentarza, co 
czyni Defiladę bliższą autentyczności. Jasne, 
że film nie powstał „sam z siebie” – zamy-
słem autora było takie właśnie potraktowanie 
tematu, a nie szukanie zjawisk negatywnych. 
I to zabrzmiało mocniej, dobitniej.

psychologicznym i – ośmielę się to przy-
znać – nawet metafizycznym.

FILM A RZECZYWISTOŚĆ
Kieślowski wierzył, że kamera dokumen-
talna nie tylko rejestruje realny świat, ale 
również ma wpływ na rzeczywistość. Twier-
dził, że jego fabuła pt. Amator była m.in. 
filmem o sile kamery; o tym, jak ta kamera 
może zwykłego, szarego ludzika uczynić 
świadomym artystą, poszerzyć jego spoj-
rzenie na świat i ludzi, ale jednocześnie 
zniszczyć to, co było dotąd sensem jego 
życia: dom, rodzinę, miłość. Ale to film 
fabularny, wynik przemyśleń autora, jego 
własne konkluzje. A jak to wygląda w filmie 
dokumentalnym? Na ile udział prawdzi-
wych ludzi, a nie aktorów, występujących 
w rzeczywistych sytuacjach i przeżywają-
cych własne realne problemy może zmie-
nić coś w ich życiu, inaczej ich ukształto-
wać, mieć wpływ na ich decyzje życiowe? 
A czy film dokumentalny jest prawdą o nich 
samych, czy tylko sprytną (twórczą?) inter-
pretacją rzeczywistości? Bo siła kamery 
polega również na ogromnych możliwo-
ściach manipulacji. To są rzeczy oczywi-
ste, ale już sam wybór planu (zbliżenie czy 
plan szerszy), kąta filmowania, otoczenia 
bohatera, zarejestrowanie akurat tych pię-
ciu sekund, a nie następnych dwunastu, już 

jest interpretacją, a może nawet manipu-
lacją. Tu już nie kamera decyduje, tylko 
stojący za nią autor.

Jednak sama obecność kamery ma wpływ 
na zachowanie ludzi. Nie tylko dlatego, że – 
to banalne – chcą się pokazać lepszymi, 
mądrzejszymi niż są naprawdę, ale rów-
nież dlatego, że ten aparat staje się świad-
kiem, dodatkową „osobą”. Ważniejszą niż 
sam człowiek, bo rejestrującą zdarzenie 
z dokładnością 1:1.

Kieślowski zastanawiał się, czy można 
prawdziwie (dokumentalnie) pokazać 
namiętność i uczucie, jakim się obdarza 
dwoje kochających się ludzi w intymnej 
sytuacji. Otóż – mówił – nie można. Bo 
taka sytuacja jest prawdziwa wtedy, gdy 
jest naprawdę intymna, to znaczy, gdy oni 
są tylko we dwoje. A tu jest jeszcze ktoś 
trzeci: kamera.

Cóż się więc dziwić, że wspomniani 
wcześniej sędziowie ulegli presji tego nie-
mego, a przecież „naocznego” świadka 
ich działań. I tu przechodzimy do bardzo 
istotnej kwestii, która od początku kina 
absorbuje twórców, krytyków i widzów: 
film a rzeczywistość.

Otóż wydaje się, że film dokumentalny 
to rzeczywistość. Czy zawsze? I tak, i nie. 
Oczywiście, że to rzeczywiste zdarzenia 
i prawdziwi ludzie są materią, tworzywem 

NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

ślenia Griersona). Ale przecież „autorski 
dokumentalny film artystyczny” (nazwijmy 
go tak roboczo) też w swojej podstawo-
wej warstwie jest opisem fragmentów rze-
czywistości i „znaczy to, co znaczy”. Bez 
tego jest od samego początku niewiary-
godny. Dopiero skierowanie kamery na 
te, a nie inne szczegóły, selekcja materiału 
pod kątem zamierzonej wymowy obrazu, 
i wreszcie montaż materiału, powodują 
że film może się wznieść w wyższe rejony 
i pokazać widzowi stosunki między ludźmi 
na poziomie uczuć (miłość, zazdrość, nie-
nawiść), konfliktów, psychologii. I wresz-
cie trzeci poziom, na który najtrudniej się 
wspiąć, to taka konstrukcja i dramaturgia, 
dzięki której film niesie w sobie o wiele wię-
cej treści niż początkowa obserwacja rzeczy-
wistości – staje się metaforą życia, a nawet 
wkracza w rejony zastrzeżone – wydawałoby 
się – dla literatury, poezji i filmu fabular-
nego, rejony egzystencjalne, a nawet tran-
scendentalne.

Praca z kamerą na sali sądowej 
okazała się doświadczeniem 
wręcz metafizycznym
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Muzykanci, reż. Kazimierz Karabasz 
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Przykładem niech będzie dokument Kazi-
mierza Karabasza Muzykanci. W pierwszej 
warstwie jest to realistyczny i chronolo-
giczny zapis próby orkiestry dętej tramwa-
jarzy: muzycy-amatorzy pod kierunkiem 
dyrygenta ćwiczą trudny utwór, najpierw 
myląc się, poprawiając, by wreszcie z rado-
ścią stworzyć w miarę poprawną wersję. Ale 
dzięki wyrafinowanym zdjęciom Stanisława 
Niedbalskiego, cierpliwej obserwacji twa-
rzy i mimiki muzyków, dzięki montażowi 
obrazu i dźwięku, dostrzegamy coś więcej: 
całą psychologię tego zdarzenia, relacje mię-
dzy dyrygentem a muzykami, oraz człon-
kami orkiestry między sobą. Patrząc na te 
surowe, ciekawe twarze domyślamy się, jak 
ci ludzie żyją, jak pracują, ale też jaką radość 
sprawia im ta coraz lepsza gra. To jest ten 
drugi poziom. Ale w trzeciej, najwyższej 
warstwie ów film jest metaforą dojrzewa-
nia prostego człowieka do tworzenia, do 
sztuki, odkrywanie tej odrobiny szczęścia, 
jaką daje poczucie harmonii z innymi ludźmi 
poprzez przeżycie duchowe. Jeżeli na te dwa, 

Czasem dokument ma na celu „tylko” 
zobrazowanie napięć psychologicznych i/
lub obyczajowych w realnych kontaktach 
między ludźmi, a powstaje metafora losu 
człowieka. Tak było z filmem Z punktu 
widzenia nocnego portiera Kieślowskiego, 
którego bohater urasta do roli exemplum 
ludzi ufających w to, że tylko system totali-
tarny jest remedium na wszelkie zło.

To dobrze. Temat uniwersalny zawsze 
ma szansę znaczyć więcej, niż tylko to, co 
znaczy. 

 CDN.

*Krąży wiele wersji tej historii i każda jest 
nieprawdziwa (piszę to z całą odpowiedzial-
nością). Na przykład: mec. Krzysztof Piesie-
wicz w żaden sposób nie brał udziału w tym 
filmie Kieślowskiego – panowie poznali się 
jakiś czas później. Nie kierowaliśmy kamery 
na sędziów, tylko na twarz oskarżonego. 
Opowiadanie Antonia Tabucchiego „Festi-
wal” inspirowane opowieścią o tym filmie 
jest w całości fikcją literacką.
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Przez ostatni rok miałem przyjemność 
pisać dla „Magazynu Filmowego” tek-
sty poświęcone polskiemu kinu histo-

rycznemu. Przeanalizowałem kilkanaście 
filmów dołączanych w postaci płyt DVD 

GDZIE TA BEZCZELNOŚĆ?!

do kolejnych wydań pisma. Seria ta miała 
związek z obchodami stulecia odzyskania 
polskiej niepodległości. Obchodami, które – 
siłą rzeczy – znów wypchnęły przeszłość na 
czołowe miejsce w naszej debacie publicznej.

Zresztą, co ja piszę, że znów! Przeszłość 
nigdy w polskiej debacie czołowego miejsca 
nie opuściła. Jest nieustannym przedmiotem 
sporów, awantur, wojen światopoglądowych 
i rabunków dokonywanych przez taką czy 
inną opcję ideologiczno-polityczną, która 
próbuje narzucić wszystkim swą jedynie 
słuszną wizję dziejów Polski. Słynne powie-
dzenie Jerzego Giedroycia, że naszym krajem 
rządzą trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, 
można skrócić do pierwszego członu. Pol-
ską rządzą trumny. Kropka.

Niewątpliwie produkcje historyczne są 
najsilniejszym ogniwem polskiej kinemato-
grafii. I wciąż naszym najlepszym towarem 
eksportowym – by wspomnieć chociażby 
ostatnie sukcesy Zimnej wojny. Świat – nawet 
w czasach PRL-u, gdy polskie realia nieco 
się różniły od realiów zachodnich – nie za 
bardzo chciał oglądać filmy o naszej współ-
czesności. Tym bardziej nie chce ich oglą-
dać teraz, gdy dylematy i radości polskiego 
obywatela są w wielu punktach podobne 
do tego, co np. możemy zobaczyć w kosz-
townym i gwiazdorskim kinie amerykań-
skim. W tych wszystkich rodzinnych dra-
matach i melodramatach, hojnie rzucających 
widzowi tzw. okruchy życia.

Inna sprawa, że akurat kino historyczne 
zawsze robić potrafiliśmy, natomiast z kinem 
współczesnym wychodziło nam różnie. 
Generalnie, w przeszłości czujemy się jak 
ryba w wodzie, natomiast z teraźniejszo-
ścią nie za bardzo sobie radzimy zarówno 
na poziomie emocjonalnym, intelektual-
nym, jak i fabularnym. Boleję nad tym, ale 
cóż ja mogę na to poradzić? Gdzie i kiedy 
mamy się teraźniejszości nauczyć, zwłasz-
cza gdy pędzi ona coraz szybciej po auto-
stradzie czasu?

Zostajemy więc mentalnie w tyle, co para-
doksalnie przysparza nam nagród i splen-
dorów. Bo, powiedzmy sobie szczerze, świat 
chce nas postrzegać (jeśli już w ogóle chce 
nas dostrzec) jako taki czarno-biały kraj 
wciąż pogrążony w jakiejś zimnej wojnie. 
Kraj okrutnych okupantów i dzielnych 
męczenników. Kraj, po którym grasowali 
podli hitlerowcy i paskudni komuniści, pod-
czas gdy prości ludzie heroicznie cierpieli, 
kochali i przeżywali, żeby przeżyć. Tak, bez 
przeżywania nie ma w Polsce ani życia, ani 
przeżycia.

Co więcej, my sami lubimy 
siebie w  tonacji patetycznej. 
Ostatnio lubimy jeszcze bar-
dziej. Odkąd obecna władza 
zaczęła na szeroką skalę posłu-
giwać się – cokolwiek anachro-
nicznym, ale jakże nośnym – 
językiem będącym mieszaniną 
propagandy, knajactwa i wznio-
słych frazesów, romantyczna 
retoryka znowu nabrała wigoru. 
Widzę wokół siebie mnóstwo 
osób, o jak najbardziej opo-
zycyjnym nastawieniu, które 
z iście masochistyczną rozko-
szą wróciły do języka lat 80. 
Czyli czasów, gdy wykształ-
cił się wyrazisty podział na 
„my” i „oni”. W zależności od 
punktu widzenia i punktu sie-
dzenia „onymi” byli albo par-
tyjni kacykowie, albo wichrzy-
ciele z Solidarności. Podział 
ten przejawiał się w ostrej 
walce na słowa, hasła i wize-
runki sprowadzone do kary-
katuralnego szablonu. Mam 
dzisiaj dojmujące uczucie 
zarówno deja vu, jak i deja 
entendu.

A jak to się ma do pol-
skiego kina historycznego? 
Ano tak się ma, że i ono 
pada ofiarą koniunkturalnych uproszczeń. 
Zamiast odkrywać z biegiem czasu kolejne 
niuanse w opowieściach z coraz odleglej-
szej przeszłości, glajchszaltuje ją i petryfi-
kuje. Zmienia w ciąg żywych obrazów, na 
których wciąż pojawiają się te same figury: 
złego ubeka, konformistycznego aparat-
czyka, szlachetnego księdza, rozpaczającej 
matki, znękanego „szarego człowieka” itd., 
itp. Usuwa też z tych landszaftów wszel-
kie ślady przekory, niejednoznaczności, 
humoru… A przecież, na Jowisza! – kie-
dyś potrafiliśmy kręcić komedie nawet 
o drugiej wojnie światowej. Czy muszę 
przypominać tytuły?

Jest więc mnóstwo historii, które 
zapewne nieprędko zostaną sfilmowane, 
gdyż nie mieszczą się w martyrologicznej 
konwencji, wymykają się jednoznacznym 
osądom moralnym, nie pasują do wypu-
cowanej na glanc narodowej wizji.

Oto trzy przykłady mające zresztą wiele 
wspólnego; doprawdy, można by z nich 
stworzyć nową „Trylogię”. 

Przeglądając niedawno wywiady ze zna-
mienitym przecież twórcą kina historycz-
nego, Kazimierzem Kutzem, trafiłem w roz-
mowie dla „Playboya” na taki oto fragment: 
„Kiedyś opowiedział mi swoją historię 
pewien świetny, nieżyjący już, aktor. Będąc 
bardzo młodym człowiekiem, za okupacji, 
zakochał się w oficerze Wehrmachtu. Po 
wojnie zawisło na nim piętno kolaboranta. 
Przy SPATiF-ie była komisja, która wyzna-
czała kary. Często polegały one na banicji, 
na zesłaniu. Po prostu dostawało się zakaz 
grania w Warszawie i Krakowie. Na nim 
zapadł taki właśnie wyrok. To naprawdę jest 
materiał na świetny film. On wtedy, czując 
się skrzywdzony, złożył sobie przysięgę, że 
będzie tak długo żył, dopóki ostatni z tego 
pseudosądu nie umrze. Dlaczego? Bo po 

śmierci każdego członka 
owej komisji jeździł na jego 
grób i… srał. Wymierzał 
sprawiedliwość”. Mniejsza 
już nawet z dociekaniem, 
o którego aktora chodzi. Ale 
powtarzam za Kutzem: to 
naprawdę jest materiał na 
świetny film.

Współpracę podczas 
wojny polskich aktorów 
i reżyserów z władzami nie-
mieckimi – motywowaną 
bardzo różnymi względami, 
prozaicznymi i dramatycz-
nymi – opisuje Krzysztof Tro-
janowski w wydanej niedawno 
książce „Świnie w kinie? Film 
w okupowanej Polsce”. Najcie-
kawszy rozdział poświęcony 
jest jednak czasom tuż powo-
jennym, gdy „kolaboranci” 
stawali nie tylko przed wspo-
mnianymi przez Kutza komi-
sjami, ale też przed sądami. Te 
zaś wymierzały im nierzadko 
surowe kary, niewspółmierne 
do ewentualnej winy. Z tych 
opowieści da się wykroić nieje-
den pasjonujący scenariusz, tyle 
że trzeba do nich podejść bez 
dydaktycznego zacięcia i goto-
wych klisz.

W ten sposób docieramy do 
postaci Iny Benity. Gwiazdy przedwojen-
nego polskiego kina, platynowej blondynki. 
Już jakiś czas temu stała się ona przedmio-
tem zainteresowania rodzimych twórców 
(vide powieść Marcina Szczygielskiego, 
„Poczet królowych polskich”), teraz zaś 
powróciła jako bohaterka biografii Piotra 
Gacka „Ina Benita. Za wcześnie na śmierć”. 
W czasie wojny aktorka miała romans z ofi-
cerem Wehrmachtu. Urodziła jego dziecko 
i… nie wiadomo, co dalej. Czy, jak zwykło 
się uważać, zginęła w czasie powstania war-
szawskiego? A może, jak wskazują nowe 
tropy, przeżyła wojnę, opuściła Polskę, 
zmieniła tożsamość i stała się kimś zupełnie 
innym zupełnie gdzie indziej? Jest w histo-
rii Benity dwuznaczność, tajemnica, ale też 
bezczelność wobec „polskiego losu”. Jest 
to wszystko, czego, niestety, nie znajduję 
w naszym kinie historycznym.
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Jak nasza przeszłość przedstawiana 
jest na ekranie? Jakich bohaterów, 
perspektyw i tematów w polskim kinie 
brakuje, które dałyby prawdziwszy 
i bogatszy obraz polskiej historii?
Bartosz Żurawiecki
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Scenarzyści, nie przegapcie tej książki. 
To fantastyczny materiał na film. 
Solidna baza do zbudowania fabu-
larnej opowieści o jedynym z cie-

kawszych kompozytorów muzyki filmowej. 
Człowieku, którego muzyczną wrażliwość 
słychać w takich filmach, jak: Do widze-
nia, do jutra Janusza Morgensterna, Nie-
winni czarodzieje Andrzeja Wajdy, Nie-
ustraszeni pogromcy wampirów Romana 
Polańskiego. Ta historia to portret czło-
wieka, który współpracował przy tworze-
niu ponad 60 filmów. Wśród nich znalazły 
się produkcje fabularne, krótkie metraże, 
animacje. Opowieść o człowieku, który 
miał w sobie niebywałą lekkość tworzenia. 
Zawsze powtarzał, że muzyka nie może 
zdominować obrazu. Wiedział, co ozna-
cza współgranie i jakie znaczenia ma cisza.

„Komeda. Osobiste życie jazzu” opo-
wiada m.in. o śmierci artysty, przed-
stawiając alternatywną wersję zdarzeń 
sprzed niemal 50 lat, ale równie istotna 
jest historia o narodzinach i nieśmier-

WRAŻLIWOŚĆ ZAPISANA         W DŹWIĘKACH
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telności. Na wielu płaszczyznach. Jeste-
śmy świadkami co najmniej kilku począt-
ków i końców. Patrzymy na czas, kiedy 
jazz na dobre zadomawia się w Polsce, 
kibicujemy odkrywaniu kompozytor-
skiego talentu, kiedy pianista zaczyna 
tworzyć dla filmu. Obserwujemy spekta-
kularne sukcesy i bolesne rozczarowania. 
Początek i finał niejednej miłości. Komeda 
wraca, podczas lektury niemal czuje się 
jego obecność. Chce się z nim przeby-
wać, zrozumieć jego świat. Po zamknię-
ciu książki nie sposób nie zastanawiać się, 
gdzie dziś byłby wybitny muzyk, gdyby nie 
nieszczęśliwy wypadek. Zmarł w wieku 
38 lat, w momencie, kiedy jego amery-
kańska kariera nabierała tempa.

Ci, którzy znają wspomnienia Zofii 
Komedowej-Trzcińskiej, żony artysty, 
w wielu miejscach książki Grzebałkow-
skiej mogą być zaskoczeni. Biografia 
jazzmana i kompozytora muzyki filmo-
wej to dowód na to, że nie istnieje coś 
takiego jak obiektywna prawda. To, co 

zapamiętała jedna głowa, inna – świa-
domie lub nie – zdążyła wyprzeć. Repor-
terka składa portret Komedy z rozsypa-
nych kawałków, wypytuje o niego jego 
bliskich, przyjaciół, a także ludzi, którzy 
pojawili się w życiu muzyka na chwilę. Są 
tu rozdziały pełne światła i radości, lecz 
także bolesne etapy pełne zranień i życio-
wych blizn, którymi nie zawsze chcemy 

dzielić się ze światem. Paradoksalnie to 
one najwięcej mówią o człowieku, budzą 
współodczuwanie i zrozumienie.

Urzeka mnie historia lekarza laryngo-
loga, który rzuca swój zawód, by na sto 
procent zanurzyć się w świecie dźwięków. 
To uniwersalna opowieść o pasji, która 
nie kalkuluje. Galeria barwnych postaci, 
jakie przewijają się przez tę książkę, jest 
naprawdę imponująca. Ważną częścią 
życia Komedy byli m.in. Marek Hłasko, 
Jerzy Skolimowski, Jan Ptaszyn Wró-
blewski, Wojciech Karolak. Magdalena 
Grzebałkowska dociera do tych, których 
nazwiska nierozerwalnie wiążą się z kom-
pozytorem. Tak jest m.in. w przypadku 
Romana Polańskiego. To ten reżyser jako 
25-latek namówił starszego o dwa lata 
kolegę na filmową przygodę. Tak powstała 
ścieżka dźwiękowa do etiudy Dwaj ludzie 
z szafą. Od tej produkcji panowie stali 
się niemal nierozłączni. Realizowany 
wspólnie Nóż w wodzie otrzymał nomi-
nację do Oscara. Za ojca chrzestnego tan-

demu Polański – Komeda można uznać 
Jerzego Skolimowskiego, to on poznał 
ich ze sobą. Nazwisko tego reżysera prze-
wija się zresztą w książce wielokrotnie. 
Jeśli ktoś zdecyduje się na film na pod-
stawie tego tekstu, będzie miał pretekst 
do pokazania pięknego mustanga, któ-
rym Skolimowski zadawał szyku w latach 
70. Komeda był zresztą wielkim fanem 
motoryzacji. Ten introwertyk zdecydo-
wanie ożywiał się przy rozmowach na 
temat wyścigów samochodowych.

Dzięki opowieści Grzebałkowskiej śle-
dzimy moment, kiedy Krzysztof poznaje 
swoją żonę Zofię. Starsza od niego roz-
wódka z dzieckiem bardzo szybko zostaje 
menadżerką zespołu Komedy. Jego człon-
kowie, mówiąc delikatnie, za nią nie prze-
padają. Powód? Bywa apodyktyczna, nie 
znosi sprzeciwu, lubi kontrolować sytu-
ację. Nie sposób odmówić jej przedsię-
biorczości. – „Musimy się za nich wydać, 
bo nam ich panienki podbiorą. Złożyłam 
papiery w urzędzie, ty też idź”. Tymi sło-

wami przywitała kiedyś swoją koleżankę 
Teresę, późniejszą żonę wybitnego muzyka 
Andrzeja Trzaskowskiego. Na jej wąt-
pliwości dotyczące przejęcia inicjatywy, 
miała odpowiedzieć: „Wystarczy, że ich 
poinformujemy”. Scena ślubu wymaga-
łaby mocnego uderzania w filmie. Otóż 
wśród prezentów dla nowożeńców była 
petarda, którą ktoś lekkomyślnie odpalił 
w łazience. Konkretnie w wannie pełnej 
kwiatów. Nastąpił ogromny wybuch, po 
którym zawartość pomieszczenia fruwała 
w powietrzu. 

Zofia staje się kimś w rodzaju organiza-
torki codzienności. Przygotowuje mężowi 
zestawy ubrań na każdy dzień, serwuje 
śniadania z jajkiem po wiedeńsku, zacho-
wuje się tak, jakby chciała zawłaszczyć 
również jego życie osobiste, ale on nie 
dopuszcza jej do środka. Jeden z bardziej 
poruszających wątków to temat dziecka 
Zofii z pierwszego małżeństwa. Grze-
bałkowska pisze: „Z Tomkiem jest naj-
większy problem, ponieważ nikt go nie 
pamięta”. Zofia rzuca się w wir życia towa-
rzyskiego w Krakowie, natomiast syna 
oddaje na wychowanie do babci, u któ-
rej chłopiec przebywa do siódmego roku 
życia. Dorosły dziś Tomasz Lach wypo-
wiada znaczące zdanie: „Nie wiem, czy 
tęskniłem za mamą. Byliśmy okazjonal-
nie w kontakcie”.

Ta książka to także podróż po Polsce 
sprzed lat, siermiężnej, biednej, ale takiej, 
w której idea potrafiła zgromadzić wokół 
siebie zaangażowanych ludzi. Tęsknotę 
budzą czasy, kiedy słuchanie radia było 
czymś w rodzaju świętości. Grzebałkowska 
przypomina m.in. postać Willisa Cono-
vera, który ukształtował muzyczną wraż-
liwość wielu pokoleń słuchaczy. Kiedy 
pojawiał się jego program „Jazz Hour” 
na prywatkach odkładano płyty i włą-
czano radio. Komeda umawiał się z kum-
plami na spisywanie nut utworów płyną-
cych z eteru.

Czytając biografię wybitnego twórcy 
muzyki filmowej, a jednocześnie świet-
nego jazzmana, uświadomiłam sobie, że 
w życiu tak jak w jazzie niezbędna jest 
improwizacja. W codzienności pojawiają 
się czasem fałszywe nuty, co nie zmie-
nia faktu, że warto powalczyć o magię 
współgrania.
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Jan Ptaszyn Wróblewski

Aretha Franklin

Są lektury, w których słowa uruchamiają bardzo 
wyraziste obrazy. Człowiek czyta i wyświetla mu 
się w głowie najmniejszy seans świata. Magdalena 
Grzebałkowska wie, jak opowiadać, aby czytelnik 
nie mógł oderwać się od tekstu. Z każdym kolejnym 
rozdziałem książki „Komeda. Osobiste życie jazzu” 
czuję, jak bliski staje mi się człowiek, z którym 
minęliśmy się na tym świecie. W głowie brzmią 
ścieżki dźwiękowe do takich filmów, jak Nóż 
w wodzie czy Dziecko Rosemary Romana 
Polańskiego. Potem przychodzi cisza, za którą 
chowa się zagadkowa śmierć artysty. Gwałtownie 
zamyka nabierające rozpędu życie. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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Kolejne ogniwo do tego dłu-
giego łańcucha ekranowych 
snów dodała niedawno młoda 
animatorka, Marta Pajek. 

Debiutancka Snępowina programowo nie 
dąży do odtworzenia czyjegokolwiek snu 
w relacji 1:1. Jeśli już, to raczej przywo-
dzi na myśl animowaną wariację osnutą 
na motywach onirycznych. Jej fenomen 
polega na tym, że obie sfery – film i sen – 
pozostają względem siebie autonomiczne, 
a równocześnie zdają się współzależeć 
jedna od drugiej. Stąd wziął się intrygu-
jący tytuł tej krótkometrażówki będący 
w istocie autorskim neologizmem złożo-
nym z wyrazów: sen i pępowina.

Tytułowa snępowina staje się metaforą 
łączącą życie „na zewnątrz” z życiem naj-
głębiej intymnym. Spoiwem łączącym 

form rysunkowych. Jak bywa w proce-
sie śnienia, wszystko może tu stać się 
wszystkim. Oglądamy pejzaż kobiecego 
ciała pogrążonego we śnie. Uderzającą 
cechą i mocną stroną tej animacji jest 
jej sensualny charakter, cielesność. Stąd 
kilka połączonych ze sobą motywów: 
dłonie, stopy, głowa, usta, włosy, oczy, 
piersi, pępowina. Dzięki celowemu prze-
łamaniu kanonu kobiecej urody udomo-
wiona cielesność bezimiennej bohaterki 
(every woman) zyskała w wizji Marty Pajek 
sugestywny, pozbawiony upiększeń este-
tycznego liftingu, wyraz. Zanurzenie we 
śnie oznacza pełne napięcia zanurzenie 
w życiu. 

Choć mówimy o krótkiej formie fil-
mowej, nie sposób przeoczyć, iż na tę 
miniaturową opowieść składa się kilka 
sekwencji zdarzeń. Początek wypełnia sen, 
środek troski i perypetie macierzyństwa 
z motywem dłoni ogarniających istnienie 
kogoś bezbronnego. W centrum uwagi 
przez cały czas znajduje się postać dziew-
czyny: pogrążonej w letargu, noszonej na 
rękach przez rodziców i powierzanej przez 
nich w taniec mężczyźnie, prowadzonej 
do stołu, na którym stoi talerz czerwo-
nej zupy, budzącej się nagle, zanurzającej 
palec wskazujący w zupie i bezwiednie 
zostawiającej ślad na stole i krople z ust 
na podłodze.

Kapitalne znaczenie dla wymowy cało-
ści posiada mistrzowsko zainscenizo-
wany epizod szachów. Wokół bohaterki 
toczy się życie innych. Nieopodal prze-
chodzi obca kobieta z wózkiem i dziec-
kiem. Na środku sceny stoi stół z sza-
chownicą. Do rozgrywki siada ta sama 
osoba bohaterki w dwóch wcieleniach: 
postaci nagiej i odzianej. W obecności 
widza rozszczepiona na dwie toczy grę 
sama z sobą i w końcu dostaje od wła-
snego sobowtóra mata. W następnej sce-
nie kładzie się spać do łóżka, bezwiednie 
bawiąc się figurami króla i królowej. Plan 
poszerza się, widzimy, że śpią obie, druga 
z nich na podłodze – przy łóżku, w czer-
wonej sukni i w butach. Pajek potrafi zaj-
mująco opowiadać obrazami. Nie zdradzę 
zakończenia. Powiem tylko, że dramatur-
giczna strona Snępowiny stanowi wielki 
atut tego filmu.

Sen jest zjawiskiem wyjątkowo bliskim 
kinu. Ruchome obrazy posiadają 
niezwykłą zdolność ukazywania 
onirycznych fantasmagorii. Przychodzą 
na myśl klasyczne tytuły: Sen pijaka, 
Antrakt, Pies andaluzyjski, 
Dobranocka, Kołysanka…
Marek Hendrykowski

jedno z drugim w procesie filmowej per-
cepcji jest nieustanne pulsowanie wizu-
alnej i audiowizualnej materii. Na dro-
dze ciągłej wymiany realne przechodzi 
w oniryczne, a śniony sen przemienia 
się w jawę. 

Film Marty Pajek stanowi kunsztownie 
i konsekwentnie rozwijaną grę zmieniają-
cych się i przechodzących jedna w drugą 

SNĘPOWINA
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Snępowina, reż. Marta Pajek

Snępowina,  
reż. Marta Pajek

SZKIEŁKO I OKO

Przed laty zdobycie funduszy na 
taśmę i dostęp do sprzętu były 
ogromnym problemem. Teraz 
cyfrowe kamery, filmujące fotoa-

paraty i karty pamięci są dostępne dla każ-
dego, kto ma chęć i talent, by opowiadać 
o świecie lub tworzyć własne światy.

Ciekawe przykłady wartościowych obra-
zów realizowanych więcej niż skromnymi 
środkami obejrzeliśmy niedawno w kinie 
Kultura. W listopadzie swoje najnowsze 
filmowe wizje pokazały siostry Julia i Mai 
Bui-Ngoc. To niezwykle utalentowany, 
artystyczny duet o wietnamsko-polskich 
korzeniach, z domieszką kultury francu-
skiej, bo młode reżyserki część dzieciństwa 
spędziły we Francji. Studiowały sztukę, 

MIEĆ CZYM, WIEDZIEĆ JAK I…

architekturę i film. Od dekady realizują 
swoje kinowe fantazje o ogromnej uro-
dzie plastycznej. Przez wiele lat korzy-
stały z własnych filmujących fotoaparatów 
Canon EOS, najczęściej z modelu EOS 7, 
tańszego niż słynna „piątka”. W swoich 
ostatnich produkcjach, mając dofinanso-
wanie, mogły wykorzystać bardziej wyrafi-
nowany sprzęt zdjęciowy. Mają sfilmować 
„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. 
Gotowa już jest piękna Świtezianka. Trailer 
dostępny na YouTubie. Druga produkcja 
to obraz fantasy Kriss de Valnor i Wład-
czyni Lasów – 40-minutowa ekranizacja 
komiksu Grzegorza Rosińskiego, wyglą-
dająca kilka razy drożej niż wynikałoby 
z budżetu. Zaprocentowały długie lata kre-

atywnej zaradności i wykorzystywania do 
maksimum prostego sprzętu. Mickiewicz 
już nigdy nie będzie nudną lekturą w pod-
stawówce.

W grudniu 2018, Sekcja Filmu Doku-
mentalnego SFP zaprosiła do „Kultury” 
na film Desert Coffe. To spotkanie z małą 
społecznością żyjącą na pustyni Sonora, 
w południowej Kalifornii. Mieszkańcy dzi-
kiego obozowiska porzucili swój „amery-
kański sen” i żyją w miejscu, gdzie latem 
temperatura dochodzi do +50ºC. Są w sta-
nie przetrwać dzięki wzajemnej pomocy 
i twardym, choć niepisanym zasadom. 
Przykład? Rob, główny bohater i gospo-
darz kawiarni internetowej zasilanej elek-
trownią słoneczną na dachu. Codziennie 
wstaje o świcie, by zaparzyć dla wszyst-
kich „najlepszą kawę na pustyni”, mimo 
że sam kawy nie pija. Dotarł w to miejsce 
Mikael Lypinsky, młody Szwed o polskich 
korzeniach, absolwent reżyserii w łódzkiej 
Szkole Filmowej. Od razu zobaczył temat 
na dokument. Chciał zrobić dokumentację 
i trochę próbnych ujęć, by napisać scena-
riusz i wrócić z ekipą. Miał pierwszy model 
Canon EOS 5 sprzed dekady, dwa obiek-
tywy, mikrofon i mały statyw. Szybko zdo-
był zaufanie swoich bohaterów. Nie mógł 
przestać filmować, tyle się wokół działo. Po 
dwóch dniach – leciwy aparat zakończył 
żywot od przegrzania przy +40ºC. Co robić? 
Mikael skorzystał z wypożyczalni sprzętu 
i wynajął nowszy model „piątki” (Mark 
III). Na szczęście ochłodziło się do +30ºC, 
nowsza wersja okazała się bardziej żarood-
porna, a operator/reżyser/producent – bar-
dziej przezorny. Po trzech tygodniach był 
gotowy cały podstawowy materiał. Drobne 
dokrętki powstały jesienią. Film był poka-
zywany na kilku festiwalach i zdobył trzy 
główne nagrody, również pieniężne.

I jeszcze jedna ciekawostka. Przez ostat-
nie dwa lata Złote Żaby festiwalu Cameri-
mage za najlepszy wizualnie pełnometra-
żowy dokument zdobyły filmy zrealizowane 
kamerami Blackmagic Pocket, model z 2013 
roku. Wygląda „toto” jak amatorski fotoa-
parat. Kamera gotowa do pracy waży około 
460 gramów i naprawdę mieści się w kie-
szeni. Rozmiar matrycy podobny do taśmy 
Super 16.

I co? Można? Tak, naprawdę można!
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...bardzo chcieć. Tylko tyle i aż tyle 
trzeba, aby zrobić cokolwiek, choćby 
niezależny film, który zainteresuje 
widzów i festiwalowe jury. 
Andrzej M. Bogusz

Mikael Lypinski
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Siedziałem w domu, robiłem muzykę, 
czytałem książki i oglądałem filmy. 
Moje piosenki na Spotify przesłu-
chał pewien agent muzyczny. Ode-

zwał się do mnie, podpisaliśmy umowę 
i już” – wyznaje w rozmowie z Kaliną Mróz 
na łamach „Gazety Wyborczej”. I dodaje: 
„I tak moja muzyka znalazła się w kilku-
nastu serialach, lepszych lub gorszych, i ma 
zazwyczaj szansę w nich wybrzmieć. Nie 
leci jedynie gdzieś w tle, w jakiejś kawiar-
nianej scenie, choć zdarzyło się to w jed-

nym z odcinków Elementary. W innych 
np. słychać ją bardzo dobrze”.

Daniel Spaleniak jest nie tylko kompozy-
torem, ale także gitarzystą i wokalistą. Ma na 
swoim koncie trzy autorskie płyty: „Dream-
ers” (2014), „Back Home” (2016) i „Life Is 
Somewhere Else” (2018). To piosenki z tych 
płyt można usłyszeć w amerykańskich seria-
lach: „Back Home” w kryminale Elemen-
tary, „Dear Love of Mine” w Ozark, a „Why” 
oraz „Night” w Sekcie. „Nic dziwnego, że 
Spaleniak podoba się za oceanem, bo jego 

muzyka to mieszanka folku, białego bluesa 
i alternatywnego luzu, idealnie skrojona 
pod nocną podróż Drogą 66” – konstatuje 
Jarosław Szubrycht w „Gazecie Magneto-
fonowej”. A Anna Nilcz, jego redakcyjna 
koleżanka, dodaje, że kompozytor „rośnie 
nam na najwspanialszego budowniczego 
mrocznych, niepokojących, acz intrygują-
cych i przyciągających, przestrzeni”. Może to 
prognozy skrojone nieco na wyrost, jedno 
trzeba jednak stwierdzić z pełnym przeko-
naniem: ten młody kompozytor (rocznik 
1993) ma wyjątkowy dar wizualnego wyczu-
cia muzyki. Może ona nie tylko ilustrować 
filmy, ale także – wyręczając często zbędne 
słowa – prowadzić ich narrację.

Spaleniak ma dotychczas na swym koncie 
muzykę do kilku etiud studenckich Mate-
usza Kucharskiego (Ślad, 2016; Zawieszenie, 
2017; Strzępy, 2017), Mateusza Zielińskiego 
(Para Bellum, 2016; 2116, 2016), Wero-
niki Izdebskiej (Dom, 2016; Borderlands, 
2016; Where Shadows Make Shadows, 2017; 
I Dream in Neon, 2017). Szczególna więź 
artystyczna łączy kompozytora z Izdebską, 
która często tworzy oprawę wizualną do jego 
muzyki (płyty, teledyski). Z tymi etiudami 
z łódzkiej Szkoły Filmowej sąsiadują w fil-
mografii Daniela Spaleniaka… popularne 
amerykańskie seriale dostępne na platfor-
mach Netflixa czy Hulu, m.in. Elementary, 
Dobre zachowanie, Ozark, Sekta, The Royals, 
Shut Eye, Six, UnReal, Youth & Consequences.

15 lutego ukaże się jego nowy album. 
„»Burning Sea« jest dla mnie płytą wyjąt-
kową. Przede wszystkim dlatego, że łączy 
w sobie dwa światy, które uwielbiam – film 
i muzykę. Materiał powstawał przez cztery 
lata i jest zapisem moich dotychczasowych 
doświadczeń z pracą z obrazem. Będzie kli-
mat, dużo emocji i mroku” – pisze na swoim 
profilu na Facebooku. I dodaje: „To album 
impresja, zapis atmosfer, mrocznych, często 
dusznych przestrzeni, stworzonych z bardzo 
skrajnych uczuć. Formy utworów pozostają 
»piosenkowe«, jednak tym razem historie 
opowiadane będą w większości przez dźwięki 
instrumentów”. Jak można przypuszczać, 
wyjątkowa gratka dla twórców amerykań-
skich seriali i wielbicieli niekonwencjonal-
nych dźwięków, głównie z… Turcji, bo jak 
podaje Spotify, najwięcej słuchaczy muzyki 
Spaleniaka mieszka w Stambule.

Daniel Spaleniak – młody polski, dość 
niszowy kompozytor, autor muzyki do kilku 
etiud studentów łódzkiej Szkoły Filmowej, 
niejako „z dnia na dzień” trafił na ścieżki 
dźwiękowe wielu popularnych seriali 
amerykańskich.
Jerzy Armata
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Jej program „Tele-Echo” był pierwszym i bardzo długo 
jedynym polskim talk-show, ale też jego formuła została 
wypolerowana do doskonałości. Pani Irena w pracy miała 
dyktatorski, nieznoszący sprzeciwu sposób bycia i – jedno-

cześnie – finezję nietkniętej komunizmem inteligenckości. Była 
damą i potworem w jednym. Budziła podziw i siała strach. Jej 
rozmówcy wyglądali jak struchlałe, przerażone myszy, odpowia-
dające na pytania przebiegłej kocicy. Dziedzic nie eksperymento-
wała i nie improwizowała. Wszystko musiało być przygotowane 
w najdrobniejszych szczegółach.

Przez wiele lat widzowie zastanawiali się, dlaczego goście „Tele-
-Echa” odpowiadali na pytania tym samym gładkim językiem, 
zawsze przy tym dając okazję gospodyni do zabłyśnięcia efektowną 
puentą. Odpowiedź na to dał Bogusław Kaczyński, który tak mi 
opisał swój udział w programie: „Najpierw zostałem zaproszony 
przez panią Irenę do domu na Saskiej Kępie, gdzie szczegółowo 
mieliśmy omówić mającą się odbyć w telewizji rozmowę. Gospo-
dyni zasiadła przy biurku i... napisała na maszynie cały wywiad: naj-
pierw pana zapytam o to, a pan niby żartem odpowie, że to nie tak. 
Potem zapytam, co pan sądzi o Iksie, a pan odpowie mniej więcej 
tak... Wtedy ja zażartuję, a pan się żachnie. I tak dalej, i tak dalej”.

Kiedy rola była już napisana, gość „Tele-Echa” miał obowią-
zek opanować ją pamięciowo jak aktor. A później było nagranie 
w studiu telewizyjnym. Trudno nie przyznać, że tak realizowane 
rozmowy musiały być sztuczne. Z drugiej jednak strony miały 
one literacką potoczystość i gwarantowaną zawartość meryto-
ryczną. Nie zdarzały się wpadki ani ględzenie nie na temat. Nie 
było też partyjnej nowomowy, ani slangowego bełkotu. „Tele- 
-Echo” ustanawiało normę konwersacyjną, co w zapyziałym i na 
siłę proletaryzowanym PRL-u miało swoją niewątpliwą wartość. 

Irena Dziedzic, gdyby chciała, mogła zostać szanowaną wykła-
dowczynią, uczącą studentów dziennikarstwa sztuki występowania 
przed kamerą i przygotowywania wywiadu. Wszak jej definicja 
tego gatunku (pokazywana zawsze w czołówce „Tele-Echa”) do 
dzisiaj pozostaje aktualna: program powinien pokazywać „tych, 
których znacie; których poznać chcecie; których poznać powin-
niście; których nie poznalibyście gdyby nie – »Tele-Echo«”. Pro-
ste i genialne. Nikt lepiej by tego nie wymyślił. Ale Irena Dzie-
dzic nie chciała uczyć młodych. Wycofała się z czynnego życia 

i nawet niechętnie udzielała wywiadów. Kiedy poprosiłem ją 
o udział w jednym z moich telewizyjnych programów, odparła: 
„Ja wywiadów nie udzielam. Ja je przeprowadzam!”.

A jednak udało mi się spotkać z Ireną Dziedzic. Było to na 
planie filmu Szczur (w reżyserii Jana Łomnickiego), w którym 
oboje zagraliśmy niewielkie epizody. Historia, w której braliśmy 
udział, rozgrywała się w Sali Kongresowej podczas wyborów 
Miss Polski. Pani Irena była przewodniczącą, a ja członkiem fik-
cyjnego jury. I tym razem przyszła perfekcyjnie przygotowana. 
Rolę miała w małym palcu. Wyglądała młodo i z klasą. Nawet 
wdała się ze mną w krótką rozmowę na temat okładki „Play-
boya” (byłem wówczas naczelnym redaktorem polskiej edycji 
tego miesięcznika). Podobało jej się okładkowe zdjęcie Bogny 
Sworowskiej. „Świetna dziewczyna” – stwierdziła zdecydowa-
nie – „Prawdziwa dumna laszka!”.

Po chwili zawołano nas na plan filmowy. Wyszedłem z garde-
roby ostatni i z zainteresowaniem obserwowałem idące przede 
mną dziewczyny, które miały zaraz wziąć udział w konkursie 
„Miss Polski”. Wśród nich szła Irena Dziedzic. Możecie wierzyć 
lub nie, ale to ona ściągała uwagę wszystkich elegancją i gracją 
ruchów. Miała ów szyk, którego tak nam brakuje – i w telewizji, 
i w codziennym życiu.

Odeszła Irena Dziedzic  
– legendarna dziennikarka 
telewizyjna, która przez  
kilkadziesiąt lat miała wpływ  
na to, jak widzowie postrzegali  
ludzi kultury, a więc i filmowców. 

Tomasz Raczek

DUMNA LASZKAETIUDY I SERIALE
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Irena Dziedzic

Daniel Spaleniak
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Animacja Story  
w reżyserii  
Joli Bańkowskiej 
swoją światową 
premierę  
będzie miała 
podczas 
tegorocznej edycji 
Berlinale! 

Wyprodukowany w ramach pro-
gramu Młoda Animacja film za-
kwalifikował się do sekcji kon-

kursowej Generation 14plus. W tegorocz-
nym programie znalazło się 16 tytułów 
z całego świata. „Berlinale jest mi bardzo 
bliskie, jeździłam tam kilkakrotnie na po-
kazy filmowe lub spotkania z reżyserami, 
wiec ogromnie cieszę się, że właśnie tam 
Story zacznie swój obieg festiwalowy” – 
mówi reżyserka Jola Bańkowska. „W tego-
rocznej selekcji znalazło się kilku twórców 
animacji, których prace od dawna obser-
wuję w internecie, więc jest to okazja do 
poznania ich osobiście i obejrzenia ich naj-
nowszych filmów” – dodaje animatorka. 

Story to ironiczny ciąg kilkunastu scenek 
opowiadających o przenikaniu się codzien-
ności ze światem cyfrowym. Oglądany przez 

Na pierwszym wieczorze premiero-
wym w tym roku zaproszeni widzo-
wie mogli zobaczyć Pustostan Agaty 

Trzebuchowskiej, 19/91 Emilii Śniegoskiej, 
Okno z widokiem na ścianę Kobasa Laksy oraz 
Dzień pierwszy w reżyserii Daniela Banaczka.

Pustostan to krótkometrażowa fabuła w re-
żyserii i według scenariusza Agaty Trzebu-
chowskiej. W filmie poznajemy historię An-
ny, niczym niewyróżniającej się mieszkanki 
zamkniętego osiedla. „Sama jestem kobietą 
i wydaje mi się, że łatwiej jest mi mówić o ko-
biecych doświadczeniach. Zresztą one też mnie 
bardziej ciekawią” – mówiła Trzebuchowska 
podczas spotkania z publicznością. Pewnego 
dnia Anna zagląda do niewykończonego do-
mu z naprzeciwka i postanawia w nim zostać. 
Obserwując swoich bliskich, nie tylko poznaje 
ich mniejsze i większe tajemnice, ale przede 
wszystkim dowiaduje się więcej o samej sobie. 
W rolę Anny wcieliła się Agnieszka Podsia-
dlik. „Zdecydowałam się na Agnieszkę, po-
nieważ bardzo cenię ją jako aktorkę i bardzo 
doceniam jej warsztat. Ma ciekawą aparycję 
i niesamowity głos, co w tak cichym filmie jak 
Pustostan miało szczególne znaczenie. Wie-
działam że Agnieszka będzie bardzo przycią-
gała uwagę” – opowiadała podczas premiery 
reżyserka. Za zdjęcia do filmu odpowiedzialna 
jest Zuza Kernbach, za dźwięk Michał Roba-
czewski, scenografię stworzyła Jagna Dobesz, 
kostiumy Agnieszka Baranowska, a montaż 
jest dziełem Agnieszki Glińskiej. Z kolei pro-
ducentem wykonawczym i koproducentem 
tego obrazu jest Akson Studio.

19/91 Emilii Śniegoskiej to cichy i skrom-
ny w środkach dokument o 19-letniej Niem-
ce, która decyduje się na roczny wolontariat 
w Warszawie. W trakcie swojego pobytu regu-
larnie odwiedza 91-letnią Polkę, panią Zosię. 
„Bohaterki mojego filmu znalazłam zupełnym 
przypadkiem – robiłam reaserch do innego 
projektu dokumentalnego – i tak dowiedzia-
łam się o Fundacji Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie. Akurat wtedy realizowany był program 
wolontaryjny, w ramach którego młodzi lu-
dzie odwiedzają starsze osoby dotknięte przez 
narodowy socjalizm” – mówiła o znalezieniu 
bohaterek swojego filmu Emilia Śniegoska. 
Koproducentem i producentem wykonaw-
czym dokumentu jest Koi Studio. 

FILM STORY W BERLINIE! 

PIERWSZA PREMIERA W 2019
Dwie fabuły i dwa dokumenty – z programów 30 Minut oraz Pierwszy 
Dokument – zaprezentowano 17 stycznia w kinie Kultura. 

„story”, popularną dziś funkcję na większo-
ści mediów społecznościowych, przedstawia 
ludzi samotnych, zagubionych, a czasem już 
obojętnych na otaczającą ich rzeczywistość. 

Jola Bańkowska jest 27-letnią absolwentką 
Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP, ilu-
stratorką, reżyserką filmów animowanych. 
To dwukrotna laureatka Adobe Design 
Achievement Awards oraz stypendium Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Producentem wykonawczym i koprodu-
centem Story jest Letko. Promocję między-
narodową tej animacji wspiera Krakowska 
Fundacja Filmowa. 

69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Berlinie odbędzie się w dniach 7-17 lu-
tego.

Anna Kot

Z kolei bohaterami krótkometrażowej fa-
buły Okno z widokiem na ścianę w reżyserii 
Kobasa Laksy są Larysa i Borys. Larysa chce 
być flecistką w filharmonii w Szczecinie. Jej 
mąż Borys dorabia jako mim uliczny i ma-
rzy o wyjeździe do Berlina. W życiu Lary-
sy najważniejsze są trwające przygotowania 
do solowego występu w filharmonii i ma-
lutki syn Mitia. Wkrótce precyzyjny rytm 
kolejnych taktów partytury zburzy niespo-
dziewana katastrofa. „Ta historia chodziła za 
mną w zasadzie od dzieciństwa, bo ta, która 
jest pokazana w filmie przydarzyła się mojej 
mamie” – mówił pytany o inspirację Kobas 
Laksa. W rolach głównych zobaczymy Fati-
mę Gorbenko i Artema Manuilov’a. Autora-
mi zdjęć są Aleksander Pozdnyakov i Kamil 
Płocki, za kostiumy i scenografię odpowiadała 
Aleksandra Chorążyczewska, za dźwięk Se-
bastian Witkowski i Marcin Popławski, a film 
zmontował Wojciech Jagiełło. Koproducen-
tem i producentem wykonawczym fabuły 
jest Wajda Studio. 

Dzień pierwszy Daniela Banaczka to doku-
ment, który opowiada o losach trzech chło-
paków – Arka, Wojtka i Sebastiana, którzy są 
osadzeni w Zakładzie Poprawczym w Raci-
borzu. Bohaterów poznajemy jeszcze w po-
prawczaku, gdzie są mocno zaangażowani 
w zajęcia teatralne i mają naiwne marzenia 
związane z wyjściem lada dzień na wolność. 
Niestety, wolność dla każdego z nich okazuje 
się trudnym wyzwaniem. „My ten film robi-
liśmy czternaście lat. Na początku nie zakła-
daliśmy takiego okresu zdjęciowego. Przy-
stępowaliśmy do tego obrazu myśląc, że to 
wszystko będzie bardzo łatwe i komediowe. 
Okazało się zupełnie inaczej” – mówił pod-
czas premiery reżyser Daniel Banaczek. „Jak 
nasi bohaterowie wyszli z poprawczka, po-
magaliśmy im. Nadal to robimy; pomagamy 
w organizowaniu życia, poszukiwaniu pra-
cy” – dodał reżyser. Autorem zdjęć do tego 
dokumentu jest Michał Brożek, a zmonto-
wał go Rafał Salata. Studio Filmowe Kroni-
ka jest koproducentem i producentem wy-
konawczym filmu. 

Wszystkie te zaprezentowane w kinie Kul-
tura najnowsze krótkometrażowe produkcje 
Studia Munka, poza Dniem pierwszym, czekają 
jeszcze na swoją premierę festiwalową. A.K.

Kobas Laksa

Story, reż. Jola Bańkowska

Agata Trzebuchowska

Emilia Śniegoska

Daniel Banaczek
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1. W Diablo. Wyścigu o wszystko 
grasz Kubę, który dla 

chorej siostry zaczyna startować 
w nielegalnych wyścigach 
samochodowych. Jak odnalazłeś się 
w tym świecie jako aktor?
Muszę przyznać, że na początku byłem 
trochę przerażony. Obawiałem się, że 
nie udźwignę takiej roli, a fani wyścigów 
samochodowych zjedzą mnie żywcem! 
(śmiech) Uspokoiłem się dopiero na pla-
nie, gdy zaczęliśmy kręcić. Zresztą nie 
tylko ja odczuwałem stres. Ale wiedzie-
liśmy, że wspiera nas świetna kadra spe-
cjalistów, takich jak mistrzyni polskiego 
driftu Karolina Pilarczyk.

2.Brałeś udział we wszystkich 
scenach, czy oddawałeś jednak 

pole kaskaderom?
Absolutnie nie. Nie śmiałbym nawet 
marzyć o wykonywaniu niektórych 
rzeczy. Nie ma sensu zaczarowywać 
rzeczywistości i mówić, że było inaczej. 
W wielu scenach zastępowali nas 
kaskaderzy. Również dlatego, żeby 
nie ryzykować naszego zdrowia. Ale 
w sekwencji zakończenia jednego 
z wyścigów, kręconego w kopalni 
wapienia niedaleko Kielc, siadłem 
za kierownicą mustanga i dostałem 
do przejechania krótki odcinek. 
Adrenalina była ogromna, a radość 
jeszcze większa, jednak uświadomiłem 
sobie w pewnym momencie, że zabawa 
zabawą, zawsze jest fajnie pojeździć 
takim wozem, ale w gruncie rzeczy 
wystarczyłaby niewielka pomyłka 
we wchodzeniu w zakręt i ujęcie 
mogłoby skończyć się bardzo niefajnie. 
Pamiętam, że wtedy spanikowałem 
i podziękowałem w duchu za 
kaskaderów.

3. Choć w Underdogu zagrałeś 
niepełnosprawnego brata 

zawodnika MMA, miałeś okazję 
skonfrontować się z kolejnym 
ekscytującym i niebezpiecznym 
światem, który nieczęsto trafia 
na ekrany kin. Jak wspominasz to 
doświadczenie?
Zagrałem brata Kosy, który jest dla 
niego dużym wsparciem, ale gdy sytu-
acja tego wymaga, potrafi mu się posta-
wić i nawrócić go na odpowiednią 
drogę. Natomiast świat MMA jest rze-
czywiście imponujący, ma wiele róż-
nych ciekawych warstw. Jestem pewien, 

odpowiedzialnością. Sprostanie ocze-
kiwaniom widzów, ich wyobraźni, to 
duże wyzwanie. Szczególnie jeśli sce-
nograf mierzy się z filmową adapta-
cją książki, zawsze jest to starcie wizji 
scenografa z wizją widzów, czytelni-
ków. To bardzo skomplikowana praca, 
godna podziwu i szacunku. Zawsze 
myślę o całości postaci, o pełnej histo-
rii mojego bohatera, łącznie z tym, co 
mogło się wydarzyć na długo przed 
wydarzeniami, o których opowiadamy 
w filmie czy serialu. W tym sensie ofe-
rowana mi przez scenografię możliwość 

że sam sposób ukazywania walk MMA 
sprawi, że nasz film będzie gratką dla 
wszystkich fanów tego sportu.

4. Masz obecnie ciekawy okres 
w karierze. W niespełna dwa 

miesiące premiery pierwszego 
polskiego filmu o nielegalnych 
wyścigach samochodowych, 
pierwszego polskiego filmu 
o MMA i pierwszego polskiego 
serialu Netflixa. Czujesz w sobie 
pionierskiego ducha?
Nie, ale jest mi ogromnie miło, że 
mogłem zagrać w tych projektach. Trzy-
mam kciuki za to, żeby w Polsce było 
więcej gatunkowego ryzyka w projek-
tach filmowych i serialowych. Chciał-
bym, żeby wszystkie trzy tytuły służyły 
za dowód na to, że można łączyć profe-
sjonalnie zrealizowaną rozrywkę z alter-
natywą dla popularnych rodzajów kina 
i telewizji.

5.Jak reagujesz na coraz częściej 
pojawiające się w mediach 

określenia w rodzaju „nowa twarz 
polskiego kina”?

Zastanawiałem się ostatnio nad tym, na 
jakim etapie kariery obecnie się znaj-
duję. Doszedłem do wniosku, że to 
chyba moment, w którym zaraz przyj-
dzie mi się zmierzyć z faktem, że już 
nie jestem w szkole i taryfa ulgowa się 
skończyła. Jestem świadomy, że nie-
długo czeka mnie weryfikacja tego, czy 
coś jednak potrafię, czy po prostu mia-
łem szczęście. Nie wiem, czy to dobra 
odpowiedź na twoje pytanie, ale tak się 
właśnie do takich określeń odnoszę. Są 
bardzo miłe, ale traktuję je z dystan-
sem. Nie zależy mi na tym, żeby mnie 
chwalono, tylko żebym czuł, że rze-
telnie wykonuję swoją pracę, że nie 
mam sobie nic do zarzucenia. I mam 
nadzieję, że po tej weryfikacji obiecu-
jący młody aktor nie stanie się rozcza-
rowaniem.

6.Najciekawszy zawód na planie 
filmowym poza aktorstwem?

Fascynuje mnie od dawna scenografia, 
ponieważ tworzenie różnych światów, 
czasem nowych, a czasem odzwiercie-
dlających jakąś istniejącą teraz czy kie-
dyś rzeczywistość, wiąże się z ogromną 

zanurzenia się w takim świecie jest bar-
dzo pomocna. Myślę, że przy średniej 
jakości scenografii byłoby mi znacznie 
trudniej.

7. Odważyłbyś się zagrać w mocnej 
filmowej scenie seksu?

Myślę, że tak. Ale nie traktowałbym tego 
jako erotyczne wyzwanie, lecz po pro-
stu część mojego zawodu. Jeśli scena 
seksu miałaby służyć dobru filmu, jeśli 
wpisywałaby się w jego fabułę, a nie słu-
żyła tylko do dorzucenia trochę golizny, 
nie miałbym z tym najmniejszego pro-

blemu. Przerobiłem sobie już tego typu 
kwestie w głowie i staram się traktować 
wszystko, co związane z aktorstwem, 
jako pracę. Podchodzę do tego profesjo-
nalnie.

8. Który z filmowych bądź 
serialowych światów, w których 

przyszło ci zagrać i w jakimś sensie 
żyć, najbardziej ci zaimponował 
i chciałbyś w nim zostać na dłużej?
Ten z 1983, bo to niezwykły świat, 
barwny, wielowymiarowy. I co ciekawe, 
bardzo wierny temu, co zostało zapisane 
w scenariuszu. Czytając tekst, wyobra-
żałem sobie tę rzeczywistość bardzo 
podobnie. Co mogę powiedzieć? Ten 
świat jest piękny, a jednocześnie brudny, 
nieoczywisty, trochę w nim Łowcy 
androidów, a trochę różnych rodza-
jów polskości. Nie wiem, czy chciałbym 
w nim żyć i czy w ogóle bym się tam 
odnalazł, ale do dzisiaj nie mogę o nim 
zapomnieć. Ale kocham też gry kom-
puterowe i jestem fanem gier Blizzarda, 
szczególnie Warcrafta, w którego wcią-
gnąłem się, będąc nastolatkiem. Uwiel-
biam ten świat, Azeroth. Z chęcią został-
bym w nim dłużej, myślę, że mógłbym 
w nim zamieszkać.

9. Gdybyś mógł zostać postacią 
animowaną, kto by to był 

i dlaczego?
Wychowałem się na anime, całe dzie-
ciństwo oglądałem Dragon Balla, zafa-
scynowany rozgrywającą się w nim 
walką o dobro planety oraz heroizmem 
postaci. To niby prosta historia, wręcz 
błaha, ale o 16.00 całe nasze osiedlowe 
podwórko pustoszało, wszyscy biegli 
oglądać. Myślę, że mógłbym utożsamić 
się z wieloma postaciami, ale jeśli miał-
bym wybrać jedną, byłby to Son Gohan, 
syn głównego bohatera serialu, Sona 
Gokū.

10.Moje guilty pleasure to…?
Pizza! (śmiech) Nie potrafię 

oprzeć się pizzy, po prostu nie potrafię. 
To silniejsze ode mnie. Zawsze chęt-
nie ją zjem, o każdej porze dnia i nocy. 
Jeśli ktoś mi proponuje pizzę, mogę 
być na diecie, mogę być już tego dnia 
po czterech innych pizzach, ale nie 
odmówię!

Pytania zadawał 
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Karolina Szymczak i Tomasz Włosok  
w filmie Diablo. Wyścig o wszystko,  

reż. Michał Otłowski

Tomasz Włosok w filmie Diablo. Wyścig  
o wszystko, reż. Michał Otłowski
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„Bywa, że gramy dany spektakl 
jako jedyni w Polsce. Najbliższa 
retransmisja odbywa się w Berli-
nie” – chwali się Grzegorz Krzy-
wonos. – „I dzięki temu bywają 
u nas widzowie z Warszawy. 
W końcu to nie tak daleko”. 

Swoją drogą, sala Muzy nosi 
imię Przemysława Gosiew-
skiego, inicjatora budowy 
peronu, na którym dziś zatrzy-
mują się pociągi na trasie Kra-
ków-Warszawa. Za życia polityk 
bywał w kinie częstym gościem. 
Grzegorz Krzywonos stara się, 
żeby Muza przyciągała wszyst-
kich, nie tylko najbardziej zago-
rzałych wielbicieli X Muzy. 
„Dzięki cyfryzacji organizu-
jemy transmisje sportowe. Nie 
wliczam ich do naszej frekwen-
cji – byłaby chyba dwukrotnie 
większa, bo często sala na nich 
pęka w szwach. Liczę, że nie-
którzy z kibiców wrócą potem 
na filmy” – stwierdza. 

Wkrótce przed kinem mają 
otworzyć się nowe możliwo-
ści. Jest już gotowy projekt 
rozbudowy obiektu o nową 
salę taneczną. Latem jej ściana 
posłuży jako kino plenerowe, 
w ciągu roku natomiast odciąży 
zajętość sali kinowej. „Chciał-
bym, żeby kiedyś udało się 
nam też otworzyć drugą salę, 
na 50 miejsc, w której grany 
byłby ambitniejszy repertuar” – 
dodaje Grzegorz Krzywonos. 
Z jego zapałem i zaangażowa-
niem to całkiem możliwe. Za 
swoją pracę dla Muzy już kilka 
razy został uhonorowany tytu-
łami „Menadżera roku” i „Tytana 
pracy”. Od grudnia 2018 zasiada 
w Radzie Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych. I  już zastana-
wia się nad kolejnymi nowo-
ściami w Muzie. Marzy, żeby 
kino zostało dostrzeżone także 
w Polsce. „Byłbym szczęśliwy – 
mówi – gdybyśmy kiedyś otrzy-
mali nominację do Nagrody 
PISF. Może nasze miasto nie 
jest wielkie, ale nikt tak kina 
nie kocha jak my”. 

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

Pewnie dlatego kino 
Muza we Włoszczo-
wie może pochwalić 
się tak wysoką frekwen-

cją – tu na mieszkańca przypada 
nie półtora, a trzy bilety rocznie. 
Są obiekty, do których chce się 
przychodzić nie tylko na filmy, 
ale i dla atmosfery, która w nich 
panuje. Muzę kocha coraz więcej 
osób. W minionym roku kino 
odwiedziło o dwie pełne sale 
(ponad 400 osób) więcej, niż 
w 2017. A średnia to już niemal 
30 tys. rocznie – w 10-tysięcz-
nym mieście. Gdy 20 lat temu 
Grzegorz Krzywonos rozpo-
czynał tu pracę, frekwencja 
była 10-krotnie mniejsza. Dziś 
to jednak już inne miejsce: 
nowoczesne, wygodne, z naj-
wyższej klasy wyposażeniem 
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retransmisje” – mówi kierownik. 
„Skoro można w dużych mia-
stach, to dlaczego by i nie u nas? 
Tym bardziej, że we Włoszczo-
wie mieszka i pracuje krytyk 
muzyczny oraz popularyzator 
opery i baletu Adam Czopek. 
Nie od razu uwierzył w tę kon-
cepcję, ale dziś przygotowuje 
prelekcje i wprowadzenia do 
wszystkich naszych retransmi-
sji – przez trzy lata odbyło się 
ich już 50. Po seansie zawsze 
zapraszamy na poczęstunek, 
żeby można było porozma-
wiać o widowisku, podzielić się 
wrażeniami” – uzupełnia pomy-
słodawca projektu. Frekwencja 
zależy od konkretnego tytułu, 
ale wyniki zbliżone są do tych, 
które osiągane są w… Kielcach. 

KINO MUZA WE WŁOSZCZOWIE

projekcyjnym i bogatą ofertą, 
w której coś dla siebie znajdą 
zarówno fani kina rozryw-
kowego, jak i sztuki, seniorzy 
i juniorzy. Wysoka frekwencja 
jest tym bardziej imponująca, 
iż sala jako kino działa tylko 
przez cztery dni w tygodniu. Jak 
wiele kin, które podlegają ośrod-
kom kultury, wykorzystywana 
jest też do innych statutowych 
działań. „Odbywają się tu zaję-
cia taneczne, aerobik, spektakle, 
próby teatralne i orkiestrowe, 
akademie, zewnętrzne prezen-
tacje i inne spotkania. Latem 
gościliśmy uczestników Kino-
busu 2018. Kino działa głównie 
w weekendy, wtorki i środy” – 
tłumaczy Grzegorz Krzywonos. 

Historia Muzy sięga końca 
lat 60. XX wieku, kiedy lokalne 

władze zadecydowały o budo-
wie Domu Kultury z salą kino-
wo-widowiskową. „Od wojny 
działało we Włoszczowie kino 
Gdańsk, z czym zresztą wiąże się 
anegdota: kopie, które miały być 
u nas wyświetlane regularnie tra-
fiały do Trójmiasta” – opowiada 
Krzywonos. „Nasza sala oddana 
została do użytku w 1968 roku. 
Do początku lat 70. oba kina 
działały równolegle, ale Muza 
ostatecznie została jedyną salą 
projekcyjną w mieście” – dodaje, 
pokazując archiwalne zdjęcia 
z tłumem ludzi. Nie tylko pro-
wadzi Muzę, ale i popularyzuje 
jej dzieje. Na oficjalnym pro-
filu kina na Facebooku – pod 
hasłem „Ze wspomnień włosz-
czowskiego kinooperatora” przy-
bliża najgłośniejsze filmy i wyda-
rzenia w ośrodku. Widzowie 
mogą nawet dowiedzieć się, jakie 
produkcje były grane w Muzie 
w dniu ich urodzin. 

Przez lata Muza świetnie 
sobie radziła ku zadowoleniu 
mieszkańców. Wśród pierw-
szych cieszących się największą 
popularnością tytułów znalazły 
się filmy o Winnetou. W 1998 
Grzegorz Krzywonos pałeczkę 
kierowniczą przejął po Tade-
uszu Gawronie. „Nie był to 
łatwy dla kina okres. Najpierw 
widzów podkradły magneto-
widy, potem internet. Poza tym, 
gdy przyszedłem do Muzy, z jej 
dawnej świetności niewiele już 
pozostało. Po trzech dekadach 
intensywnej eksploatacji – była 
to jedyna taka sala w powie-
cie – obiekt był już w opłaka-

nym stanie. Stare fotele, sprzęt 
i ograniczona liczba granych 
tytułów – około czterech, pię-
ciu miesięcznie – nie zachę-
cały do odwiedzin” – opo-
wiada kierownik. – „W 2006 
roku, po śmierci kinooperatora 
Mirosława Grzybka, musieli-
śmy ratować się za pomocą 
kina objazdowego, które raz 
w miesiącu przywoziło nowo-
ści. Wiedzieliśmy, że zbliżamy 
się do »być albo nie być«. 
W końcu w 2009, dzięki zaan-
gażowaniu mojemu, dyrektor 
Domu Kultury Mirosławy Bąk 
i wsparciu ówczesnego burmi-
strza Włoszczowy Bartłomieja 
Dorywalskiego, którego dziadek 
Ryszard przez wiele lat praco-
wał w Muzie jako kinoopera-

tor, pozyskaliśmy fundusze na 
remont. Między innymi z dota-
cji unijnych”.

Sala i sąsiadujące pomiesz-
czenia zostały przebudowane, 
wymieniono wyposażenie. 
„Tylko że… nie mieliśmy jeszcze 
projektora cyfrowego” – konty-
nuuje Krzywonos. – „Wiedzie-
liśmy, że to jest przyszłość i po 
roku funkcjonowania nowocze-
snego kina analogowego pod-
jęliśmy starania o digitalizację. 
Część funduszy pozyskaliśmy 
z PISF-u – jako jedno z 15 kin 
w Polsce. Resztę – dzięki kre-
dytowi, na który zgodził się 
dyrektor Domu Kultury Syl-
wester Kowalski. I to był strzał 
w dziesiątkę! Dziś widzę, jak 
odważna, ale zarazem słuszna 

była to decyzja. Pożyczkę spła-
ciliśmy tak szybko, że dyrek-
tor banku pyta dziś, kiedy weź-
miemy nowy kredyt… Gdyby 
nie ten krok, Muzy by dziś nie 
było i Włoszczowa podzieliłaby 
los Końskich, gdzie kina nie ma, 
chociaż miasto jest większe. 
A my od 1 czerwca 2012 ciągle 
przyciągamy nowych widzów”. 

Muza ma po około 28 tytu-
łów filmowych miesięcznie i ofe-
ruje programy dla seniorów oraz 
dzieci i młodzieży, w tym zajęcia 
KinoSzkoły. Regularnie odby-
wają się tu również retransmi-
sje oper, baletów i przedstawień 
teatralnych. W foyer witają gości 
plakaty do tych widowisk. „Wie-
rzę, że trzeba spełniać marzenia, 
a nim właśnie były dla mnie te 

Grzegorza Krzywonosa, kierownika Muzy, 
zna cała okolica. Z każdym widzem, który 
zagląda do prowadzonego przez niego kina 
wita się i żegna jak z przyjacielem. 

PO KAŻDEGO WIDZA  TRZEBA WYJŚĆ 

Kino Muza we włoszczowskim 
Domu Kultury 

Kasa kina Muza
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FILMY „NA PAPIERZE” TANDEM 
DOSKONAŁY

Autorem jest Maciej Karpiński, 
jeden z najbardziej utalentowa-
nych i profesjonalnych polskich 
scenarzystów, który zarówno 

twórczością w tej dziedzinie (wcześniejsze 
przykłady: „Pokój z widokiem na morze”, 
„Kobieta samotna”, „Cud purymowy”, 
świetny podręcznik scenariopisarstwa 
„Niedoskonałe odbicie. O sztuce scena-
riusza filmowego dla scenarzystów, dla 
przyszłych scenarzystów i dla wszyst-
kich, którzy kochają kino”, 1995; dru-
gie wydanie: „Niedoskonałe odbicie. 
Warsztat scenarzysty filmowego”, 2006), 
jak i działalnością dydaktyczną w Stu-
dium Scenariuszowym Szkoły Filmowej 
w Łodzi, przyczynił się do tego, że o sce-
nariuszu w kinie polskim nie mówi się 
już wyłącznie jako o pięcie achillesowej.

Czytając „»Różyczkę« i inne scena-
riusze” – która ukazała się w serii Biblio-
teka Scenarzysty – możemy zobaczyć, 
jak wyglądały „na papierze” filmy: Naj-
lepszy Łukasza Palkowskiego, W ukry-
ciu Jana Kidawy-Błońskiego (scenariusz 
pt. „Strażniczka winnicy”) i oczywi-
ście Różyczka tego samego reżysera, 
zarazem współscenarzysty. Odmiennie 
rzecz się ma ze scenariuszem „Wieczoru 
Trzech Króli”, gdyż film na jego podsta-
wie – planowany w telewizyjnym cyklu 
„Święta polskie” – nie powstał. Faktem 
jest, że scenariusz nawiązuje bezpośred-

Choć wspólnie zrealizowali tylko 
10 filmów (w tym 6 krótkome-
trażowych), co stanowi mniej 
niż 1/3 dorobku Romana Polań-

skiego, zaś w bogatej filmografii Krzysz-
tofa Komedy (blisko 60 tytułów) doko-
nania reżysera Matni stanowią zaledwie 
szóstą jej część. „Wyjątkowość polskiego 
kompozytora na tle innych współpracu-
jących z Polańskim twórców polegała na 
tym – pisze we wstępie do swej książki 
Piotr Pomostowski – że nazwisko Komedy 
pojawiło się w filmografii autora Noża 
w wodzie jako pierwsze. Co się z tym wiąże 
(…) miało dość wyraźny wpływ na całą 
wczesną twórczość reżysera”. 

Spotkanie Polańskiego i Komedy, kiedy 
ten pierwszy stawiał swe debiutanckie 
kroki w łódzkiej Szkole Filmowej, a ten 
drugi – rezygnując z lekarskiej profesji – 
rzucił się w wir wychodzącego z katakumb 
jazzu, wydaje się przypadkiem szczegól-
nym. Rzadko się zdarza, by dwóch wyso-
kiej klasy twórców, nadających na tych 
samych artystycznych falach, trafiło na 
siebie już na starcie. Dlatego retoryczne 
wydaje się zawarte na początku książki 
pytanie: „Czy gdyby nie tragiczny wypa-
dek Krzysztofa Komedy, którego pokło-
siem była przedwczesna śmierć artysty, 
doczekalibyśmy się swoistego tandemu 
reżysersko-kompozytorskiego, jaki przez 
lata tworzyli (a w niektórych przypad-
kach nadal tworzą) Federico Fellini i Nino 
Rota, David Lynch i Angelo Badalamenti, 
Blake Edwards i Henri Manchini czy Ser-
gio Leone oraz Giuseppe Tornatore i Ennio 
Morricone”.

Tragiczna śmierć kompozytora wyzna-
cza konstrukcję książki Pomostowskiego: 
pierwsze dwa rozdziały obejmują wspólne 
dokonania obu artystów (I: Lata 1957-
-1961. Wczesna twórczość Romana Polań-
skiego. Etiudy szkolne i pozaszkolne; II: 
Lata 1961-1968. Pierwsze pełnometra-
żowe filmy Polańskiego. Jazz i jego granice 

nio bardziej do komedii Szekspira niż święta 
religijnego i może stąd wzięły się wątpli-
wości telewizyjnych decydentów. Tak czy 
owak, dzięki opublikowaniu wersji „papie-
rowej” niezrealizowanego filmu, czytelnik 
może go „oglądać” oczyma wyobraźni, do 
czego zresztą zachęca sam autor.

W „Wieczorze Trzech Króli” Karpiński 
powiela poniekąd schemat „Cudu purymo-
wego”. Tam „prawdziwy Polak” odkrywał 
swoje żydowskie korzenie, tu wróg „zbo-

w „autorskim kinie gatunków”), trzeci 
(III: Lata 1971-1986. Autor filmu – widmo 
kompozytora) opatrzony jest znamien-
nym podtytułem „Następca Komedy pil-
nie poszukiwany!”, a ostatnie dwa (IV: 
Lata 1988-2002. Polański i „dinozaury 
muzyki” niekoniecznie filmowej; V: Lata 
2003-2013. Emocjonalnie i intelektualnie) 
to czas zapraszania do współpracy róż-
norodnych kompozytorów według pre-

czeńców” seksualnych przekonuje się, że 
nie jest takim „normalnym” mężczyzną, 
za jakiego się uważał. To wrażenie déjà vu 
odbiera nieco przyjemności z lektury ską-
dinąd obiecującego tekstu.

Paradoksalnie, wrażenia tego nie ma się, 
czytając pozostałe scenariusze filmów zre-
alizowanych, które się wcześniej widziało! 
Nie dlatego, że wersje ekranowe mniej lub 
bardziej odbiegają od scenariuszowych. To 
zręczność pióra Macieja Karpińskiego: jego 
umiejętność zwięzłego konstruowania poto-

czystej narracji, budowania plastycznych 
postaci i sytuacji oraz pisania przekonu-
jących dialogów sprawia, że w trakcie 
czytania scenariuszy „zapominamy” do 
pewnego stopnia o obejrzanych filmach, 
śledząc akcję i losy bohaterów z niemal 
takim samym zaciekawieniem, jak za 
pierwszym razem – w kinie.

Osobną wartością książki Karpiń-
skiego są jego wstępy do poszczególnych 
scenariuszy, a zwłaszcza „Przedmowa 
do całości”. W niej to autor, odwołując 
się do doświadczeń innych scenarzy-
stów i własnych, snuje ciekawe, nie-
raz polemiczne rozważania o statusie, 
jaki ma scenariusz filmowy, jego roli 
w tworzeniu dzieła filmowego i sensie 
udostępniania scenariuszy szerokiemu 
gronu czytelników, którzy przecież mogą 
już je w pewnym sensie „znać” z goto-
wych filmów. 

Właśnie: „w pewnym sensie” – lek-
tura tekstu to przecież nie to samo, co 
oglądanie obrazu.

Andrzej Bukowiecki

cyzyjnie sformułowanych artystycznych 
potrzeb. Bo – jak słusznie zauważa autor 
książki przy okazji muzycznej analizy 
Pianisty – Polański to reżyser nie tylko 
obrazu, ale również dźwięku, co więcej, 
reżyser niezwykle świadomy tego, że „film 
to także sztuka czasu, a scenariusz fil-
mowy musi niekiedy stać się partyturą”. 

Notabene Wojciech Kilar, autor muzyki 
do tego filmu, wydaje się drugim obok 
Komedy kompozytorem współpracującym 
z Polańskim, który podporządkowując się 
obrazowi, potrafił zachować swój charak-
terystyczny muzyczny styl. Pozostali, choć 
to wybitni twórcy (m.in. Jerry Goldsmith, 
Philippe Sarde, Ennio Morricone, Rachel 
Portman, Alexandre Desplat), w filmach 
polskiego reżysera stawali się nade wszystko 
solidnymi rzemieślnikami, podporządko-
wując swe artystyczne ego wymogom fil-
mowych gatunków, wszak – jak to ujął przy 
okazji rozważań o horrorze Pierre Schaef-
fer:„Możemy zamknąć oczy, ale nie uszy”. 

Książkę Pomostowskiego – mimo jej 
stricte naukowego charakteru – czyta się 
znakomicie. Jest solidnie zdokumento-
wana, a zarazem błyskotliwie i atrakcyj-
nie napisana. Może dlatego, że jej autor 
jest jednocześnie naukowcem, publicystą 
i praktykującym muzykiem.

Jerzy Armata

Po tę książkę warto sięgnąć, niezależnie od tego, czy widziało 
się filmy zrealizowane na podstawie opublikowanych w niej 
scenariuszy (jeden tytuł nie doczekał się realizacji), czy też nie. 
Ciekawe są same scenariusze i towarzyszące im refleksje autora. Rozmyślając o filmach przez pryzmat 

muzyki w nich użytej, gdy mówimy 
„Polański” – natychmiast jawi nam się 
„Komeda”. I vice versa. 

MACIEJ KARPIŃSKI
„»RÓŻYCZKA« I INNE SCENARIUSZE”
WYDAWNICTWO MYŚLIŃSKI, 2018

PIOTR POMOSTOWSKI
„REŻYSER NA ŚCIEŻCE DŹWIĘKOWEJ. 
FUNKCJE MUZYKI W TWÓRCZOŚCI 
FILMOWEJ ROMANA POLAŃSKIEGO”
WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM, 2018
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Aktorka – urodzona w rodzinie 
pracowników technicznych 
łódzkiego Teatru Miejskiego – 
na scenie debiutowała jako „pła-

czące niemowlę”. Bardzo wcześnie zaczęła 
zawodowo występować w teatrze, najczę-
ściej właśnie w roli „dziecka-rekwizytu”, 
jak napisał jeden z krytyków. 

Autor książki „Jadwiga Andrzejewska na 
scenie i ekranie”, Roman Włodek, odno-
towuje jej role w teatrach, kabaretach, fil-
mach, spektaklach telewizyjnych i nawet 
w przedstawieniu operowym, poczynając od 
stycznia 1922 roku. Urodziła się 30 marca 
1915 (zmarła 4 października 1977). Łatwo 
obliczyć, że w początkach profesjonalnej już 
drogi teatralnej miała lat niespełna osiem! 
Od 1932 zaczęła się jej kariera na scenach 
i kabaretach Warszawy i niemal z marszu – 
na ekranie. Debiut ekranowy – Dzieje grze-
chu Henryka Szaro – wypadł w 1933. Do 
wybuchu wojny wystąpiła w 15 filmach, 
a większość z nich to tytuły popularne, 
cieszące się powodzeniem widowni. Grała 
zarówno w pogodnych komediach (Wacuś, 
Papa się żeni Michała Waszyńskiego, Ada! 
To nie wypada Konrada Toma, Zapomniana 
melodia Toma i Jana Fethkego) jak i w dra-
matach (Dziewczęta z Nowolipek Józefa 
Lejtesa, Strachy Eugeniusza Cękalskiego 

i Karola Szołowskiego, Kobiety nad prze-
paścią Waszyńskiego). W czasie wojny zna-
lazła się w ZSRR, skąd z armią generała 
Andersa przeszła szlak bojowy do Włoch 
i Londynu, aż powróciła do Łodzi, w któ-
rej występowała do końca życia. Wojenny 
epizod aktorki pokazał autor z niezwy-
kłą starannością, korzystając z wszelkich 
dostępnych źródeł, także zagranicznych. 

Po wojnie wystąpiła w około 30 filmach, 
m.in. u Waszyńskiego, w nakręconym we 
Włoszech filmie Wielka droga (1946), a także 
u Andrzeja Wajdy (Popioły, Ziemia obie-
cana), Jerzego Antczaka (Noce i dnie), jak 
również u Wandy Jakubowskiej, Leonarda 

Buczkowskiego, Stanisława Różewicza. 
W przeciwieństwie do obrazów przedwo-
jennych, później oferowano jej głównie epi-
zody lub role drugoplanowe. W Teatrze 
Telewizji zagrała jeszcze przeszło 20 ról.

Tak w największym skrócie wygląda życie 
aktorki, gwiazdy polskiego kina drugiej 
połowy lat 30. Teraz wraca w poświęco-
nej jej książce. Roman Włodek przekopał 
archiwa prywatne i instytucjonalne, opi-
sał czas, miejsca i okoliczności narodzin, 
życia, rozwoju i schyłku kariery Andrze-
jewskiej jako aktorki teatralnej, kinowej 
i radiowej. Sukcesy i dokonania, całe życie 
kobiety, dla której aktorstwo „było jedy-
nym znanym sposobem na życie”. Koleje 
jej losu zamknął w częściach: „Łódź 1915-
-1932”, „Warszawa 1932-1939”, „Tułaczka 
1939-1947”, „Łódź 1947-1977”. Imponuje 
ilość kreacji i postaci, jakie stworzyła na 
scenie, w kabarecie, radiu, filmach, które 
zostały w książce skrupulatnie policzone, 
usystematyzowane, często uzupełnione 
dodatkowymi komentarzami, dokumen-
tami, zdjęciami. Najczęściej są to fotografie 
i dokumenty przechowywane w archiwach 
i zbiorach prywatnych, zatem mało znane, 
bądź zupełnie nieznane. Role teatralne opi-
sane na podstawie wspomnień, fragmen-
tów recenzji i relacji. Musi imponować, 
jak wiele udało się znaleźć dokumentów 
i materiałów o życiu Jadwigi Andrzejew-
skiej. Została przypomniana, ale przede 
wszystkim przywrócona historii polskiego 
teatru i kina.  

Mieczysław Kuźmicki

Choć coraz mniej jest tych, którzy ją pamiętają, jej życie 
mogłoby stać się doskonałym materiałem na film, a jeszcze 
lepiej serial, o czym przekonuje ta znakomita monografia.
ROMAN WŁODEK
„JADWIGA ANDRZEJEWSKA NA SCENIE  
I EKRANIE”
KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018
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W Stanach Zjednoczonych 
lat 50. wiara w efektyw-
ność terapii wynikała z fali 
powojennego optymizmu, 

sugerującego, że zło to jedynie choroba. Od 
tego czasu twórcy filmowi chętnie obrazo-
wali zaburzenia psychiczne i elementy tera-
pii. Kodeks Haysa wiązał się z wewnętrzną 
cenzurą amerykańskiego przemysłu filmo-
wego i zakazywał np. przedstawiania scen 
operacji, stąd temat medycyny nie cieszył 
się w tym czasie popularnością. Jak pisze 
Patrycja Włodek w książce „Kino, film, psy-
chologia”, w rozdziale o fenomenie psycho-
analizy w amerykańskim kinie, być może 
właśnie dlatego niecielesna psychoanaliza 
stała się tak popularna.

Dzisiaj motywy psychologiczne odnajdu-
jemy w wielu produkcjach. Jednak filmo-
znawcy nie są zgodni co do tego, czy istnieje 
odrębny gatunek kina psychologicznego. 
Innego zdania jest Agnieszka Ogonowska, 
która w książce „Kino, film, psychologia” 
podkreśla, że takie kino skupia się na opisie 
procesów zachodzących w psychice głów-
nego bohatera, a akcja nie jest najważniejsza. 
Tego rodzaju obrazy mogą być wykorzysty-
wane w edukacji psychologicznej, by uka-
zywać różnice i podobieństwa np. pomię-
dzy obrazem klinicznym choroby a kreacją 
filmową widoczną na ekranie. Co więcej, 
amerykański filmoterapeuta Gary Solomon, 
w książce „Reel Therapy: How Movies Inspire 
You to Overcome Life’s Problems”, twierdzi, 
że przyszłość należy do kina terapeutycz-
nego, które wiarygodnie pokazuje zabu-
rzenia i choroby, z jakimi zmagamy się na 
co dzień. Pomaga też ludziom w dostrzega-
niu ich własnych problemów. Do kina tera-
peutycznego śmiało moglibyśmy zaliczyć  
53 wojny Ewy Bukowskiej, które opowiadają 
o zespole stresu pourazowego PTSD, Fugę 
Agnieszki Smoczyńskiej, pokazującą kobietę 
z fugą dysocjacyjną, która nie pamięta wła-
snej przeszłości, czy też film Zabawa zabawa 
Kingi Dębskiej, obrazujący chorobę alkoho-
lową kobiet. Taka współpraca na linii reżyser 

i scenarzysta oraz psycholog lub terapeuta 
mogłaby pogłębiać portret psychologiczny 
postaci w filmie. Konsultowanie scenariuszy 
wraz z psychologami to dobra praktyka, 
którą zaczynamy obserwować w polskich 
produkcjach, takich jak np. Wołyń Woj-
ciecha Smarzowskiego czy Ptaki śpiewają 
w Kigali Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa 
Krauzego. Jak pisze Małgorzata Kozubek, 
w rozdziale o zjawisku projekcji-identyfi-
kacji w kinie, terapeutyczne właściwości 
filmu tkwią właśnie w identyfikacji widza 
z bohaterem i przedstawianą tam historią. 
To stanowi klucz do wyjaśnienia naszego 

zaangażowania emocjonalnego w świat fik-
cji filmowej. Jednak by móc utożsamić się 
z bohaterem, najpierw musimy uwierzyć 
w świat, do którego zaprasza nas reżyser. 
Psycholog mógłby zadbać o prawdę psy-
chologiczną pokazaną na ekranie.

Wpływ rosnącej roli psychologii widać 
także w serialach. Szczególnie kryminal-
nych, które nie skupiają się na tym, kto zabił, 
ale z jakiego powodu to zrobił. Zresztą, jak 
pisze w omawianej książce Justyna Bucknall- 
-Hołyńska, w rozdziale o psychologizmie 
brytyjskich seriali – według Carla Gustava 
Junga, to właśnie serial kryminalny stanowi 
najciekawsze miejsce dla problematyki naszej 
osobowości. Dlaczego? Wiele mówi o społe-
czeństwie, w którym toczy się akcja. Tomasz 
Adamski, w rozdziale o tym, co wspólnego 
mają Szwedzi z zespołem Aspergera, pro-
wadzi swoje analizy na przykładzie serialu 
Most nad Sundem i autystycznej bohaterki 
Sagi Noren. Kobieta ma trudności w nawią-
zywaniu relacji i komunikacji niewerbalnej 
z innymi. Pytanie, jakie zaburzenie czy cho-
roba najlepiej opisują dzisiaj polskie społe-
czeństwo i co, gdyby reżyserem filmu o nas 
był sam Freud? Jeżeli nie mamy odpowiedzi 
na te pytania, to kino najlepiej skontaktuje 
nas z tym, co w nas nieświadome. A skoro 
zamierzamy tworzyć dzisiaj kino patrio-
tyczne, może warto zająć się również kinem 
terapeutycznym? 

Martyna Harland

Doktor Freud został bohaterem niemalże 
stu produkcji filmowych. Skąd wzięła się 
ta fascynacja psychoanalizą?  
Jak psychologia sprawdza się na ekranie?

„KINO, FILM, PSYCHOLOGIA”
POD RED. NAUKOWĄ AGNIESZKI 
OGONOWSKIEJ
WYDAWNICTWO EDUKACYJNE, 2018 CZAS NA KINO

TERAPEUTYCZNE?
JADWIGA ANDRZEJEWSKA: 
CAŁE ŻYCIE
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Odszedł ostatni z wielkich reży-
serów, którzy tworzyli polską 
szkołę filmową. Twórca, który 
uwierzył w siłę telewizji wtedy, 

gdy wszyscy się od niej jeszcze odwracali. 
Obywatel próbujący mieć wpływ na poli-
tykę. Człowiek, który zawsze mówił to, co 
myślał. Także wtedy, kiedy wymagało to 
odwagi. Dla niego to było naturalne: nie 
znosił kunktatorstwa i ograniczeń, nie 
dopuszczał do siebie strachu, kierował się 
własną wewnętrzną busolą i własną hie-
rarchią wartości. Słowa „k...” używał jak 
przecinka, ale przecież nigdy nie było to 
obraźliwe. Odwrotnie, miało swój charak-
ter i wdzięk. Zwłaszcza, że w tym, co mówił 
była prawda. Miał trzeźwe, krytyczne spoj-
rzenie na rzeczywistość i ogromny szacu-
nek dla zwykłych ludzi. A wreszcie to, co 
pewnie najważniejsze: Kazimierz Kutz 
wyrósł w Szopienicach i zawsze – gdzie-
kolwiek by go życie nie rzuciło – czuł się 
Ślązakiem. 

„To jest moje ograniczenie, moje prze-
kleństwo, moja religia” – powiedział mi 
kiedyś. – „Uciekłem ze Śląska. Od nędzy, 
gwałtu, cierpień. Od paranoi: ojciec 
w powstaniu, a brat, ciężko ranny w Wehr-
machcie. Od brudu i pseudookupacji komu-
nistów. Chciałem być wolnym człowiekiem. 
Wyjechałem »do Polski«, wykształciłem się, 
coś osiągnąłem. Ale nie można się wyrzec 
własnych genów”. Podkreślał, że jest – jak 
Ślązacy – „dupowaty”. „Bo my jesteśmy 
prości” – mówił. – „Nie nauczyliśmy się 
skurwysyństwa, cenimy uczciwość”. Może 
właśnie ta uczciwość była w nim najpięk-
niejsza.

Urodził się w 1929 roku, siedem lat po 
przyłączeniu Śląska do Polski. Jego dziadek 
Jan Kamiński zginął w kopalni, babka ze 
strony matki na moście nad Brydnicą witała 
w 1922 chlebem i solą generała Szeptyckiego 
niosącego Śląskowi polskość. Ojciec brał 
udział w trzecim powstaniu śląskim. Kazi-
mierz miał czwórkę rodzeństwa. Uwielbiał 
matkę. To ona – dzielna i światła – rozbu-
dziła w dzieciach ciekawość świata, dała 
siłę do marzeń. 

W czasie wojny nastoletni chłopak został 
wysłany na przymusowe roboty do Nie-
miec. Po powrocie do Szopienic skoń-
czył szkołę, pochłaniał książki i chciał 
zostać pisarzem. W końcu jednak trafił na 
uczelnię filmową, która w okresie stalini-
zmu okazała się oazą wolności. Po latach 
w swoim stylu wspominał tamten czas: 
„Dyskutowaliśmy o filmach i polityce, słu-
chaliśmy jazzu, podrywaliśmy dziewczyny 

i mieliśmy w dupie socjalizm”. Kilka dni 
przed śmiercią dostał doktorat honoris 
causa łódzkiej PWSFTviT, ale magisterium 
nigdy tam nie zrobił. Zaczął pracować, naj-
pierw jako asystent Andrzeja Wajdy przy 
Pokoleniu i jego II reżyser przy Kanale. 

W 1958 roku sam zadebiutował nowe-
lowym filmem Krzyż walecznych. Pokazał 
wojnę, na której nie ma wygranych, mie-
rzył się z romantycznymi, narodowymi 
mitami. Krytycy pisali, że poszerzył paletę 
polskiego kina, wprowadzając do niego 
motywy plebejskie. Na przekór zrobił więc 
Nikt nie woła. Tu już otwarcie polemizo-
wał z Wajdą. Jego bohater był przeciwień-
stwem Maćka Chełmickiego. Nie wyko-
nał wyroku wydanego przez podziemie. 
Nie chciał umierać na śmietniku historii, 
uciekł na Ziemie Zachodnie, próbował 
żyć. To był film nowatorski. Pod względem 
formy Kutz wyprzedził kino zarówno pol-
skie, jak i europejskie. Ale też opowiedział 
„nieprawomyślnie” o ludziach zagubio-
nych w nowej rzeczywistości. Dostał zakaz 
pracy. Ludzi z pociągu robił początkowo 
incognito. Przez następne lata kręcił co 
się dało. Ćwiczył rękę, próbował różnych 
gatunków. Wtedy powstały m.in. dramat 
społeczny Milczenie, komedia muzyczna 
Upał, sensacyjne Ktokolwiek wie..., oby-
czajowy Skok. 

A w 1967 roku Kazimierz Kutz wró-
cił z Warszawy na Śląsk. Był stamtąd. 
Kochał tę swoją małą ojczyznę. Czuł ją. 

Nakręcił niezwykły, śląski tryptyk. Sól 
ziemi czarnej, której premiera odbyła się 
w 1969 roku to film o drugim powstaniu 
śląskim. Górnicza rodzina Basistów – 
ojciec i siedmiu braci – walczy tu o pol-
skość swojej ziemi. Akcja zrealizowanej 
dwa lata później Perły w koronie toczy 
się w latach 30. Kutz przywołał historię 
górniczego strajku, gdy niemiecki właści-
ciel postanowił zamknąć kopalnię. W tle 
jest tu opowieść o miłości prostej, ślą-
skiej rodziny. W osadzonych w latach 
70. Paciorkach jednego różańca stary gór-
nik nie chce opuścić swojego domu, gdy 
w miejscu starego, kopalnianego osiedla 
ma zostać wybudowane nowoczesne blo-
kowisko. Nikt inny nie mógłby tak pięk-
nie opowiedzieć o niepokornym i upar-
tym Śląsku – jego prostych wartościach, 
etosie pracy, religijności, pozbawionym 
wielkich słów patriotyzmie. Realistyczne 
obrazy niosą tu magię. 

Do śląskich spraw Kazimierz Kutz wrócił 
jeszcze po piętnastu latach. W 1994 roku 
w Zawróconym opowiedział o dojrzewa-
niu do wolności i podziałach przechodzą-
cych nawet przez jedną rodzinę. W Śmierci 
jak kromka chleba – o tragedii w kopalni 
„Wujek”. To rozliczenie ze stanem wojen-
nym Kutz zrealizował na przekór wszyst-
kiemu, także dzięki pomocy społecznego 
komitetu, który zbierał na tę produkcję 
pieniądze. Powstało dzieło ważne, choć 
z wielu przyczyn, również politycznych, 

przyjęte dość chłodno. On sam kochał ten 
szorstki, niemal paradokumentalny film. 
Ostatecznie pożegnał się z kinem w 1995 
roku. W Pułkowniku Kwiatkowskim, opo-
wiadając o czasach stalinowskich, znów 
odrzucił martyrologię i posłużył się języ-
kiem pełnym humoru, a jednak z ekranu 
wiało grozą. 

W latach 70. Kutz stworzył w Katowi-
cach zespół Silesia. Żeby mogły w nim 
powstać takie filmy, jak Na wylot Kró-
likiewicza, Sanatorium pod Klepsydrą 
Hasa czy Przepraszam, czy tu biją Piwow-
skiego, prowadził gry z decydentami 
i cenzurą. 

Osobnym rozdziałem w jego życiu była 
też telewizja. Pierwszy spektakl zrobił 
w 1965, kiedy wszyscy artyści odwracali 
się od tego medium z pogardą. Potem wra-

Był jednym z najwybitniejszych polskich 
reżyserów, mądrym obserwatorem 
rzeczywistości, odważnym człowiekiem, 
miłośnikiem i filmowym portrecistą 
rodzinnego Śląska.

cał tam jak bumerang. Spektakle takie jak 
Opowieści Hollywoodu według Hamptona, 
czy realizowane już po zmianie ustroju Do 
piachu... i Kartoteka rozrzucona Różewicza, 
Zapach orchidei Rylskiego, Stalin Salva-
tore czy Sława i chwała Iwaszkiewicza to 
dzisiaj klasyka. 

W 1997 Kazimierz Kutz wszedł do 
senatu IV kadencji jako kandydat bezpar-
tyjny z listy Unii Wolności. „Drzemie we 
mnie naiwny patriota i społecznik” – przy-
znawał. Pracował w sejmie do 2010 roku. 
Mówił, że kiedyś zrobi o tym film. Ale 
już nie zrobił. Pisał felietony dla kato-
wickiego oddziału „Gazety Wyborczej”, 
wydał książkę „Piąta strona świata”. Cie-
szył się życiem, na które przedtem nie miał 
czasu. Kochał swój dom pod Warszawą. 
Mówił, że stworzył rodzinę z dwudziesto-

letnim opóźnieniem; był dumny ze swo-
ich dzieci – dwóch synów i dwóch córek. 
Uwielbiał wnuki. 

W ostatnich latach pokonał ciężką cho-
robę. Ale miał głęboką świadomość upły-
wającego czasu. „Starość po prostu jest” – 
mówił. – „I jest okropna. Nie ma na to 
rady. Żadnej. Podobnie jak na śmierć. Ze 
śmiercią jest jak ze wściekłym psem, któ-
rego ma się w domu. Chce się go oswoić, 
podporządkować sobie, ale jak?”. 

Śmierć przyszła po niego 18 grudnia, 
kilka dni przed Świętami, które tak bardzo 
lubił. Wrócił na Śląsk. Na zawsze. A że nie 
lubił pompy, niech zostanie z nami jego 
powiedzenie: „Życie jest krótkie, więc 
po cholerę być nudnym człowiekiem?”. 

Barbara Hollender

Kazimierz Kutz

OSTATNI 
Z WIELKICH
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Lidia Duda powierzyła Agnieszce 
Bojanowskiej i jej wieloletniemu 
asystentowi, a od kilku lat samo-
dzielnemu montażyście, Jakubowi 

Śladkowskiemu, montaż swego filmu Uwi-
kłani (2011). „Zanim poznałam panią 
Agnieszkę osobiście – wspomina – nasłu-
chałam się, że jest osobą trudną we współ-
pracy, nieidącą na kompromisy. Kiedy 
spotkałyśmy się pierwszy raz, zobaczy-
łam przed sobą dystyngowaną, prawie 
70-letnią panią z siwymi włosami, upię-
tymi srebrną klamrą. W jej oczach było 
tyle dobroci, że pomyślałam sobie: »Czy 
ktoś z takimi oczami może być trudny?«. 
Pani Agnieszka okazała się faktycznie 
człowiekiem wyrazistym, czasami bardzo 
stanowczym. Ale też dobrym i mądrym. 
Była dla mnie autorytetem, przylgnęłam 
do niej. Kojarzy mi się z montażem w jej 
domu na warszawskich Bielanach, i ze sto-
likiem w kuchni, gdzie w trakcie szyko-

nauczyć się myśleć, patrzeć i widzieć film. 
Powiedział: »Rozszyfruj sposób myślenia 
Wacka o materiale filmowym«. I zajęło mi 
dwa lata, nim zaczęłam się orientować, 
o co chodzi. A osiem lat byłam u niego 
asystentem”.

Kaźmierczakowi asystowała głównie 
przy montażu wydań Polskiej Kroniki 
Filmowej. Wkrótce – w tajemnicy przed 
Heleną Lemańską, redaktorką naczelną 
Kroniki – sama je montowała. „Kiedyś 
Lemańska, gdy się o tym dowiedziała, wpa-
dła we wściekłość” – mówi Bojanowska 
w tym samym wywiadzie. »Nie wolno, 
żeby Agnieszka sama montowała! Ona źle 
montuje«. Wacek kiwnął głową. Ja obie-
całam, że już nie będę. I następny numer 
(PKF – przyp. A.B.) zrobiłam prawie cały 
sama. A Lemańska do Kaźmierczaka: »No 
i widzi pan, od razu lepiej!«”.

Przyszła mistrzyni montażu uczyła się 
więc fachu u boku mistrza, w praktyce. 

Teorii nie chciała znać i wcale się z tym 
nie kryła „Z Reisza (Karel Reisz: „Mon-
taż filmowy” – w swoim czasie tzw. biblia 
montażystów – przyp. A.B.) przeczytałam 
może ze trzy strony” – wyznała w cyto-
wanej rozmowie z „Film & TV Kamera”. 
„Pani Agnieszka powtarzała, że gotowe 
zasady i formuły tylko by ją ograniczały. 
Najważniejsze było dla niej, jaka istotna 
sprawa, warta pokazania, tkwiła w mate-
riale filmowym. Znalazłszy odpowiedź na 
to pytanie, dobierała do danego materiału 
indywidualny klucz montażowy. W Uwi-
kłanych, historii pedofila i jego ofiary, tę 
ważną sprawę dostrzegła w emocjach 
bohaterów. Toteż z Kubą Śladkowskim 
postawiła na wydobycie emocji, a nie 
chronologię wydarzeń” – tłumaczy Lidia 
Duda.

We wczesnym etapie kariery Agnieszka 
Bojanowska zmontowała klasyczne dzieła 
polskiej szkoły dokumentu: Requiem dla 

500 tysięcy Jerzego Bossaka i Wacława 
Kaźmierczaka (1963), Araby Zbigniewa 
Raplewskiego (1963), 24 godziny Jadwigi 
L. (1967) oraz Nazywa się Błażej Rejdak 
(1968) Krystyny Gryczełowskiej.

W następnej dekadzie rozpoczęła 
swoją bodaj największą przygodę arty-
styczną: współpracę z Bogdanem Dzi-
worskim, którą kontynuowała do końca 
życia. „Praca z Bogdanem różniła się tym 
od pracy z innymi, że Bogdan szedł na 
wszystkie wariactwa, na wszystkie szalone 
skojarzenia. Filmy Bodzia to nie doku-
menty. To są filmy poetyckie” – mówiła 
Bojanowska w „Film & TV Kamera” (nr 
1/2006).

Sukcesy zdominowanych przez obrazy 
impresji: Hokej (1976), Olimpiada (1978), 
Dwubój klasyczny (1978), Fechmistrz 
(1980), Wdech – Wydech (1981), Kilka 
opowieści o człowieku (1983), Widzę (1988) 
i szeregu innych przypisywano Dziwor-

skiemu – reżyserowi i jednemu z opera-
torów w jednej osobie – oraz pozostałym 
operatorom: Witowi Dąbalowi, Ryszar-
dowi Lenczewskiemu, Krzysztofowi Pta-
kowi, Piotrowi Sobocińskiemu. „Tak, ale 
to Agnieszka nadała rytm uchwyconym 
przez nas obrazom” – podkreśla Bogdan 
Dziworski, który zwracał się do niej per 
„Szefowa”. „Ona najwięcej mnie nauczyła, 
ukształtowała, stworzyła jako filmowca. 
Była całkowicie oddana swojej pracy. Żyła 
naszym ostatnim filmem Andrew Warhola, 
Moja Fabryka, który przychodzi mi ukoń-
czyć bez niej. Nie będzie już takiej dru-
giej montażystki” – dodaje autor Kilku 
opowieści o człowieku.

Agnieszka Bojanowska tworzyła rów-
nież wieloletni tandem twórczy z Jerzym 
Śladkowskim – ojcem Jakuba, który zresztą 
z czasem do nich dołączył. „Zanim pozna-
łem Agnieszkę realizowałem reportaże 
telewizyjne. W tym gatunku liczy się głów-
nie informacja. Czułem, że stać mnie na 
tworzenie bardziej refleksyjnych przeka-
zów, opowiadanie o emocjach, ale nie mia-
łem odwagi. Dała mi ją dopiero Agnieszka, 
zapraszając do świata kina, gdzie jest miej-
sce na refleksję i uczucia. Ona i tylko ona 
zrobiła ze mnie filmowca” – mówi Jerzy 
Śladkowski. Owoce jego współpracy 
z Bojanowską to blisko 30 dokumen-
tów, wśród nich: Trójkąt śmierci (1990), 
Dzika Syberia (1994), Vendetta (1996), 
seria Tajemnice Rosji (1997-1999), Dzie-
wice (2002), Dwa Rembrandty w ogrodzie 
(2009), Prawdziwy koniec zimnej wojny 
(2011), Rejs 1989 (2015).

Zmarła 10 stycznia Agnieszka Bojanow-
ska otrzymała Nagrodę SFP za wybitne 
osiągnięcia artystyczne (2007), Brązowy 
Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis 
(2016) i – pośmiertnie – Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia dla rozwoju kultury, nadany 
przez prezydenta Andrzeja Dudę (2019). 

Woj c ie ch  St aroń  re a l i zuj e  f i lm 
o Agnieszce Bojanowskiej pt. Mistrzyni. 
„Pani Agnieszka była mistrzynią mon-
tażu” – przyznaje Lidia Duda. – „Ale 
przede wszystkim wspaniałą postacią. 
Tworzyła piękne, ważne filmy, lecz one 
nigdy by nie powstały bez jej umiłowa-
nia człowieka i życia. Odeszła otoczona 
rodziną, którą kochała ponad wszystko. 
Każdy kiedyś odchodzi, niemniej niektó-
rzy nawet po śmierci zostają z nami na 
zawsze. Pani Agnieszka zostanie”.

Andrzej Bukowiecki

Agnieszka Bojanowska

KILKA 
OPOWIEŚCI 
O MISTRZYNI
Jej montażowy dorobek twórczy 
zdominowały filmy dokumentalne 
(ponad 400!) oraz niezliczone  
wydania Polskiej Kroniki Filmowej.  
Są też fabuły i teledyski. Reżyserzy, 
którzy z nią pracowali, przyznają,  
że to ona uczyniła ich filmowcami.  
I że była wspaniałym człowiekiem. 

wania obiadu, podawanego punktualnie 
o 13.00, będącego swoistym rytuałem, 
toczyły się pasjonujące rozmowy o kinie 
i o tym, co jest ważne w życiu” – mówi 
Lidia Duda.

Agnieszka Bojanowska urodziła się 7 
grudnia 1932 roku w Wiśniewie. Uczyła 
się w liceum fotograficznym, marzyła, żeby 
zostać operatorem filmowym. W latach 
1950-1951 studiowała reżyserię w PWSF 
w Łodzi, a ostatecznie spędziła 63 lata 
(1955-2018) przy zrazu tradycyjnym, 
z czasem zaś cyfrowym montażu. W pracy 
wykorzystywała swój imponujący zasób 
wiadomości o obiektywach, taśmach itp., 
a jej początki tak wspominała w wywia-
dzie udzielonym Irenie Grucy-Rozbic-
kiej i niżej podpisanemu („Film & TV 
Kamera”, nr 2/2008): „Bohdziewicz dał 
mi list do Wacka Kaźmierczaka (mon-
tażysty) i powiedział, żebym absolutnie 
nie interesowała się montażem. Miałam 

Agnieszka Bojanowska 
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A tych filmowych przygód uzbie-
rało się bardzo dużo, właściwie 
całe zawodowe życie Wiesława 
Zdorta stało się jedną wielką 

artystyczną przygodą. Ma bowiem na 
swym koncie zdjęcia do ponad sześćdzie-
sięciu – niezwykle różnorodnych rodza-
jowo i stylistycznie – filmów, a pracował 
z najlepszymi, m.in. Jerzym Kawalerowi-
czem, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem 
Kutzem, Januszem Majewskim, Leonardem 
Buczkowskim, Henrykiem Klubą, Stani-
sławem Bareją, Barbarą Sass, Krzysztofem 
Kieślowskim, Wojciechem Marczewskim.

Urodził się 27 kwietnia 1931 roku 
w Warszawie. Od dzieciństwa fascynował 
go film. Oglądając w młodości arcydzieła 
światowego kina, m.in. Hamleta Lauren-
ce’a Oliviera czy Niepotrzebni mogą odejść 
Carola Reeda, zauważył, jak bardzo obraz 
filmowy, zwłaszcza oświetlenie, pomaga 
w zrozumieniu treści opowiadanych histo-
rii. „Samemu będąc potem operatorem, 
uznawałem światło i jego barwę za najbar-
dziej twórcze narzędzia mojej profesji” – 
wyznał po latach w rozmowie z Andrze-
jem Bukowieckim na łamach „Magazynu 
Filmowego” (nr 1/2015).

Wydział Operatorski łódzkiej PWSF 
ukończył w 1956 roku, gdzie naukę zawodu 
pobierał głównie u Kurta Webera, którego 
następnie stał się asystentem. To był czas, 
w którym rodziła się polska szkoła fil-
mowa. Miał szczęście znaleźć się na pla-
nach wielu jej czołowych osiągnięć, był 
m.in. fotosistą Popiołu i diamentu (1958) 
i operatorem kamery Samsona (1961) 
Wajdy, także jako operator kamery pra-
cował przy realizacji Pociągu (1959) Kawa-
lerowicza.

Jako samodzielny operator zadebiuto-
wał zdjęciami do Tarpanów (1961) Kutza. 
Ten tytuł rozpoczął ich ponad trzydzie-
stoletnią współpracę. Pośród dziesięciu 
wspólnie zrealizowanych filmów znala-
zły się tak znakomite tytuły, jak Milcze-
nie (1963), Upał (1964), Sól ziemi czar-
nej (1969), Paciorki jednego różańca 
(1979), Zawrócony (1994), Śmierć jak 
kromka chleba (1994). Szczególnie trud-
nym przedsięwzięciem było – osnute na 
powieści ociemniałego pisarza Jerzego 
Szczygła – Milczenie. „Historię niewido-
mego chłopca, który zaczyna »widzieć« 
słuchem, realizowaliśmy przez specjalne 
operowanie światłem wydobywającym 
stany psychiczne, ale również staraliśmy 
się pokazać otaczającą go rzeczywistość 
poprzez wyakcentowanie faktury przed-

miotów” – wspominał Zdort po latach 
na łamach kwartalnika „Postscriptum” 
(nr 1-2/2003). Prawdziwym arcydziełem 
okazała się Sól ziemi czarnej, utrzymana 
w balladowej poetyce, pełna liryzmu i pla-
stycznego uroku, pierwsza śląska opowieść 
Kutza, która reżyserowi przyniosła Złote 
Grono, a operatorowi nagrodę za zdjęcia 
na Lubuskim Lecie Filmowym w Łago-
wie (1970). W swym werdykcie jurorzy 
podkreślili „wybitne walory artystyczne, 
a w szczególności piękno obrazu i drama-
turgię filmu oraz jego komunikatywność, 
subtelność i umiejętność silnego angażo-
wania emocjonalnego widzów”. Znakomi-
tym podsumowaniem tej współpracy była 
nagroda dla Kutza i Zdorta jako duetu 
reżysersko-operatorskiego na Międzyna-
rodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć 
Filmowych Camerimage w Łodzi w 2005.

Świetny tandem twórczy stworzył Zdort 
także z Klubą, czego dowodem – nade 
wszystko – Chudy i inni (1966), przeni-
kliwe studium psychologiczne grupy ludzi 
o niezbyt przejrzystych życiorysach, pracu-
jących przy budowie zapory wodnej, wtło-
czone w formułę niekonwencjonalnego… 
produkcyjniaka, czy Słońce wschodzi raz 

na dzień (1967). Utrzymana w poetyce 
ballady sowizdrzalskiej, rozgrywająca się 
w pierwszych latach po wojnie w beskidz-
kiej wsi Odkrzask, opowieść o ludowym 
przywódcy Haratyku oraz jego swojskim 
pojmowaniu nowego społecznego ładu, 
która premiery doczekała się pięć lat póź-
niej, dość solidnie pocięta przez cenzurę 
i ze zmienionym zakończeniem. Ten film 
znów reżyserowi – tym razem Klubie – 
przyniósł w Łagowie Złote Grono (1985), 
a operatorowi nagrodę za zdjęcia (1972). 
Zdjęcia doprawdy magiczne, w dosłownym 
znaczeniu tego terminu, bo opowieść snuta 
przez Klubę i Wiesława Dymnego (autora 
scenariusza) utrzymana była w konwencji 
naszego swojskiego realizmu magicznego.

Kolejny fantastyczny duet artystyczny 
stworzył Zdort z własną żoną – Barbarą 
Sass-Zdort. Spośród ich wspólnych fil-
mów na szczególną uwagę zasługują: Bez 
miłości (1980), które przyniosło reżyserce 
festiwalowe laury w Gdańsku i Mannheim, 
Krzyk (1982) nagrodzony w San Sebastian, 
Gdańsku i Koszalinie, Pokuszenie (1995), 
na które spadła istna lawina nagród, m.in. 
w Genewie, Karlowych Warach, Tokio 
i Gdyni (m.in. za zdjęcia), czy ostatnie 

„Decydując się na zrobienie zdjęć 
do filmu, robię to z chęci przeżycia 
artystycznej przygody, w którą może 
zamienić się spotkanie z reżyserem 
i innymi członkami ekipy” – wyznał 
przed czterema laty, przy okazji Nagrody 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich  
za całokształt twórczych dokonań. 

wspólne dokonanie – W imieniu dia-
bła (2011), uhonorowane w Gdyni oraz 
Nowym Jorku.

Wiesław Zdort, podczas swej ponad 
sześćdziesiąt lat trwającej kariery ope-
ratorskiej, współpracował z reżyserami 
reprezentującymi różnorodne rodzaje 
kina. I z tymi, którzy – jak określiłby to 
André Bazin, ojciec duchowy francuskiej 
Nowej Fali – „wierzyli w obraz”, i z tymi 
„wierzącymi w rzeczywistość”. Z niektó-
rymi tworzył długotrwałe duety, z innymi 
przeżywał jednorazowe fascynujące przy-
gody artystyczne. Wymieńmy kilka z tych 
przygód, tych najbardziej frapujących. 
W 1968 roku zrobił zdjęcia do niedoce-
nionego debiutu Wojciecha Solarza Molo, 
nowofalowej impresji o czterdziestolatku 
dokonującym życiowego bilansu, oraz 
do telewizyjnego Przekładańca Andrzeja 
Wajdy, ekranizacji zabawnego opowia-
dania Stanisława Lema o kierowcy rajdo-
wym, którego liczne wypadki powodują 
przeszczepy kolejnych narządów, w efekcie 
czego pewnego dnia pozostaje już tylko 
z własną twarzą.

Pięć lat później stanął za kamerą na 
planie Zazdrości i medycyny (1973) Janu-
sza Majewskiego, efektownej ekraniza-
cji bestsellerowej przedwojennej powie-
ści Michała Choromańskiego. Rok 1976 
przyniósł zdjęcia do Bruneta wieczorową 
porą Stanisława Barei, a 1978 – do Zmór, 
olśniewającego debiutu Wojciecha Mar-
czewskiego opartego na głośnej, skan-
dalizującej książce Emila Zegadłowicza. 
W 1981 zrealizował zdjęcia do Miłość ci 
wszystko wybaczy Janusza Rzeszewskiego, 
filmu zainspirowanego biografią Hanki 
Ordonówny, a trzy lata później do Idola 
(1984) Feliksa Falka, gdzie kanwą opo-
wieści stały się losy Marka Hłaski. Rok 
1988 przyniósł zdjęcia do pierwszej czę-
ści Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego – 
reżysera, którego sobie szczególnie cenił, 
a w 1989 był operatorem Jeńca Europy 
Jerzego Kawalerowicza. Ćwierć wieku 
wcześniej współtworzył – pod okiem 
Jerzego Wójcika – zdjęcia ekranizowa-
nego przez niego Faraona Bolesława Prusa. 
To drugi – obok wspomnianego Kurta 
Webera – jego mistrz i nauczyciel. 

Wiesław Zdort zmarł 14 stycznia. 
Ogromna wyobraźnia, niezwykłe umie-
jętności oraz niebywała skromność – to 
główne cechy tego wspaniałego artysty 
i człowieka.

Jerzy Armata 

Wiesław Zdort

ŻYCIE PEŁNE 
PRZYGÓD
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Wiadomość o odejściu Doroty 
Kwiatkowskiej przybyła 
z dalekiej Australii nagle 
i niespodziewanie. Dorota 

wyjechała z Polski ponad 30 lat temu, 
więc choć widywaliśmy się później wie-
lokrotnie, to siłą rzeczy przed oczami 
stają obrazy sprzed wielu lat. Obraz ślicz-
nej młodej dziewczyny o nieprzeciętnej, 
oryginalnej urodzie, w czarnym tryko-
cie na pustej podłodze sali baletowej war-
szawskiej PWST. Tak jak my, wszyscy stu-
denci, chciała tam śnić swoje marzenie 
o lepszym, bardziej kolorowym i ciekaw-
szym świecie. I śniła, ale też ciężko walczyła 
o realizację swojego marzenia, pracowała 
z maksymalnym wysiłkiem i poświęceniem. 
Kiedy w przedstawieniu pod kierunkiem 
Tadeusza Łomnickiego „Gabinet figur 
woskowych Madame Tussaud”, czekając 
na „ożywienie” swojej postaci, musiała przez 
kilkadziesiąt minut stać bez ruchu z otwar-
tymi oczami, to łzy leciały jej ciurkiem, 
ale powieka nie drgnęła. Nie odpuszczała.

Była piękna, wszyscy wodzili za nią 
oczami, i była tego świadoma. Ale nie 
wiem, czy ta świadomość bardziej jej 
w pracy i w życiu pomagała czy przeszka-
dzała. Chciała być doceniana nie za swój 
wygląd, ale za talent i za to jakim była czło-
wiekiem. A była bliskim, wspaniałym kom-
panem wielu wyjazdów w góry i niekoń-
czących się rozmów, oraz wspólnikiem 
marzeń. Jednak niewątpliwie niezwykle ory-
ginalna, trochę orientalna uroda nie mogła 
umknąć uwadze filmowców, co zaowoco-
wało kilkoma głośnymi rolami, które przy-
niosły jej wielką popularność. Tytułowa 
rola egipskiej tancerki i kurtyzany w fil-
mie Ryszarda Bera Thais, jak i rola demona 
Angeliki – tytułowego widziadła w filmie 
Marka Nowickiego, gdzie przepięknie sfo-
tografował Dorotę Witold Sobociński, na 
trwale zapadły w pamięć polskich widzów. 
Grała też dużo w Teatrze Powszechnym.

I właśnie w tym wydawałoby się najlep-
szym momencie swojej zawodowej drogi 
zdecydowała się na wyjazd. Wyjechała za 
swoim późniejszym mężem, ale gnało ją też 
marzenie o lepszym, kolorowym świecie. Był 
rok 1984 – Polska była wtedy wyjątkowo 
szara. Nie wiemy, jak potoczyłaby się kariera 
Doroty Kwiatkowskiej, gdyby nie wyjechała. 
Liczyła na to, że także za granicą będzie grać 
w teatrze i w filmie. Walczyła o to, stawała do 
castingów, ale nigdy nie udało się jej dobić 
do takich ról i do udziału w takich przedsię-
wzięciach, w jakich miała możliwość uczest-
niczyć przedtem w naszym kraju.

Dorota choć wyjechała na stałe, to nigdy 
się z Polską nie rozstała. Regularnie zjawiała 
się w Warszawie. Ostatnio spędzała w stolicy 
nawet po kilka miesięcy. Wydała tu tomik 
swojej poezji. Czasem udawało się jej zagrać 
jakieś nieduże role w aktualnych polskich 
produkcjach. Zawsze odwiedzała też festiwal 
filmowy w Gdyni. Brakowało jej nie tylko 
Polski, dawnych przyjaciół, ale chyba także 
wielkiej przygody zawodowej, jaką przeżyła 
na początku swojej drogi. Delikatnie wspo-
minała o tym, kiedy spotykaliśmy się w ostat-
nich latach, ale były to już spotkania „w biegu”, 
przelotne, czasem przypadkowe jak nieocze-
kiwane spotkanie na lotnisku gdzieś na końcu 
świata. Ale w ostatniej naszej rozmowie we 
wrześniu mówiła już wprost, że chce wrócić 
do Polski na stałe. Nie zdążyła.

W 1980, w przedstawieniu dyplomowym 
w warszawskiej PWST „Beatrix Cenci” Słowac-
kiego, rolę tytułowej Beatrix grały na zmianę 
dwie studentki: Agnieszka Kotulanka i Dorota 

Kwiatkowska. Obie odeszły od nas w minio-
nym roku. Zastępstwa więc już nie będzie…

Tyle Cię było Dorotko
I tyle nie było
Było pięknie i głośno
I cicho też było
Śmiech był
I była nadzieja
Że świat, że ludzie, że scena
Że miłość, że przyjaźń
Że życia arena…
Potem już zawsze daleko
I zawsze było za szybko
W przejściu i za zdawkowo
I takie tam – to i owo
I jeszcze nasze ostatnie
Niedoszłe spotkanie
Mój grzech
Moja wina
Moje zaniedbanie

Krzysztof Luft

Odeszła zdecydowanie zbyt szybko. 
Pozostawiła swoją urodę i talent aktorski 
uwiecznione na taśmach filmowych  
i we wspomnieniach przyjaciół.

MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019

Dorota Kwiatkowska
PIĘKNA 
MARZYCIELKA

Dorota Kwiatkowska 
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5 listopada zmarła Irena Dziedzic (93 l.), jedna 
z najważniejszych osobowości w Telewizji Pol-

skiej. Stworzyła pierwsze programy publicystyczno-
-rozrywkowe typu talk-show, legenda tego gatunku, 
ikona dziennikarstwa telewizyjnego, klasy, erudycji 
i perfekcji zawodowej. Jej „Tele-Echo” oglądała cała 
Polska. Prowadziła wiele festiwali w Sopocie i Opolu, 
a w latach 1977-1980 Festiwal Interwizji w Sopocie. 
Wielokrotnie prowadziła te koncerty razem z obec-
nym prezesem SFP – Jackiem Bromskim. Wystąpiła 
w roli samej siebie, czyli prowadzącej „Tele- 
-Echo” w filmach: Jutro premiera Janusza Morgen-
sterna, Kłopotliwy gość Jerzego Ziarnika i seria-
lu Wojna domowa Jerzego Gruzy. Ponadto wystąpiła 
w epizodycznych rolach w Polowaniu na muchy An-
drzeja Wajdy i w Szczurze Jana Łomnickiego. Oprócz 
prowadzenia programów telewizyjnych miała rów-
nież swoje audycje w Polskim Radiu. Jest autorką 
książki „Teraz Ja. 99 pytań do mistrzyni telewizyjne-
go wywiadu” (Warszawa, 1992). 

14 grudnia w Słupsku zmarła Sylwia Pakulska  
(65 l.), fotosistka i scenarzystka. W latach 80. 

XX wieku robiła fotosy do takich filmów, jak Przypa-
dek Krzysztofa Kieślowskiego, Prognoza pogody An-
toniego Krauzego, Lubię nietoperze Grzegorza War-
choła czy Przez dotyk Magdaleny Łazarkiewicz. Pra-
cowała przy produkcjach wielu telewizyjnych seria-
li, pisząc scenariusze lub dialogi. W dorobku ma ta-
kie tytuły, jak Tak czy nie?, Na Wspólnej, Pogoda na 
piątek, Tylko miłość, Marzenia do spełnienia, Pierw-
sza miłość, Przystań. Była również autorką pomysłu 
serialu Tancerze.

15 grudnia zmarł Jerzy Wojniak (76 l.), scenarzy-
sta i reżyser filmów dokumentalnych. Był ab-

solwentem Wydziału Polonistyki UW oraz Reżyse-
rii PWSFTviT w Łodzi. Regularnie współpracował 
z warszawską Wytwórnią Filmów Dokumentalnych. 
W dorobku ma dokumenty o tematyce biograficz-
nej, historycznej oraz o różnych dziedzinach sztu-
ki. Oprócz swych samodzielnie zrealizowanych obra-
zów (m.in. Kapelan, Każdy wybiera sam, Koszulka), 
ma również filmy, przy których pracował na zasadzie 
współpracy reżyserskiej (Memoriał w sprawie pol-
skiej, Kwiaty polskie, Non possumus. Kościół katolic-
ki wobec władzy komunistycznej 1944-1989, Jana Ta-
rasina podróż sentymentalna). Jerzy Wojniak był wie-
loletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. 

16 grudnia zmarł Jerzy Fijałkowski (71 l.), aktor 
filmowy, telewizyjny i teatralny oraz dzienni-

karz. W latach 1975-84 występował w Teatrze Syre-
na w Warszawie. Od końca lat 90. był publicystą Ra-

dia Bogoria w Grodzisku Mazowieckim. W dorobku 
ekranowym ma role w takich filmach, jak Tańczący 
jastrząb Grzegorza Królikiewicza, Zamach stanu Ry-
szarda Filipskiego, Miś Stanisława Barei czy Ryś Sta-
nisława Tyma. Ponadto wystąpił w serialach Dom Ja-
na Łomnickiego, Siedem życzeń Janusza Dymka, Pan 
na Żuławach Sylwestra Szyszki oraz w kilku spek-
taklach Teatru Telewizji.

19 grudnia w Chorzowie zmarł Andrzej Skupiń-
ski (66 l.), aktor filmowy, artysta estradowy, 

śląski kabareciarz, polonista. Absolwent filologii pol-
skiej w Wyższym Studiu Nauczycielskim UŚ w Ka-
towicach – filii w Cieszynie. Był członkiem Związku 
Polskich Autorów i Kompozytorów (sekcja literac-
ka). W dorobku ekranowym ma role w wielu filmach 
o tematyce śląskiej, w tym obrazach Janusza Kida-
wy: Grzeszny żywot Franciszka Buły, „Anna” i wam-
pir, Komedianci z wczorajszej ulicy, a także w Ange-
lusie Lecha Majewskiego, Benku Roberta Glińskie-
go czy w krótkometrażowej produkcji z programu 30 
Minut ze Studia Munka-SFP – Pogrzebinach Wojcie-
cha Stupnickiego.

21 grudnia zmarła w Warszawie Zuzanna Łapic-
ka (64 l.), dziennikarka, felietonistka, produ-

centka telewizyjna, pisarka i tłumaczka. Była absol-
wentką filologii romańskiej na UW. Przez dziesięć lat 
pracowała jako kierownik literacki stołecznego Te-
atru Rampa, a przez kolejnych dwadzieścia szefowała 
Redakcji Publicystyki Kulturalnej i Rozrywki w TVP. 
Była córką Andrzeja Łapickiego i byłą żoną Daniela 
Olbrychskiego, z którym ma córkę Weronikę. Ostat-
nio pracowała jako felietonistka polskiej edycji ma-
gazynu „Vogue” (wcześniej pisywała dla „Filmu”,  
„Elle”, „Urody”). W zeszłym roku, nakładem Wydaw-
nictwa Agora, ukazała się jej wspomnieniowa książ-
ka, pełna niezwykle interesujących i często dowcip-
nych anegdot związanych z artystami polskiej i euro-
pejskiej kultury pt. „Dodaj do znajomych”, która ze-
brała świetne recenzje. Zuzanna Łapicka uporządko-
wała również i opublikowała, zgodnie z wolą swego 
słynnego ojca, jego dzienniki, które ukazały się w to-
mie „Jutro będzie »Zemsta«. Dzienniki 1984-2005”. 
W swoim dorobku ma również pracę konsultanta 
przy filmie Lawa Tadeusza Konwickiego oraz prze-
kład z języka francuskiego sztuki Ephraima Kishona 
„To był skowronek”, którą w Teatrze Telewizji wyre-
żyserował Piotr Szulkin.

23 grudnia w Warszawie zmarła Ewa 
Krajczyńska -Śmietana (61 l.), producent-

ka filmowa i telewizyjna, prezes zarządu Artramy 
i członek zarządu MTL Maxfilm. Była niezwykle 
cenioną współproducentką wielu komedii roman-

tycznych, w tym kilku w reżyserii Ryszarda Zator-
skiego: Nigdy w życiu!, Dlaczego nie!, Nie kłam ko-
chanie oraz Och Karol 2 Piotra Wereśniaka. Ponad-
to pracowała przy wielu serialach telewizyjnych, 
w tym tak znanych tytułach, jak Na dobre i na złe, 
Kryminalni, Barwy szczęścia, Agentki, Na sygnale 
czy Oko za oko.

24 grudnia zmarł Ryszard Marek Groński  
(79 l.), pisarz, satyryk, felietonista, dramato-

pisarz, poeta i scenarzysta. Współpracował z tygo-
dnikiem „Szpilki” i z warszawskimi kabaretami li-
terackimi, m.in. Szpakiem, Wagabundą, Dudkiem, 
Pod Egidą. Był autorem wierszy satyrycznych, po-
wieści, książek dla dzieci, współautorem spektakli 
dla teatrów muzycznych, m.in. musicalu „Machiavel-
li”. Był kierownikiem literackim warszawskiego Te-
atru Syrena, gdzie wystawiono jego sztukę „Won!” 
w reżyserii Barbary Borys-Damięckiej. W swoim do-
robku ma scenariusze do filmów w reżyserii Janusza 
Rzeszewskiego: Lata dwudzieste… lata trzydzieste… 
oraz Misja specjalna, a także do Kim jest ten człowiek 
Ewy i Czesława Petelskich. Pisał również scenariusze 
do widowisk telewizyjnych, w tym słynnego spekta-
klu Kamienica na Nalewkach, czyli szlagiery żydow-
skiej ulicy w reżyserii Szymona Szurmieja i Gołdy 
Tencer.

4 stycznia w Warszawie zmarł Janusz Retzer  
(82 l.), operator dźwięku. Był absolwentem  Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. 
Przez wiele lat zawodowo związany z łódzką Wy-
twórnią Filmów Oświatowych, a następnie z Zakła-
dem Produkcji Filmów Telewizyjnych w Warszawie 
i Telewizją Polską. Był twórcą dźwięku do filmów 
dokumentalnych i fabularnych. W jeg dorobku znaj-
dują się takie tytuły, jak Bruno Jasieński Grzegorza 
Lasoty, Koło fortuny Marcela Łozińskiego, Opowieść 
o człowieku, który wykonał 552% normy Wojciecha 
Wiszniewskiego, Alice Jacka Bromskiego i Jerzego 
Gruzy, Big Bang Andrzeja Kondratiuka, Mrzonka Ja-
nusza Majewskiego czy Stacja Antoniego Krauzego. 
Janusz Retzer był wieloletnim członkiem Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich.

8 stycznia zmarł w Warszawie Marian Chmielew-
ski (97 l.), scenarzysta, operator i reżyser filmów 

dokumentalnych. Był absolwentem Studium Re-
alizatorskiego przy Szkole Filmowej w Łodzi. Swo-
ją drogę zawodową rozpoczął, pracując jako asy-
stent w Wytwórni Filmowej „Czołówka”. Jego do-
meną stały się obrazy dokumentalne z zakresu na-
uk technicznych i tematyki wojskowej (np. Żołnierz 
polski w służbie ojczyzny, Drużyna piechoty w obro-
nie, Trudne początki II Rzeczypospolitej). Za swo-

ją pracę wyróżniany był na Festiwalu Filmów Na-
ukowo-Technicznych w Katowicach (1975), Festiwa-
lach Filmów Wojskowych w Bukareszcie (1979) i Le-
ningradzie (1981). Jest laureatem Nagrody Ministra 
Obrony Narodowej w dziedzinie prasy, radia i tele-
wizji (1983). Marian Chmielewski był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

14 stycznia zmarł w Krakowie Janusz Nowak  
(77 l.), wieloletni współpracownik i przyjaciel 

Krakowskiej Fundacji Filmowej oraz Krakowskie-
go Festiwalu Filmowego. Był absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego, ale porzucił sport i ca-
łe swoje życie zawodowe poświęcił kinu. W 1965 roz-
począł pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Roz-
powszechniania Filmów w Krakowie (obecny następ-
ca prawny Apollo Film sp. z o.o.), gdzie spędził 42 
lata swego życia. W 1975 został tam kierownikiem 
Działu Reklamy i Imprez, zajmował się także dystry-
bucją oraz programowaniem kin. Był organizatorem 
przeglądów i festiwali, w tym kultowych Konfron-
tacji Filmowych oraz zakopiańskiego Festiwalu Fil-
mów o Sztuce. W roku 1995 został zastępcą dyrekto-
ra ówczesnej Państwowej Instytucji Filmowej Apol-
lo Film, a potem dyrektorem zarządzającym i preze-
sem zarządu Krakowskiej Fundacji Filmowej, wresz-
cie członkiem Rady Programowej. Od początku swo-
jej pracy zawodowej był związany z Krakowskim Fe-
stiwalem Filmowym, pełniąc przez wiele lat funkcję 
dyrektora organizacyjnego. Wychowawca wielu po-
koleń menadżerów kultury, w roku 2010 przy okazji 
50. edycji KFF został wyróżniony przez prezydenta 
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznaką Ho-
noris Gratia. 

15 stycznia zmarł Henryk Błażejczyk (81 l.), 
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Grał 

na scenach teatrów: Współczesnego w Warszawie 
(1961-63), Śląskiego w Katowicach (1963-64),  
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1964-65), 
Starego w Krakowie (1965-67), Ludowego w War-
szawie (1967-70), Syrena w Warszawie (1970-
73). Od 1987 był aktorem Teatru Dramatycznego 
w Płocku. W latach 1975-83 pracował w Polskim 
Radiu jako spiker. W jego dorobku ekranowym jest 
wiele spektakli Teatru Telewizji, ale też filmy fa-
bularne, jak choćby U Pana Boga w ogródku Jac-
ka Bromskiego czy Braciszek Andrzeja Barańskie-
go, a także wiele seriali, z których wymienić trzeba 
Zmienników Stanisława Barei, Królewskie sny Grze-
gorza Warchoła oraz takie telenowele, jak Plebania 
czy Samo życie.

Oprac. Julia Michałowska
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Warsztaty z Allanem Starskim i Paulem Millerem  
– 40 proc. zniżki dla członków SFP

Od ponad ośmiu lat warsz-
taty Fest Film Lab odby-

wają się w różnych miastach 
świata, oferując uczestni-
kom profesjonalną wiedzę 
z różnych dyscyplin filmo-
wych, przekazywaną przez 
najlepszych aktywnych 
zawodowo twórców. Po 
Londynie, Berlinie, Lizbo-
nie, Nowym Jorku i Abu 
Dhabi przyszedł czas na 
Warszawę, gdzie 23 i 24 
lutego będzie można wziąć 
udział w warsztacie sceno-
grafii z Allanem Starskim 
lub finansowania produkcji 
filmowej z Paulem Mille-
rem. Zajęcia z Allanem Star-
skim obejmą przekrój tema-
tów z zakresu scenografii, 
począwszy od dyskusji nad 
storyboardem oraz zależno-

przy filmach czarno-białych 
(Korczak, Lista Schindlera), 
wpływ kontekstu emocjonal-
nego reżysera na wizualny 
styl filmu (porównanie Pia-
nisty i Listy Schindlera), czy 
realizowanie obrazu historycz-

ści pomiędzy reżyserem, ope-
ratorem obrazu i scenografem, 
po analizę wybranych zagad-
nień na konkretnych przykła-
dach, jak wybór palety kolo-
rów i praca z kolorem (Plac 
Waszyngtona), specyfika pracy 

Warsztaty Fest Film Lab
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nego w dekoracjach powstałych 
w całości w studiu filmowym 
(Oliver Twist). Z kolei Paul Mil-
ler, niezależny producent m.in. 
nominowanego do Oscara Na 
granicy, nominowanych do 
Złotych Globów Ludzi z bronią 
czy Śnieżnych Aniołów, popro-
wadzi warsztat wokół zagad-
nienia realizacji i finansowania 
filmu z punktu widzenia pro-
ducenta kreatywnego. Od przy-
gotowania dobrego pitch ingu, 
poprzez kwestie związane 
z nabywaniem i udzielaniem 
praw autorskich oraz różnych 
źródeł finansowania filmu, po 
plan marketingu i dystrybu-
cji. Uczestnicy tych zajęć będą 
mogli poznać różnice między 
rolą producenta kreatywnego 
w Europie i w Stanach, oraz 
uzyskać feedback dotyczący 
własnych projektów. Obydwa 
spotkania prowadzone będą 
w języku angielskim. Obo-
wiązują wcześniejsze zapisy 
online: regularna cena każ-
dego z warsztatów to 499,99 
euro. Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich jest partnerem 
wydarzenia, w związku z czym 
jego członkowie mogą skorzy-
stać z 40-procentowej zniżki 
i dokonać rejestracji w cenie 
295,00 euro. Oferta jest ważna 
dla pierwszych pięciu osób 
lub do wyczerpania miejsc. 
Warsztaty organizowane są 
przez FEST  – Associação 
Cultural, działającą od 2004 
roku organizację pozarządową 
poświęconą edukacji filmow-
ców i promocji niezależnej 
twórczości filmowej. Wię-
cej szczegółów na temat pro-
gramu warsztatów można uzy-
skać na stronie www.filmlab.
fest.pt. W sprawie rejestra-
cji ze zniżką prosimy o kon-
takt mailowy pod adresem  
filmlab@fest.pt.

Allan Starski

Już po raz 26. wręczono, na uroczystej gali 
w Teatrze Polskim w Warszawie, Paszporty 

„Polityki” – nagrody dla wybitnych mło-
dych twórców i artystów. W kategorii Film 
wyróżniono Joannę Kulig. W imieniu prze-
bywającej w Stanach Zjednoczonych aktorki 
nagrodę odebrała Agata Kulesza. „Nasza 
dziewczynko z Muszynki, jesteśmy z ciebie 
dumni!” – powiedziała. Joanna Kulig otrzy-
mała nagrodę „za niejednoznaczną i wia-
rygodną, twardą i delikatną, odpychającą 
i pociągającą, zawsze skupiającą na sobie 
uwagę rolę w Zimnej wojnie Pawła Pawlikow-
skiego, najlepszym polskim filmie minionego 
roku”. Joanna Kulig (ur. 1982 w Muszynce 
niedaleko Krynicy-Zdroju) już w wieku 16 
lat wystartowała w telewizyjnej „Szansie na 
sukces”, a jurorzy ocenili, że niesie w sobie 
tajemniczą dojrzałość. Jest absolwentką 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakow-
skiej PWST. Jej filmową rolę w Sponsoringu 
Małgorzaty Szumowskiej pochwalił „New 
York Times”, a po roli Zuli w Zimnej wojnie 
francuska prasa porównywała ją z Marilyn 
Monroe i Brigitte Bardot. Zdjęcie Kulig na 

okładce tamtejszego „Elle” podpisano: „Nowa 
sensacja kina”. Aktorka otrzymała już za tę 
rolę Europejską Nagrodę Filmową. W kate-
gorii Film do Paszportów „Polityki” nomi-
nowane były również reżyserki: Agnieszka 
Smoczyńska oraz Olga Chajdas. Doroczną 
specjalną nagrodę „Polityki” – Kreatora Kul-
tury – otrzymała Krystyna Janda „za wybitne 
kreacje teatralne i filmowe, od rozedrganej 
Agnieszki z Człowieka z marmuru Andrzeja 
Wajdy po wyciszoną bohaterkę »Zapisków 
z wygnania« według pamiętnika ofiary anty-
semickiej nagonki Marca ’68 Sabiny Baral, 
graną w założonym przez siebie Teatrze 
Polonia. Za trzymanie ręki na pulsie debaty 
publicznej i codzienne świadectwo, dawane 
na scenie, w kinie i w mediach, że trzeba 
i warto walczyć o wartości humanistyczne, 
bronić słabszych i chronić człowieczeństwo 
w każdych czasach, w których jest ono zagro-
żone. Także za poczucie humoru, bez którego 
trudno sobie wyobrazić i teatr, i życie”. Galę 
Paszportów „Polityki” tradycyjnie poprowa-
dzili: redaktor naczelny tego tygodnika Jerzy 
Baczyński oraz Grażyna Torbicka.  

Joanna Kulig i Krystyna Janda 
nagrodzone przez „Politykę”

Nabór na Nowe 
Horyzonty

Można już zgłaszać filmy do 
udziału w 19. MFF Nowe 

Horyzonty, który odbędzie 
się w dniach 25 lipca – 4 
sierpnia we Wrocławiu. Naj-
ważniejsza sekcja festiwalu to 
Międzynarodowy Konkurs 
Nowe Horyzonty – platforma 
służąca prezentacji kina arty-
stycznego, wykraczającego 
poza granice konwencjonal-
nego filmu. Konkurs powstał 
z myślą o produkcjach, za 
sprawą których „nowe hory-
zonty” oznaczają wciąż coś 
nowego, coś innego. Orga-
nizatorzy imprezy czekają 
na oryginalne, autorskie 
fabuły, dokumenty, eseje, 
animacje eksperymentu-
jące z formą i językiem fil-
mowym, będące w dialogu 
(a czasem w sporze) z tra-
dycją i mistrzami; zmusza-
jące do radykalnej zmiany 
perspektywy, prowokacyjne 
i prowokujące do myślenia. 
W  Konkursie mogą brać 
udział filmy o czasie trwa-
nia powyżej 60 minut, zre-
alizowane po 1 stycznia 2018 
roku, nieprezentowane wcze-
śniej w Polsce na pokazach 
publicznych. Organizatorzy 
festiwalu preferują premiery 
światowe, międzynarodowe 
i europejskie. Najlepszy film 
otrzyma Grand Prix oraz 
15 tys. euro. Swoją nagrodę 
przyzna również festiwalowa 
publiczność. Nabór na stro-
nie internetowej www.nowe-
horyzonty.pl potrwa do 24 
marca.  Organizatorzy zapra-
szają również do zgłaszania 
filmów do sekcji pozakon-
kursowych, w tym Shortlisty 
poświęconej polskim krót-
kim metrażom. 

Rok z Kazimierzem 
Kutzem

Rok 2019 w Instytucji Fil-
mowej Silesia Film w Kato-

Krystyna Janda
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Polskich  – Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmo-
wych „Młodzi i Film”. Jego 38. 
edycja odbędzie się w dniach 
10-15 czerwca. Nabór filmów 
do dwóch polskich konkursów: 
Pełnometrażowych Debiutów 
Fabularnych oraz Krótkome-
trażowych Debiutów Filmo-
wych ruszył już w styczniu. 
Więcej informacji można uzy-
skać na stronie www.mlodzii-
film.pl.

Showmax wycofuje 
się z Polski

Z końcem stycznia 2019 ser-
wis VOD Showmax znik-

nął z Polski po prawie dwóch 
latach obecności. „Pomimo 
dobrych wyników i popular-
ności serwisu, dalszy rozwój 
Showmax Polska, jako jedynej 
firmy działającej w obszarze 
wideo poza Afryką, nie mieści 
się w ramach przyjętej strate-
gii zarówno MCG, która kon-
centruje się na kontynencie 
afrykańskim, jak i Naspersa. 
Showmax Africa będzie nadal 
działać jako część Multi-
Choice Group, a zmiany nie 
dotyczą pozostałych inwesty-
cji Naspersa w Polsce” – opi-
sano w oświadczeniu przesła-
nym do mediów. Showmax 
pojawił się na naszym rynku 
w połowie lutego 2017 roku. 
Jego startowi w Polsce towa-
rzyszyła intensywna kampa-
nia reklamowa, w pierwszym 
spocie wystąpił m.in. Ewan 
McGregor. Zaraz po starcie 
w Polsce platforma zaangażo-
wała się w produkcję serialu 
satyrycznego Ucho Prezesa, 
którego trzy sezony były na 
niej premierowo udostęp-
niane. Od połowy listopada 
emitowany jest czwarty sezon, 
od prawie roku serial można 
też oglądać w Telewizji WP. 
Od grudnia 2017 do wiosny 
2018 Showmax zrealizował 
pierwszą serię programu 
„SNL Polska”, a w sierpniu 
i wrześniu 2018 udostępnił 

5-odcinkowy serial krymi-
nalny Rojst. Pod koniec paź-
dziernika ruszył drugi sezon 
„SNL Polska” w okrojonej 
wersji – tylko ze skeczami 
„Weekend Update”.

Film Niepodległość 
na DVD

W 1918 roku, po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała 

niepodległość. Jak wyglądała 
droga do wolności i odbudowa 
państwa po latach zaborów 
przedstawia niezwykły film 
dokumentalny Krzysztofa 
Talczewskiego Niepodległość. 
Dzięki żmudnej, wieloletniej 
pracy archiwistów i filmow-
ców zebrane z całego świata 
bezcenne archiwalia z  lat 
1914-1923 zostały zrekonstru-
owane cyfrowo, pokolorowane 
i udźwiękowione. Ten zabieg 
pozwolił nowocześnie zobra-
zować niezwykłą opowieść 
o tym wyjątkowym czasie. 
Doskonały scenariusz i zdjęcia 
podkreśla muzyka specjalnie 
skomponowana do filmu przez 
Krzesimira Dębskiego. Obraz 
pokazuje fenomen odzyskania 
niepodległości w 1918 roku: 
walkę o polskie granice w cza-
sie pierwszej wojny światowej, 
w powstaniach i plebiscytach, 
walkę dyplomatyczną w Wer-
salu. Na ekranie można zoba-
czyć „ojców” polskiej niepod-
ległości: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Igna-
cego Jana Paderewskiego, 
Wincentego Witosa, Wojcie-
cha Korfantego i Ignacego 
Daszyńskiego, którzy w ważnej 
historycznie chwili odłożyli 
na bok swoje ambicje i poro-
zumieli się ponad podziałami 
dla dobra ojczyzny. Niezwy-
kłym walorem filmu jest rów-
nież możliwość spojrzenia 
z bliska na życie codzienne 
Polaków, którzy od nowa 
budowali swoje miejsce na 
ziemi w odzyskanej ojczyź-
nie. Po raz pierwszy można 
zobaczyć ujęcia polskich 

ulic z tego okresu w kolorze, 
podejrzeć ówczesną codzien-
ność, „spacerować” ulicami 
przedwojennych miast. Film 
przygotowywany przez kilka 
lat, specjalnie na uroczystą 
premierę 11 listopada 2018 
roku, w 100-lecie odzyska-

nia przez Polskę niepodległo-
ści, został wydany na DVD 
i od 8 grudnia jest dostępny 
w sprzedaży.

Oprac. Julia 
Michałowska

KALENDARZ IMPREZ
luty 2019

8. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza 
Piotrowskiego
SZCZECIN, 14-17 LUTEGO 
www.ogory.szczecin.pl

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy  
Zoom-Zbliżenia
JELENIA GÓRA, 18-24 LUTEGO 
www.zoomfestival.pl

13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”
GRYFINO, 21 LUTEGO – 3 MARCA
www.wloczykij.com

12. Festiwal Kina Offowego Filmoffo
OPOLE LUBELSKIE, 22-23 LUTEGO
www.filmoffo.eu

9. Festiwal Filmów Antydepresyjnych Relanium
ŁÓDŹ, 23-24 LUTEGO
www.relanium.kinobodo.pl

Oprac. Marcin Radomski
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Jerzy Owsiak laureatem 
Nagrody im. Andrzeja Wajdy
Nagro da  im.  Andrze ja 

Wajdy została ustanowiona 
w 2018 roku, a jej pierwszym 
laureatem został Jerzy Owsiak, 
lider Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Wyróżnienie 
jest nadawane przez Funda-
cję Kyoto-Kraków, założoną 
przez Andrzeja Wajdę i Kry-
stynę Zachwatowicz i hono-
ruje działania na rzecz społe-
czeństwa. Szef WOŚP odebrał 
nagrodę osobiście, 1 grud-
nia, podczas uroczystości 

w Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Kra-
kowie. „27 lat temu Polska 
była w ruinie. Jak bardzo 
przez ten czas zmieniliśmy 
się. Dziś możemy być choćby 
w takim miejscu, jakim jest 
to muzeum. Jeździmy po 
całym świecie, robimy rze-
czy niezwykłe, a w tym roku 
w Tokio po raz drugi będzie 
grał sztab WOŚP” – mówił 
Jerzy Owsiak, dziękując za 
nagrodę. 

Jerzy Owsiak
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wicach miał być Rokiem 
z Kazimierzem Kutzem na 
okoliczność jego 90. uro-
dzin. Silesia Film postano-
wiła w ten szczególny sposób 
uhonorować reżysera, którego 
tożsamość artystyczna wyjąt-
kowo silnie związana jest ze 

Śląskiem, i którego twór-
czość w znaczącym stop-
niu ukształtowała wizeru-
nek regionu, z którego się 
wywodzi. Niestety życie 
napisało zupełnie inny sce-
nariusz i Rok z Kazimierzem 
Kutzem będzie pierwszym 

rokiem bez niego. Prezen-
towana przez cały 2019, 
w katowickim kinie Kosmos, 
retrospektywa filmów Kutza 
pokaże fascynujący obraz 
artysty i człowieka, którego 
dorobek na zawsze pozosta-
nie jednym z najważniej-
szych i  najoryginalniej-
szych na mapie polskiego 
kina. W ramach pierwszej 
od lat pełnej retrospek-
tywy reżysera pokazanych 
zostanie jego 19 obrazów, 
które ułożono w porządku 
chronologicznym. Filmy 
prezentowane będą z ory-
ginalnych nośników, czyli 
z  taśm 35mm pochodzą-
cych ze zbiorów Filmoteki 
Śląskiej, oraz z kopii pod-
danych rekonstrukcji cyfro-
wej. Seansom towarzyszyć 
będą spotkania, prelekcje 
filmoznawców oraz pokazy 
dokumentów przedstawia-
jących sylwetkę reżysera. 
W  ramach Roku z  Kazi-
mierzem Kutzem Silesia 
Film wydała już kalendarz 
ze zdjęciami z jego dzieł, 
a  w  planach ma jeszcze 
organizację innych wyda-
rzeń, w tym m.in. publika-
cję tekstów młodych kryty-
ków analizujących twórczość 
Mistrza, czy też przegląd 
ulubionych filmów Kazi-
mierza Kutza (wybranych 
przez samego artystę). Infor-
macje o kolejnych częściach 
programu Roku z Kazimie-
rzem Kutzem zamieszczane 
będą na bieżąco na stronie 
kina Kosmos oraz na stronie 
www.silesiafilm.com.

Film Commission 
Poland w strukturze 
PISF
Instytucja, której głównym 

zadaniem jest promocja 
polskich lokacji oraz branży 
filmowej na rynku między-
narodowym – Film Commis-
sion Poland (funkcjonująca 
od 2012) – zaczęła działać 

w strukturach Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. Ogólno-
polska komisja została powo-
łana do życia z  inicjatywy 
regionalnych komisji i fundu-
szy filmowych oraz organizacji 
branżowych, takich jak Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Kra-
jowa Izba Producentów Audio-
wizualnych i Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich. Głównym 
zadaniem FCP jest promocja 
polskich lokacji oraz branży 
filmowej na rynku międzyna-
rodowym. Komisja służy jako 
pierwszy punkt kontaktowy dla 
filmowców zainteresowanych 
realizacją produkcji w Polsce, 
jest aktywna na międzynaro-
dowych targach oraz blisko 
współpracuje z siecią regio-
nalnych komisji filmowych. 
FCP wydaje takie publikacje 
jak „Polish Film Magazine” czy 
„Production & Location Guide”, 
które przybliżają zagranicz-
nemu odbiorcy polski rynek 
audiowizualny i możliwości 
współpracy z polską branżą. 
FCP jest także aktywnym 
członkiem międzynarodowych 
stowarzyszeń branżowych – 
European Fi lm Commis-
sions Network, Association 
Film Commissioners Inter-
national oraz Location Man- 
agers Guild International. Przez 
kilka lat komisja funkcjono-
wała w strukturach Fundacji 
Polskie Centrum Audiowizu-
alne, natomiast od jesieni tego 
roku operatorem FCP jest PISF. 
Zmiana została podyktowana 
przede wszystkim przygotowa-
niami do wprowadzenia w Pol-
sce zachęt finansowych dla pro-
dukcji audiowizualnej, którymi 
będzie zarządzał Instytut.

„Młodzi i Film” 2019

Poznaliśmy tegoroczną datę 
współorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Filmowców 
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przekroczyła 1 mln widzów. Frekwencja per 
capita (liczba odwiedzin w roku na jednego 
obywatela) z 1,47 w 2017 powędrowała 
do 1,55 w roku 2018. W sumie zaś przez 
polskie kina przewinęło się 1057 tytułów – 
tak nowych, jak i starszych. 

CAŁE PODIUM DLA 
POLSKIEGO KINA
Największym przebojem 2018 roku został 
Kler, który obejrzało 5,183 mln kinoma-
nów. Liczba rekordów i osiągnięć tego 
obrazu jest długa: najlepsze weekendowe 
otwarcie, największy przebój jesieni, naj-
popularniejszy film XXI wieku i trzeci po 
1989, produkcja z największymi wpły-
wami po 1989 roku itd. Kler to zjawi-
sko filmowe wykraczające daleko poza 
obszar kinowy, co zdecydowanie sprzyjało 
zainteresowaniu tym tytułem. Standar-
dowe działania promocyjne dystrybutora, 
wzmocnione zostały poprzez znacznie 
lepiej zauważalne wypowiedzi, debaty, 
dyskusje czy „skandale”. Odwaga i ryzyko 
podjęte przez Wojciecha Smarzowskiego 
to sukces nie tylko finansowy, ale też spo-
łeczny. O żadnym innym filmie nie dys-

kutowano w ostatnich latach tak zażarcie 
i w tak wielu kręgach.

Drugie miejsce zajęły Kobiety mafii 
w reżyserii Patryka Vegi, które zobaczyło 
2,037 mln widzów. Maszyna do robie-
nia pieniędzy działa, ale zainteresowanie 
produkcjami Vegi słabnie. Kobietom mafii 
nie udało się poprawić osiągnięć dwóch 
poprzednich obrazów tego twórcy. Na 
2019 rok Vega zapowiada premiery dwóch 
nowych propozycji i to nam da odpowiedź, 
czy rynek nasycił się jego kinem. Na trze-
cim miejscu najpopularniejszych filmów 
2018 znalazła się Planeta Singli 2, którą 
obejrzało 1,685 mln widzów. Oczekiwa-
nia były większe. W Top 10 polskich kin 
znalazły się jeszcze dwa inne polskie tytuły, 
cztery sequele popularnych hitów z USA 
oraz biograficzny film o Queen.

W drugiej dziesiątce największych prze-
bojów roku uplasowały się kolejne cztery 
polskie produkcje, w tym na 17. pozycji 
Zimna wojna, skromny i czarno-biały 
film Pawła Pawlikowskiego, nomino-
wany do trzech Oscarów oraz czterech 
nagród BAFTA. Liczba 931 tys. sprze-
danych biletów to osiągnięcie imponu-

jących rozmiarów. Cieszy też blisko 853 
tys. widzów na 7 uczuciach Marka Koter-
skiego, gdyż to najlepszy wynik wśród 
filmów wyreżyserowanych przez tego 
giganta polskiego kina. 

I jeszcze całościowe spojrzenie na listę 
największych polskich przebojów 2018 roku, 
bo to widok bardzo budujący. Siedem z nich 
zgromadziło ponad milionową widownię, 
kolejne cztery zobaczyło ponad pół miliona. 
Trzycyfrową widownię miało aż 19 tytułów, 
z tego 12 wprowadził na ekrany Kino Świat, 
cztery Mówi Serwis, a trzy Next Film. Te 
trzy firmy zdominowały dystrybucję rodzi-
mych produkcji w 2018 roku.

Jest rekord w 2018, ale mam kilka obaw 
o rok 2019. Czy uda się utrzymać tenden-
cję wzrostową, czy pojawią się filmy, które 
spodziewanie i niespodziewanie zapracują 
na przekroczenie granicy 60 mln sprzeda-
nych biletów? Nasza kinematografia szy-
kuje kilka dużych premier, a samych fil-
mów komediowych, historycznych, akcji 
oraz tych od Patryka Vegi zapowiadanych 
jest łącznie kilkadziesiąt.

Krzysztof Spór

KOLEJNY REKORDOWY   ROK W POLSKICH KINACH

Zanim przejdę do podsumowa-
nia roku, szybki rzut oka na listo-
padowe i grudniowe osiągnięcia 
w naszych kinach. W porównaniu 

z rokiem wcześniejszym, w listopadzie 2018 
odnotowano wzrost sprzedaży biletów, ale 
grudzień odczuł znaczący spadek.

ROZPĘDZONY LISTOPAD 
I HAMUJĄCY GRUDZIEŃ
Sprzedaż biletów w listopadzie 2018 była 
większa o 1,6 mln w porównaniu z rokiem 
2017. W sumie w przedostatnim miesiącu 
2018 sprzedano aż 6,251 mln biletów, a naj-
większymi przebojami tego okresu okazały 
się – zgodnie z oczekiwaniami – Planeta 
Singli 2, dość niespodziewanie na tak wyso-
kim poziomie zainteresowania Bohemian 
Rhapsody, nieco rozczarowujący sequel Fan-
tastycznych zwierząt i trzymający wysokie 
zainteresowanie Kler. Co ciekawe, porów-
nując oba okresy, zauważyć należy bardzo 
zbliżoną sprzedaż biletów na polskich fil-
mach. Tak w 2017, jak i w 2018 roku się-
gnęła ona niemal 3 mln.

Oczekiwania względem kinowego grud-
nia nie były duże. Na liście premier nie mie-
liśmy bowiem tytułu o potencjale Gwiezd-
nych wojen czy Hobbita, które w ostatnich 
latach przyczyniały się znacząco do wzro-
stu sprzedaży biletów. Tymczasem polskie 
kina musiały zadowolić się animowanym 
Grinchem, superbohaterskim Aquamanem 
oraz Narodzinami gwiazdy. Nie udało się 
niestety utrzymać zainteresowania widzów 
filmem Planeta Singli 2 (w grudniu marne 
184 tys. widzów), rozczarowała kolejna 
produkcja TVN Miłość jest wszystkim 
(skromne 253 tys.). W grudniu 2018 sprze-
dano w sumie 4,16 mln biletów, co było aż 

o 1,7 mln gorszym wynikiem od tego, który 
zanotowano 12 miesięcy wcześniej. I tylko 
dla przypomnienia podam, że w grudniu 
2017 Ostatniego Jedi obejrzało 1,8 miliona 
widzów i świetnie radziły sobie Listy do 
M. 3 (744 tys. widzów). Na koniec 2019 
ponownie zapowiadany jest obraz z serii 
Gwiezdne wojny oraz świąteczna komedia 
romantyczna.

HISTORYCZNE 
OSIĄGNIĘCIA
Nie ma wątpliwości, że dzięki postawie 
filmu Kler rok 2018 na rodzimych ekranach 
zakończył się bardzo pozytywnie. Ponad 5 
mln widzów i rekordowe wpływy sięgające 
105 mln złotych to wyniki, których nikt 
się nie spodziewał. To one zadecydowały 
o końcowym rekordzie w polskich kinach. 
Ten w 2018 to: 59,7 mln sprzedanych bile-
tów na łączną kwotę 1,123 mld złotych! 
Oznacza to wzrost frekwencji o 3,1 mln 

widzów i dodatkowe 51 mln złotych 
w porównaniu z rokiem 2017.

Wróćmy do 2018. Wiele osiągnięć w tym 
okresie było bardzo pozytywnych. Na przy-
kład średnia cena biletu w naszych kinach 
w minionym roku wyniosła 18,81 złotego 
i spadła o 14 groszy w porównaniu z 2017. 
Udział polskich filmów w całym rynku 
kinowym wyniósł w 2018 aż 33 proc. 
(wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem 
poprzednim). W sumie na polskie tytuły 
sprzedano bilety o wartości 380,4 mln zło-
tych, co jest absolutnym rekordem w histo-
rii polskiej dystrybucji po 1989 roku. Na 
filmach europejskich sprzedaż sięgnęła 
117,1 mln złotych (wzrost o 1 proc.), a na 
amerykańskich 600,6 mln złotych (spa-
dek o 10 proc.). Do rodzimych kin wpro-
wadzono rekordową liczbę 384 premie-
rowych tytułów, w tym 41 polskich, 177 
europejskich i 126 amerykańskich. 15 fil-
mów może się pochwalić frekwencją, która 

Po pierwszym półroczu 2018 nie można było być pewnym 
poprawienia rocznego rekordu frekwencji w polskich 
kinach. Osiągnięcie Kleru z drugiej połowy roku 
zdecydowanie zmieniło minorowe nastroje w środowisku. 
Polski rynek utrzymał tendencję wzrostową i odnotował 
kolejny rekord tak frekwencji, jak i wpływów.
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Kler, reż. Wojciech Smarzowski
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Planeta Singli 2,  
reż. Sam Akina, Michał Chaciński
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BOX OFFICE LISTOPAD 2018

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 PLANETA SINGLI 2 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT POLSKA 29 522 027 1 501 344 29 522 027 1 501 344 503 09.11.2018

2 BOHEMIAN RHAPSODY BOHEMIAN RHAPSODY IMPERIAL 
CINEPIX

WLK. BRYTANIA/USA 18 815 749 921 798 19 592 232 956 574 208 02.11.2018

3 FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA: ZBRODNIE 
GRINDELWALDA

FANTASTIC BEASTS: 
THE CRIMES OF 
GRINDELWALD

WARNER USA/WLK. BRYTANIA 13 850 383 698 010 13 850 383 698 010 274 16.11.2018

4 KLER KLER KINO ŚWIAT POLSKA 10 283 944 496 736 104 544 446 5 142 581 478 28.09.2018

5 DZIADEK DO 
ORZECHÓW I CZTERY 
KRÓLESTWA

THE NUTCRACKER AND 
THE FOUR REALMS

DISNEY USA 9 407 895 540 293 9 407 895 540 293 232 02.11.2018

6 GRINCH THE GRINCH UIP FRANCJA/CHINY/USA/
JAPONIA

7 335 484 448 924 7 335 484 448 924 264 30.11.2018

7 MIŁOŚĆ JEST 
WSZYSTKIM

MIŁOŚĆ JEST 
WSZYSTKIM

KINO ŚWIAT POLSKA 6 682 318 364 088 6 682 318 364 088 396 23.11.2018

8 HOTEL TRANSYLWANIA 3 HOTEL TRANSYLVANIA 3 UIP USA 6 425 231 335 416 26 019 218 1 329 236 276 12.10.2018

9 7 UCZUĆ 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT POLSKA 5 108 529 250 104 16 802 823 841 451 243 12.10.2018

10 NARODZINY GWIAZDY A STAR IS BORN WARNER USA 2 821 263 146 185 2 821 263 146 185 183 30.11.2018

110 252 823 5 702 898

11 CREED II CREED II FORUM FILM USA 1 739 387 87 104 1 739 387 87 104 110 23.11.2018

12 KLAKSON I SPÓŁKA WHEELY MONOLITH MALEZJA/MALEDIWY/
BRUNEI/DŻIBUTI

1 493 972 80 420 1 493 972 80 420 141 09.11.2018

13 ALFA ALPHA UIP USA 1 036 737 52 441 1 036 737 52 441 75 09.11.2018

14 MISJA YETI MISSION KATHMANDU: 
THE ADVENTURES OF 
NELLY & SIMON

MÓWI SERWIS KANADA 1 012 139 57 065 1 012 139 57 065 156 23.11.2018

15 HALLOWEEN HALLOWEEN UIP USA 980 138 46 563 2 508 062 123 427 139 26.10.2018

16 VENOM VENOM UIP USA/CHINY 945 631 46 742 10 837 322 511 625 154 05.10.2018

17 SERCE NIE SŁUGA SERCE NIE SŁUGA MÓWI SERWIS POLSKA 940 091 47 941 11 556 236 595 768 230 05.10.2018

18 DZIEWCZYNA W SIECI 
PAJĄKA

THE GIRL IN THE 
SPIDER'S WEB

UIP WLK. BRYTANIA/
NIEMCY/SZWECJA/
KANADA/USA

884 580 42 513 1 980 132 96 590 138 26.10.2018

19 SUSPIRIA SUSPIRIA KINO ŚWIAT WŁOCHY/USA 834 764 44 453 1 360 744 81 077 148 02.11.2018

20 ROBIN HOOD: POCZĄTEK ROBIN HOOD MONOLITH USA 787 262 43 363 787 262 43 363 109 29.11.2018

10 654 701 548 605

TOP 20: 120 907 524 6 251 503

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT 29 522 027 1 501 344 29 522 027 1 501 344 503 09.11.2018

2 KLER KINO ŚWIAT 10 283 944 496 736 104 544 446 5 142 581 478 28.09.2018

3 MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM KINO ŚWIAT 6 682 318 364 088 6 682 318 364 088 396 23.11.2018

4 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT 5 108 529 250 104 16 802 823 841 451 243 12.10.2018

5 SERCE NIE SŁUGA MÓWI SERWIS 940 091 47 941 11 556 236 595 768 230 05.10.2018

6 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 684 257 57 860 23 095 236 1 508 648 255 31.08.2018

7 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 675 887 48 213 17 006 953 912 286 265 08.06.2018

8 KAMERDYNER NEXT FILM 586 320 38 776 7 109 684 410 443 264 21.09.2018

9 JAK PIES Z KOTEM AKSON 185 788 13 645 670 258 43 013 148 19.10.2018

10 ETER NEXT FILM 109 116 6 381 109 116 6 381 50 30.11.2018

TOP 10: 54 778 277 2 825 088
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 GRINCH THE GRINCH UIP FRANCJA/CHINY/USA/
JAPONIA

14 017 942 848 764 21 353 426 1 297 688 264 30.11.2018

2 AQUAMAN AQUAMAN WARNER USA/AUSTRALIA 11 385 013 521 167 11 385 013 521 167 276 19.12.2018

3 NARODZINY GWIAZDY A STAR IS BORN WARNER USA 7 024 967 377 877 9 846 230 524 062 183 30.11.2018

4 PECH TO NIE GRZECH PECH TO NIE GRZECH KINO ŚWIAT POLSKA 5 024 050 243 979 5 024 050 243 979 271 25.12.2018

5 BOHEMIAN RHAPSODY BOHEMIAN RHAPSODY IMPERIAL 
CINEPIX

WLK. BRYTANIA/USA 5 005 095 270 633 24 597 327 1 227 207 208 02.11.2018

6 MIŁOŚĆ JEST 
WSZYSTKIM

MIŁOŚĆ JEST 
WSZYSTKIM

KINO ŚWIAT POLSKA 4 384 692 253 064 11 067 010 617 152 396 23.11.2018

7 SPIDER-MAN 
UNIWERSUM

SPIDER-MAN: INTO THE 
SPIDER-VERSE

UIP USA 4 169 940 202 683 4 169 940 202 683 146 28.12.2018

8 PLANETA SINGLI 2 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT POLSKA 3 374 024 184 520 32 896 051 1 685 864 503 09.11.2018

9 MARY POPPINS 
POWRACA

MARY POPPINS 
RETURNS

DISNEY USA 3 253 733 164 826 3 253 733 164 826 234 19.12.2018

10 FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA: ZBRODNIE 
GRINDELWALDA

FANTASTIC BEASTS: 
THE CRIMES OF 
GRINDELWALD

WARNER USA/WLK. BRYTANIA 3 120 092 192 297 16 970 475 890 307 274 16.11.2018

60 759 548 3 259 810

11 KRÓLOWA ŚNIEGU: 
PO DRUGIEJ STRONIE 
LUSTRA

SNEZHNAYA KOROLEVA. 
ZAZERKALE

KINO ŚWIAT ROSJA 2 708 292 138 589 2 708 292 138 589 192 21.12.2018

12 ZABÓJCZE MASZYNY MORTAL ENGINES UIP NOWA ZELANDIA/USA 2 597 557 141 935 2 597 557 141 935 141 07.12.2018

13 DIABEŁ: INKARNACJA THE POSSESSION OF 
HANNAH GRACE

UIP USA 2 284 762 117 812 2 284 762 117 812 93 07.12.2018

14 MIŚKÓW 2-ÓCH W 
NOWYM JORKU

NORM OF THE NORTH 2 KINO ŚWIAT INDIE/USA 2 092 357 132 155 2 315 979 149 899 210 06.12.2018

15 TERAZ ALBO NIGDY SECOND ACT MONOLITH USA 1 761 344 87 895 1 761 344 87 895 125 28.12.2018

16 DZIADEK DO ORZECHÓW 
I CZTERY KRÓLESTWA

THE NUTCRACKER AND 
THE FOUR REALMS

DISNEY USA 1 283 653 98 370 10 691 548 638 663 232 02.11.2018

17 ONI LORO GUTEK FILM WŁOCHY/FRANCJA 1 023 107 53 343 1 023 107 53 343 110 28.12.2018

18 FUGA FUGA KINO ŚWIAT POLSKA/CZECHY/
SZWECJA

799 278 48 017 820 392 49 915 123 07.12.2018

19 KLER KLER KINO ŚWIAT POLSKA 728 052 40 499 105 272 498 5 183 080 478 28.09.2018

20 KURSK KURSK KINO ŚWIAT BELGIA/LUKSEMBURG 689 661 41 694 689 661 41 694 104 14.12.2018

15 968 063 900 309

TOP 20: 76 727 611 4 160 119

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PECH TO NIE GRZECH KINO ŚWIAT 5 024 050 243 979 5 024 050 243 979 271 25.12.2018

2 MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM KINO ŚWIAT 4 384 692 253 064 11 067 010 617 152 396 23.11.2018

3 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT 3 374 024 184 520 32 896 051 1 685 864 503 09.11.2018

4 FUGA KINO ŚWIAT 799 278 48 017 820 392 49 915 123 07.12.2018

5 KLER KINO ŚWIAT 728 052 40 499 105 272 498 5 183 080 478 28.09.2018

6 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 331 055 19 053 17 338 008 931 339 265 08.06.2018

7 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT 207 111 12 480 17 009 934 853 931 243 12.10.2018

8 KAMERDYNER NEXT FILM 120 643 10 798 7 230 327 421 241 264 21.09.2018

9 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 91 536 7 795 23 186 772 1 516 443 255 31.08.2018

10 AUTSAJDER KINO ŚWIAT 83 647 5 865 83 647 5 865 69 13.12.2018

TOP 10: 15 144 088 826 070

BOX OFFICE GRUDZIEŃ 2018
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KLER KLER KINO ŚWIAT POLSKA 105 272 498 5 183 080 105 272 498 5 183 080 478 28.09.2018

2 KOBIETY MAFII KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT POLSKA 41 767 461 2 037 202 41 767 461 2 037 202 473 22.02.2018

3 PLANETA SINGLI 2 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT POLSKA 32 896 051 1 685 864 32 896 051 1 685 864 503 09.11.2018

4 NOWE OBLICZE GREYA FIFTY SHADES FREED UIP USA 27 751 422 1 364 357 27 751 422 1 364 357 425 09.02.2018

5 INIEMAMOCNI 2 THE INCREDIBLES 2 DISNEY USA 27 426 960 1 446 260 27 426 960 1 446 260 403 13.07.2018

6 HOTEL TRANSYLWANIA 
3

HOTEL TRANSYLVANIA 3 UIP USA 26 164 176 1 338 859 26 164 176 1 338 859 276 12.10.2018

7 AVENGERS: WOJNA 
BEZ GRANIC

AVENGERS: INFINITY 
WAR

DISNEY USA 26 145 165 1 225 208 26 145 165 1 225 208 460 26.04.2018

8 BOHEMIAN RHAPSODY BOHEMIAN RHAPSODY IMPERIAL 
CINEPIX

WLK. BRYTANIA/USA 24 597 327 1 227 207 24 597 327 1 227 207 208 02.11.2018

9 DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

MÓWI SERWIS POLSKA/WLK. 
BRYTANIA

23 186 772 1 516 443 23 186 772 1 516 443 255 31.08.2018

10 NARZECZONY NA NIBY NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS POLSKA 22 694 489 1 127 083 22 694 489 1 127 083 250 12.01.2018

357 902 321 18 151 563

11 GRINCH THE GRINCH UIP FRANCJA/CHINY/USA/
JAPONIA

21 353 426 1 297 688 21 353 426 1 297 688 264 30.11.2018

12 MAMMA MIA! HERE 
WE GO AGAIN

MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

UIP WLK. BRYTANIA/USA 20 644 000 1 028 799 20 644 000 1 028 799 328 27.07.2018

13 PODATEK OD MIŁOŚCI PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT POLSKA 20 641 633 1 044 687 20 641 633 1 044 687 343 26.01.2018

14 PITBULL. OSTATNI PIES PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT POLSKA 20 313 051 1 014 213 20 313 051 1 014 213 434 15.03.2018

15 CUDOWNY CHŁOPAK WONDER MONOLITH USA/HONG KONG 20 135 136 1 376 894 20 135 136 1 376 894 166 19.01.2018

16 JURASSIC WORLD: 
UPADŁE KRÓLESTWO

JURASSIC WORLD: 
FALLEN KINGDOM

UIP USA 17 962 608 846 498 17 962 608 846 498 253 08.06.2018

17 ZIMNA WOJNA ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA/FRANCJA/
WLK. BRYTANIA

17 338 008 931 339 17 338 008 931 339 265 08.06.2018

18 DEADPOOL 2 DEADPOOL 2 IMPERIAL 
CINEPIX

USA 17 070 609 841 756 17 070 609 841 756 318 18.05.2018

19 7 UCZUĆ 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT POLSKA 17 009 934 853 931 17 009 934 853 931 243 12.10.2018

20 FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA: ZBRODNIE 
GRINDELWALDA

FANTASTIC BEASTS: 
THE CRIMES OF 
GRINDELWALD

WARNER USA/WLK. BRYTANIA 16 970 475 890 307 16 970 475 890 307 274 16.11.2018

189 438 880 10 126 112

TOP 20: 547 341 201 28 277 675

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KLER KINO ŚWIAT 105 272 498 5 183 080 105 272 498 5 183 080 478 28.09.2018

2 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 41 767 461 2 037 202 41 767 461 2 037 202 473 22.02.2018

3 PLANETA SINGLI 2 KINO ŚWIAT 32 896 051 1 685 864 32 896 051 1 685 864 503 09.11.2018

4 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 23 186 772 1 516 443 23 186 772 1 516 443 255 31.08.2018

5 NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS 22 694 489 1 127 083 22 694 489 1 127 083 250 12.01.2018

6 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 20 641 633 1 044 687 20 641 633 1 044 687 343 26.01.2018

7 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 20 313 051 1 014 213 20 313 051 1 014 213 434 15.03.2018

8 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 17 338 008 931 339 17 338 008 931 339 265 08.06.2018

9 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT 17 009 934 853 931 17 009 934 853 931 243 12.10.2018

10 SERCE NIE SŁUGA MÓWI SERWIS 11 561 865 596 193 11 561 865 596 193 230 05.10.2018

TOP 10: 312 681 762 15 990 035

MAGAZYN FILMOWY  nr 90/luty 2019



ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa




