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Projekt zrealizowany przy wsparciu:

W cieniu pandemii, która 
z dnia na dzień wydaje 
się coraz szczelniej 
wypełniać nasze życie, 

dostając się do najdalszych jego zaka-
marków, odbywa się ważny dla naszego 
środowiska jubileusz – 25-lecie Związku 
Autorów i Producentów Audiowizual-
nych, a więc ćwierćwiecze inkasowania 
i uważnego gospodarowania środkami 
wypracowywanymi przez polskich fil-
mowców. Trudno o działanie na rzecz 
środowiska bardziej godne pochwały 
niż to. W trzech wywiadach z ludźmi 
mającymi największe zasługi w tym osią-
gnięciu: prezesem SFP Jackiem Brom-
skim oraz z dwoma kolejnymi dyrekto-
rami ZAPA – Ryszardem Kirejczykiem 
i Dominikiem Skoczkiem – pokazujemy 
szczegółowy przebieg konsekwentnej 
pracy na rzecz solidnych podstaw finan-
sowych nie tylko poszczególnych ludzi 
polskiego filmu, ale też i dla rozwoju 
naszej kinematografii. 

Ten numer „Magazynu Filmowego” 
warto zachować, bo zapraszamy w nim 
na rzadko organizowaną wycieczkę do 
fundamentów kina; w rejony, w których 
przeciętny człowiek bez przewodnika 
z dobrą latarką może się całkiem pogubić. 

Nie zapomnieliśmy jednak o tych, 
którzy pamiętając o swojej pasji, dzia-
łają w zgodzie z nią, niezależnie od wa-
runków, a czasem wręcz w pojedynkę. 
Ostateczny efekt artystyczny potrafi dać 
satysfakcję i uzasadnić taką cierpliwą wie-
loletnią pracę. Tak niewątpliwie stało się 

w przypadku Mariusza Wilczyńskiego 
i jego filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. 
Marcin Radomski próbuje znaleźć w hi-
storii swojego rozmówcy odpowiedź na 
pytanie, co jest najważniejszym wekto-
rem ostatecznego sukcesu w codziennej 
pracy twórcy? To nietuzinkowy wywiad 
i nietuzinkowa postać reżysera. 

Dział „Polskie premiery” ulegał 
tym razem zmianom aż do dnia ze-
słania numeru do druku. Zaplanowane 
wcześniej premiery filmowe spadały 
z harmonogramu, jedna po drugiej, 
w miarę zaostrzania się sytuacji pan-
demicznej w kraju. COVID-19 ude-
rzył w całą gospodarkę, ale – wydaje 
się – w branżę filmową i kinową ze 
szczególną siłą. Jedne tytuły czekają 
na swoje kinowe premiery, inne poja-
wiają się na platformach streamingo-
wych. Decyzje podejmowane są z dnia 
na dzień, w miarę napływania danych 
o ilości zakażeń i w miarę zaostrzania 
przepisów sanitarnych. Jednak pra-
ce nad nowymi filmami wciąż trwa-
ją. Wszyscy też obserwujemy rozwój 
sytuacji i próbujemy przygotować się 
na nowe wymagania życia społeczne-
go, które będą wpływać nie tylko na 
ograniczenia codziennego życia, ale 
przede wszystkim na myślenie zarów-
no twórców, jak i ich widzów – teraz 
i po zakończeniu pandemii. Porząd-
kujmy więc głowy, miejmy oczy i uszy 
otwarte, a sercom pozwólmy kierować 
naszym postępowaniem. 
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Postanowieniem z dnia 6 paździer-
nika 2020 roku Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu oddalił apelację Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Pol-

skiego (IGHP) od postanowienia Sądu 
Okręgowego w Poznaniu z 9 maja 2019 
roku zatwierdzającego część tabel wyna-
grodzeń za odtwarzanie filmów i muzyki 
odnoszącą się do hoteli. 

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego jest 
prawomocne i nie przysługuje od niego 
skarga kasacyjna. Tym samym ostatecznie 
potwierdzona została słuszność wniosko-
wanych przez organizacje zbiorowego za-
rządzania stawek za odtwarzanie utworów, 
m.in. w pokojach hotelowych. 

Tabele autorstwa 8 organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i pokrew-
nymi, w tym SFP-ZAPA, zostały zatwierdzo-
ne postanowieniem Komisji Prawa Autor-
skiego już w lipcu 2013 roku. Przewodni-

SFP-ZAPA

PRAWOMOCNE ZATWIERDZENIE 
TABELI STAWEK WYNAGRODZEŃ 
ZA ODTWARZANIE UTWORÓW 
W HOTELACH

POZYTYWNY WYNIK AUDYTU 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ W SFP-ZAPA

czący Zespołu Orzekającego Komisji, adw. 
dr Rafał Sarbiński, ocenił je wówczas jako 
wartość samą w sobie, zmierzającą do upo-
rządkowania rynku. Wskazał też na bardzo 
dobrą konstrukcję tabel. Jednak niezadowo-
lona z orzeczenia Komisji Izba Gospodarcza 
Hotelarstwa Polskiego reprezentująca część 
obiektów hotelowych w Polsce zaskarżyła 
część tabel do Sądu w Poznaniu. 

W trakcie postępowania Sąd powołał 
biegłego, który wydał opinie zasadniczo 
korzystne dla organizacji zbiorowego za-
rządzania. Wskazał w nich m.in., że wyni-
kająca z tabel kwota ogólnego obciążenia 
podmiotów korzystających z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych na rzecz 
organizacji zbiorowego zarządzania jest na 
poziomie zbliżonym do rynków porówny-
walnych w ramach UE. 

„To już kolejna w ostatnim czasie pra-
womocnie zatwierdzona tabela stawek wy-

nagrodzeń dla uprawnionych chronionych 
przez SFP-ZAPA. Po tym, jak w 2018 roku 
ostatecznie potwierdzona została słusz-
ność stawki 2,2 proc. za reemisję utwo-
rów audiowizualnych, twórcy odnoszą 
teraz sukces na polu odtwarzania. I choć 
orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego 
zostało wydane w 2013 roku, to sądom 
powszechnym aż 7 lat zajęło zasądzenie 
stawek. Mimo to cieszę się, że po tych 
wszystkich latach bojów sądowych, twórcy 
w najbliższym czasie otrzymają wreszcie 
godziwe wynagrodzenie od hoteli. Liczę, 
że w najbliższych tygodniach zatwierdzo-
ne zostaną również tabele wynagrodzeń 
za wyświetlanie filmów w kinach” – po-
wiedział Jacek Bromski, prezes Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. 

„Prawomocnie zatwierdzona tabela to 
najlepszy prezent dla SFP-ZAPA, które 
w tym roku obchodzi 25-lecie swojej dzia-
łalności. Decyzja sądu potwierdza konse-
kwencję działania i skuteczność organizacji 
w zakresie ochrony praw twórców. Tabele 
wynagrodzeń, które zyskały najpierw ak-
ceptację arbitrów Komisji Prawa Autor-
skiego, będących ekspertami w dziedzinie 
praw autorskich i praw pokrewnych, a na-
stępnie zostały zatwierdzone przez sądy 
powszechne obu instancji, dają organiza-
cjom zbiorowego zarządzania niezwykle 
silny mandat do dochodzenia wynagro-
dzeń należnych twórcom. Otoczenie praw-
ne zmienione ustawą z czerwca 2018 roku 
o zbiorowym zarządzaniu prawami autor-
skimi, a teraz także obowiązujące tabele, 
stanowią dobrą okazję do aktualizacji sto-
sunków umownych z obiektami hotelo-
wymi. Mam nadzieję, że pozwoli to także 
zbudować z nimi silne relacje partnerskie 
na wiele najbliższych lat” – skomentował 
postanowienie Sądu Apelacyjnego Domi-
nik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA. 

Zespół SFP-ZAPA

Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
ZAPA pomyślnie przeszło audyt 
nadzorujący Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnego z normą ISO 

9001:2015, który odbył się 8 października 
2020 roku. SFP-ZAPA jako jedyna w Pol-
sce organizacja zbiorowego zarządzania 
posiada Certyfikat Jakości – nieprzerwa-
nie od 2007 roku.

Audyt został przeprowadzony przez 
niezależną jednostkę certyfikującą DE-
KRA Certification, będącą częścią mię-
dzynarodowego koncernu DEKRA SE 
z siedzibą w Stuttgarcie. Zakres certyfi-
kacji obejmuje zbiorowy zarząd prawami 
autorskimi i pokrewnymi oraz współpra-

cę z innymi organizacjami zbiorowego 
zarządzania.

Pozytywny wynik audytu potwierdza, że 
funkcjonujący w SFP-ZAPA system zarzą-
dzania jakością zgodny z ww. normą ISO 
jest skuteczny i ciągle doskonalony. Tym 
samym utrzymana została ważność Cer-
tyfikatu Jakości ISO 9001:2015.

Kolejny audyt zewnętrzny planowany 
jest na koniec 2021 roku. Jednak wcześniej 
zaplanowano także przeprowadzenie serii 
corocznych audytów wewnętrznych, spraw-
dzających funkcjonowanie poszczególnych 
procesów w ramach organizacji.

Zespół SFP-ZAPA
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FESTIWALE W POLSCE

Nasz wywiad odbywa się 
w połowie paździer-
nika, gdyński festiwal, 
który przechodził różne 

przeobrażenia i modyfikacje, pla-
nowany jest w tym roku na 8-12 
grudnia. Jak przebiega jego orga-
nizacja? Z jakimi wyzwaniami 
musicie się mierzyć?
Festiwal rzeczywiście ma długą histo-
rię. Pierwsza edycja odbyła się w Sopo-
cie. Potem nastąpiła zmiana, na lata 
wydarzenie przeniosło się do Gdań-
ska, ostatecznie – z powodów politycz-
nych – FPFF musiał opuścić i to mia-
sto. Szczęśliwie Gdynia stała się jego 
domem. Tutaj festiwal osiadł już na 
dobre, wpisał się w infrastrukturę miej-
sca. Teatr Muzyczny czy Gdyńskie Cen-
trum Filmowe to obiekty, które wszyst-
kim kojarzą się z festiwalem. Jednak 
sytuacja, z którą mierzymy się obec-
nie – że mógłby się nie odbyć lub zostać 
odwołany – to zupełnie niecodzienny 
wariant. Ostatni raz FPFF został odwo-
łany w stanie wojennym. Potem tylko 
raz pojawiło się podobne zagrożenie, 
w latach 90., kiedy była powódź, ale 
ostatecznie impreza doszła do skutku. 
I tyle w ponad 40-letniej historii.

Nie ma sprawdzonych narzędzi 
i utartych ścieżek w przypadku pan-
demii. Niewiele wiadomo, bo trudno 
przewidzieć, jak będzie wyglądała 
sytuacja epidemiologiczno-sani-
tarna w grudniu. 
Dokładnie, i to jest największe wyzwa-
nie. Sytuacja zmienia się z dnia na 
dzień, jeśli chodzi o obostrzenia pan-
demiczne. Do niedawna myśleliśmy, że 
wypełniona w 50 proc. sala kinowa to 
pesymistyczny wariant, a dziś wiemy, 
że to optymistyczne założenie. Trudno 
oszacować, jak to będzie wyglądało 
w grudniu, bilans zachorowań już 
jest niepokojący. Co prawda nie ma 
żadnych danych na temat transmisji 
wirusa w kinach, ale organizując tak 
wielką imprezę jak gdyński festiwal, 
trzeba wykazać się odpowiedzialnością 
i z wyprzedzeniem zapobiegać pew-
nym niebezpieczeństwom, czy wręcz 
je wykluczać. Ryzyko jest zbyt duże... 
Organizując festiwal w innej, „pande-
micznej” formule, nie można przewi-
dzieć na 100 proc., co będzie za półtora 
miesiąca. Możemy się przygotować na 
kilka wariantów – i to robimy – staramy 

się uzbroić w pewne atrybuty, które 
pozwolą na przeprowadzenie festiwalu 
w nowej odsłonie, ale jaki będzie osta-
teczny kształt imprezy, nie sposób dziś 
jeszcze stwierdzić. W gronie zespołu, 
z dyrektorem Leszkiem Kopciem, ale 
też z partnerami festiwalowymi, cały 
czas omawiamy, jakie mamy możliwo-
ści. Nie ulega wątpliwości, że chcemy tę 
45. edycję przeprowadzić. Nie wyobra-
żamy sobie, że ona się nie odbywa.

A wtedy za rok podwójna edycja?
No właśnie, to dobre pytanie. W selek-
cji festiwalu znalazłoby się wówczas... 
około 70 tytułów i trzeba by rozcią-
gnąć wydarzenie do dwóch tygodni. 
Czy byłoby to możliwe? Trudno mi to 
sobie wyobrazić z różnych względów, 
także tych finansowych. Część filmów, 
spora część, pewnie musiałaby zostać 
najzwyczajniej w świecie odrzucona 
z przyczyn logistycznych. Wszyscy 
by na tym stracili, a najbardziej twórcy, 
w tym wypadku młodsi i debiutanci. 
Dlatego tak ważne jest dla mnie, aby 
Gdynia miała ciągłość, aby debiutu-
jący twórcy mogli liczyć – co roku – na 
komfortowy start i wejście w zawód fil-
mowca.

Hybrydowy wariant festiwalu brany 
jest pod uwagę? Nowe Horyzonty 
i American Film Festival przeniosły 
się w całości do sieci.
To są zawsze trudne decyzje. I my roz-
ważamy hybrydową formułę – niektó-
rzy twórcy pewnie sami zdecydują, 
z racji wieku np., że nie przyjadą do 
Gdyni, mimo stacjonarnie odbywają-

cego się festiwalu. Chcemy wszystkim 
umożliwić dostęp do projekcji, spotkań 
i konferencji, więc część wydarzeń na 
pewno będzie online. Rozważamy też 
pomysł, by FPFF miał swoje równole-
głe odsłony czy repliki w innych mia-
stach – unikniemy sytuacji, że wszyscy 
zjeżdżają do jednego miejsca. To my 
zawieziemy filmy i wybrane elementy 
programu w odległe lokacje i do ludzi. 
Trudno przechodzą mi takie deklaracje 
przez usta – bo dla mnie idea festiwalu 
zawiera się w kolektywnym oglądaniu 
i przeżywaniu kina razem, a później na 
długich dyskusjach – ale nie mogę i nie 
będę w obecnej sytuacji nikogo zachę-
cać do podróży. Na razie oczywiście za 
wcześnie jest, by o tym mówić, decyzje 
Komitetu Organizacyjnego wciąż nie 
zapadły w tej sprawie...

Tymczasem pracujesz nad selekcją.
Jest to określone harmonogramem. Do 
21 października musimy ogłosić listę 
tytułów zakwalifikowanych na festi-
wal (wywiad odbywa się dwa tygodnie 
przed tą datą – przyp. A.S.), wtedy 
zaczniemy rozmowy nad składami 
jurorskimi, które chciałbym wzboga-
cić o obecność specjalistów spoza fil-
mowego porządku: myślę tu głównie 
o literatach. Będę trzymał się wariantu, 
że Gdynia musi się odbyć – nawet jeśli 
wyłącznie online dla publiczności, to 
z udziałem jurorów na sali kinowej – 
po to, by można było wyłonić zwy-
cięzców i przyznać nagrody. Oczywi-
ście przeniesienie festiwalu w całości 
do internetu uruchamia nowe pytania 
i wyzwania. Pewnie część zakwalifiko-

GDYNIA

wanych do Gdyni filmów będzie przed 
kinową premierą, czy ich producenci 
i dystrybutorzy zgodzą się na przed-
premierowe pokazy online w ramach 
festiwalu? Przecież zgłaszając do selek-
cji poszczególne tytuły, każdy liczył 
na projekcję w tradycyjnej formie na 
sali kinowej, tym bardziej twórcy, któ-
rzy pokazywaliby swoje dzieła pierw-

szy raz. To kolejna niewiadoma. O ile 
konferencje czy spotkania typu master-
class można z łatwością transmitować 
online, o tyle z filmami jest trudniej. 

Zakładacie, że odbędą się dwa duże 
spotkania z mistrzami kina.
To prawda, zaplanowaliśmy długie roz-
mowy z laureatami Platynowych Lwów: 

Andrzejem Barańskim i Feliksem Fal-
kiem. Chciałbym, żeby były to dwie 
długie rozmowy, przekrojowe, o twór-
czości tych reżyserów, o ich wizji kina, 
warsztacie – nie skupiamy się na żad-
nym konkretnym tytule z ich dorobku, 
chcemy przybliżyć ich sylwetki, metody 
pracy, ale też trochę porozmawiać 
o czasach, w których przyszło im two-
rzyć. Te spotkania będą rejestrowane 
i mam nadzieję, że posłużą jako pewne 
świadectwo – liczę na ich wymiar edu-
kacyjny.

Czy cała ta sytuacja skłania do 
refleksji na temat ogólnej for-
muły festiwalu? Organizatorzy 
wielu  filmowych imprez twier-
dzą, że  pandemia zmobilizowała 
ich do przeformatowania progra-
mów i założeń. Spojrzeli inaczej 
na  logistykę, postawili mocniej 
na ekologię.
Bez wątpienia to są przełomowe czasy 
dla nas jako ludzkości. Nie chodzi tu 
tylko o to, by festiwale mogły się odby-
wać, ale o to, by w ogóle miały gdzie – 
jesteśmy bliscy zrujnowania planety. 
My również myślimy o ekologii, o tym 
jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń 
w związku z organizacją ogromnej 
imprezy o charakterze kulturalnym, 
której skutkiem pośrednim – mówiąc 
wprost – jest nadprodukcja śmieci. 
Analizujemy różne rozwiązania: zasta-
nawiamy się, co zrobić z całą masą 
akredytacji, które po festiwalu stają się 
bezużyteczne. Znam osoby, które zbie-
rają takie gadżety, ale w innych wypad-
kach tysiące plastikowych plakie-
tek trafiają do kosza. Co z katalogiem 
i innymi papierowymi materiałami? 
Czy rzeczywiście trzeba drukować je 
w tylu egzemplarzach, czy nie pro-
ściej – taniej i na pewno w duchu 
współczesnej ekologii – byłoby pro-
ponować katalog online? Mój zespół, 
który bez wytchnienia pracuje nad 
zmianą formuły festiwalu, stawia sobie 
nowe cele. FPFF ulegnie modyfika-
cjom niezależnie od pandemii wokół – 
nie wszyscy na przeobrażenia będą 
gotowi, ale sytuacja, z którą się teraz 
mierzymy, bez wątpienia skłania do 
tego, by myśleć o festiwalu w szerszym, 
przyszłościowym kontekście.

Rozmawiała Anna 
Serdiukow

Rozmowa z Tomaszem 
Kolankiewiczem, dyrektorem 
artystycznym Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

NAJWAŻNIEJSZA 
JEST CIĄGŁOŚĆ
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Tomasz Kolankiewicz
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Choć zabrakło wielu atrakcji, do któ-
rych poznańska impreza nas przy-
zwyczaiła – fantastycznego „gra-
nia do obrazu” w festiwalowym 

namiocie czy tłumu znamienitych gości – 
13. edycja okazała się niezwykle udana. 
A dobrą atmosferę, która zawsze cecho-
wała Animatora, dało się nawet zachować 
w internetowych przekazach. To bez wąt-
pienia festiwal godny poznania. I Poznania.

Choć prawdę mówiąc, trzynastka okazała 
się pechowa dla animatorów – mężczyzn. 
Kobiety uprawiające tę trudną filmową pro-
fesję tym razem niemal całkowicie zdomi-
nowały festiwalowe werdykty, zwłaszcza 
w konkursach filmów krótkich. Męskiego 
honoru starali się bronić jedynie twórcy 
obrazów pełnometrażowych. 

Dominacja animatorek w krótkim 
metrażu okazała się przygniatająca, zwłasz-
cza w Konkursie Polskim. W naszym kinie 
animowanym w ostatnich latach rzeczywi-
ście doszło do swego rodzaju kobiecej rewo-
lucji. Wyznał mi kolega, który naucza tej 
trudnej filmowej profesji w jednej z naszych 
uczelni, że gdyby podczas egzaminów wstęp-
nych stosowali tylko kryteria jakościowe, 
musieliby przyjąć wyłącznie panie. Przyjęli 
jednego faceta, by pracownie animacji nie 
wyglądały jak żeńskie pensje. 

Tak w ogóle to idzie młodość, zwłaszcza 
w rodzimej animacji. Wszystkie trofea 
w Konkursie Polskim zdobyli studenci czy 
niedawni absolwenci, a właściwie studentki 
i niedawny absolwent. Kryształowym Ani-
muszem (nagroda Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich) uhonorowano Yelyzavetę 
Pysmak, ukraińską studentkę z łódzkiej 
Szkoły Filmowej, za etiudę Ja i moja gruba 
dupa. W tej niekonwencjonalnej animacji, 
udanie łączącej tonację buffo i serio, juro-
rzy dostrzegli – jak czytamy w uzasadnie-
niu werdyktu – „świeżą energię, nowocze-
sny i niepowtarzalny styl wizualny, który 
otwiera oryginalny wszechświat i porusza 
istotny społecznie temat”. 

Statuetka Złotego Animusza za Najlepszy 
Debiut trafiła do Dany Danylovej, również 
studentki z Ukrainy, uczącej się animacji na 
poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, 
za efektowny kolaż językowo-plastyczny Nie-
zrozumiałki. Film urzeka – przede wszyst-
kim – błyskotliwym połączeniem różnorod-
nych technik animacyjnych, translatorską 
zabawą w sferze werbalnej, a nade wszystko 
poczuciem humoru. To – jak trafnie skon-
statowało jury – „film o braku granic, który 
stanowi przekaz dla świata”. Złotego Animu-
sza za Najlepszy Film Autorski otrzymała 

ANIMATOR

Karolina Kajetanowicz z łódzkiej Szkoły 
Filmowej za – inspirowaną poezją Bole-
sława Leśmiana, niekonwencjonalną nar-
racyjnie i oryginalną plastycznie – etiudę 
Widzę otchłań. Jedyne wyróżnienie przypa-
dło wspomnianemu już męskiemu „rodzyn-
kowi” – Przemysławowi Świdzie – za rów-
nie nasycone poezją, ciekawe plastycznie 
Roz-poznanie.

Dwie Nagrody Publiczności, bo zarówno 
w Konkursie Polskim, jak i Konkursie Mię-
dzynarodowym, trafiły do Julii Orlik, kolej-
nej łódzkiej studentki, za przejmującą etiudę 
Jestem tutaj!, wyróżnioną już wcześniej na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz kato-
wickim Transatlantyku. Ten film to wbija-
jąca w fotel, wyjątkowo dojrzała – i w formie, 
i w treści – opowieść o samotności w obliczu 
śmierci, przekazana w niezwykle ascetyczny, 
a zarazem przeszywający sposób. Praktycz-
nie nie dzieje się nic. Nieruchoma kamera 
skierowana na twarz starszej kobiety, cier-
piącej, milczącej, odchodzącej… I strzępki 
słów dobiegające zza kadru – córki, męża… 
Prawdziwe miniaturowe dźwiękowe kreacje 
stworzyli tu Izabela Kuna i Zdzisław Wardejn.

W konkurencji międzynarodowej także 
górą były kobiety. Złoty Pegaz „pofrunął” 
do Niki Lindroth von Bahr ze Szwecji za 
Något att minnas (Something to Remem-
ber), pięciominutową – utrzymaną w pur-
nonsensowo-surrealistycznej poetyce – 
katastroficzną śpiewogrę, poświęconą 
nieuchronności przemijania (na szczęście 
z finałowym „Boże, daj nam nadzieję”), 
z gołębiami i ślimakiem w rolach głównych. 
To zdecydowanie, jak informuje tytuł, coś 
do zapamiętania. A że poznański Anima-
tor filmowi uhonorowanemu Grand Prix 
zapewnia skróconą ścieżkę do oscarowych 
nominacji, trzymamy kciuki!

Autorką nagrodzonej Srebrnym Pegazem 
niemiecko-rosyjskiej Uzi (Ties), subtelnej 
opowieści o nieuchronnym procesie utraty 
z biegiem lat rodzinnych więzi, jest Dina 
Velikovskaya, a Nagroda za Najlepszy Film 
Studencki trafiła do Évy Darabos z Węgier 
za brawurowy Pá kis panelom! (Bye Little 
Block!), pełną absurdalnego humoru opo-
wiastkę o perypetiach pewnej pani, którą 
starano się wykwaterować z jej własnego 
mieszkania.

Pozostałe trofea 13. edycji Animatora 
podzielono wśród panów-animatorów: 
Brązowego Pegaza dostali Frank Mukun-
day i Trésor Tshibangu z Konga za film 
Machini, ekologicznie zaangażowaną opo-
wieść zrealizowaną przy użyciu animowa-
nych kamieni, Nagrodę za Najlepszy Film 
Muzyczny/Muzykę, a właściwie perfekcyjne 
zintegrowanie warstwy audialnej i wizualnej, 
otrzymał Daniel Höpfner z Niemiec, autor 
Botschaften, a specjalnym laurem im. Woj-
ciecha Juszczaka (nieżyjącego już współ-
pomysłodawcy i wieloletniego dyrektora 
poznańskiej imprezy) za szczególne walory 
artystyczne Marcin Giżycki, dyrektor arty-

styczny festiwalu, obdarzył Austriaka Tho-
masa Renoldnera za rzadkie połączenie 
humoru z eksperymentalną formą w filmie 
Don’t Know What.

I jeszcze Konkurs Międzynarodowy dla 
pełnych metraży. W odróżnieniu od tych 
krótkich można rzec – „męska rzecz”. Jury za 
najlepszy film uznało łotewski Away (Odległa 
kraina) Gintsa Zilbalodisa, pełną suspensu 
historię chłopca, który po wypadku samo-
lotu budzi się samotnie na nieznanej tajem-
niczej wyspie i usiłuje się z niej wydostać, 
by powrócić do domu. Natomiast publicz-
ność swoją nagrodę przyznała zrealizowanej 
z ogromnym rozmachem inscenizacyjnym 
animacji Andreya Khrzhanovsky’ego The 
Nose or the Conspiracy of Mavericks (Nos, 
czyli spisek indywidualistów), opartej na 
dwóch genialnych rosyjskich dziełach – 
noweli „Nos” Mikołaja Gogola i napisanej 
na jej podstawie operze Dymitra Szosta-
kowicza.

Film Khrzhanovsky’ego znakomicie łączy 
plastykę oraz muzykę. I stop tych właśnie 
dwóch sztuk stanowi istotę Animatora. 
Poza interesującymi filmami w Pozna-
niu można było zawsze wysłuchać wiele 
fantastycznych koncertów inspirowanych 
„ruchomymi obrazami”. Tego w tym roku 
najbardziej brakowało. Choć na otwarcie 
zagrało – w Scenie na Piętrze i w interne-
cie – Trio Marka Napiórkowskiego, wspo-
magane animacjami Pauliny Ziółkowskiej. 
Wspaniały koncert „Beyond Bowie” inspi-
rowany twórczością tytułowego Davida. 
Oglądałem w sieci. I podziwiałem. Było 
wspaniale, choć prawdę mówiąc, wolał-
bym przycupnąć gdzieś w kąciku, na pię-
trze. Może za rok?

Jerzy Armata

Tegoroczne wydanie 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Animowanych Animator, choć 
trzynaste, nie było pechowe. Ważne, 
że mimo trudnych pandemicznych 
warunków w ogóle się odbyło. 
Wprawdzie w ograniczonej, 
hybrydowej formule, ale jednak. 

ANIMATORKI 
SĄ JAKIEŚ LEPSZE
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Something to Remember,  
reż. Niki Lindroth von Bahr

Ja i moja gruba dupa,  
reż. Yelyzaveta Pysmak
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Nosząc maseczki i zachowując 
zdroworozsądkowy dystans, 
mogliśmy się z spotkać w kinie. 
Takie spotkanie jest istotą festi-

walu filmowego” – tłumaczył Stefan Lau-
dyn, dyrektor WFF.

Do konkursów warszawskiej imprezy 
zgłoszono ponad 3 tys. tytułów z 96 kra-
jów, w tym z Afryki, Ameryki Południowej, 
Ameryki Północnej, Australii i Oceanii, kra-
jów azjatyckich oraz europejskich. Biorąc 
pod uwagę okoliczności pandemii, jest to 
wynik imponujący. Festiwal zainaugurowała 
polska premiera Księgi wizji w reżyserii 
Carlo S. Hintermanna, która została bardzo 
dobrze przyjęta na ostatnim Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. 
„Bezpośrednie dzielenie się z publiczno-
ścią filmem, który zrobiliśmy, jest czymś 
bardzo ważnym, a bycie w Polsce – to dla 
mnie coś wyjątkowego, ponieważ moje 
pierwsze doświadczenie zawodowe miało 
miejsce na planie produkcji Krzysztofa 
Zanussiego, tutaj w Warszawie” – argumen-
tował Carlo S. Hintermann. Warto dodać, 
że WFF zakończył pokaz, nagrodzonego 
specjalnym wyróżnieniem jury w Wenecji, 
filmu Drodzy Towarzysze! Andrieja Kon-
czałowskiego. To historia krwawego stłu-
mienia protestów radzieckich robotników 
w Nowoczerkasku z 1962 roku.

Grand Prix WFF otrzymał obraz 
18 kiloherców w reżyserii Farkhata Sharipova. 

Reżyser opowiada o nastolatkach zajmują-
cych się w latach 90. handlem narkotyków 
w przechodzącym transformację ustrojową 
Kazachstanie. Jury Konkursu Międzynaro-
dowego w składzie: Liana Ruokytė-Jonsson, 
Robert Gliński i Visar Morina przyznało Spe-
cjalną Nagrodę Jury dla aktorów Bogdana 
Farkasa i Dragosa Dumitru występujących 
w rumuńskim Niezidentyfikowanym Bog-
dana George’a Apetriego. Nagrodę za Naj-
lepszą Reżyserię otrzymał Słowak Martin 
Šulík za Człowieka z zajęczymi uszami. To 
komedia, w której jeden wieczorny telefon 
wywraca do góry nogami świat 60-letniego 
pisarza. Bohaterowi nagle wyrosły zajęcze 
uszy, w związku z czym rejestruje wszystkie 
zasłyszane rozmowy. Film otrzymał także 
nagrodę Jury Ekumenicznego. 

Polskie akcenty pojawiły się w Konkursie 
Międzynarodowym w postaci interesują-
cego obrazu Magnezja Macieja Bochniaka. 
To oryginalne, opowiedziane z humorem, 
kino gangsterskie dziejące się na pograni-
czu polsko-sowieckim w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. Film nawiązuje 
do tradycji spaghetti westernów Sergio 
Leone i kina Quentina Tarantino. Scenariusz 
Magnezji powstał w wyniku współpracy 
Macieja Bochniaka i Mateusza Kościu-
kiewicza, a muzykę skomponował laureat 
Oscara za Marzyciela – Jan A.P. Kaczmarek. 

W Konkursie Dokumentalnym poka-
zano dwa polskie filmy. Pierwszy z nich 

wyreżyserował Tomasz Knittel. Agonia 
opowiada o zanikającej tradycji muzyki 
przekazywanej drogą ustną. Drugim jest 
dzieło Ksawerego Szczepanika, który w Po 
złoto odkrywa prawdziwe oblicze Włady-
sława Kozakiewicza, tyczkarza, człowieka 
zapamiętanego ze słynnego gestu z Igrzysk 
Olimpijskich w Moskwie. 

Co ważne, w Konkursie Filmów Krót-
kometrażowych o nagrody walczyły dwie 
produkcje ze Studia Munka-SFP. Obraz 
Chodźmy w noc Kamili Tarabury otrzy-
mał Nagrodę dla Najlepszego Aktorskiego 
Filmu Krótkometrażowego. Przedstawia on 
historię pogrążonej w depresji Krysi, która 
ucieka z imprezy urodzinowej za tajemni-
czą Majką. Dziewczyny spędzają razem noc 
i przy okazji uczą się brać odpowiedzialność 
za siebie, ale też za drugą osobę. „Chodźmy 

WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY

w noc to dla mnie opowieść o tym, że doro-
śli powinni szanować odrębność nastolat-
ków i dać im prawo do tego, aby mieli swój 
własny świat, nawet jeśli czasami muszą 
się w tym świecie sparzyć. To także opo-
wieść o początku przyjaźni, która daje szansę 
na lepsze jutro” – mówi Kamila Tarabura. 
Z kolei Ostatni gwizdek Karola Lindholma 
opowiada o dwóch braciach trenujących 
pływanie. Dla młodszego z nich będą to 
wyjątkowe wakacje – ojciec przygotowuje 
go do pierwszego startu na bardzo długim 
dystansie. Lindholm tworzy ciekawe kino 
z gatunku coming of age, nawiązujące do 
dzieł Andrei Arnold. 

Istotną częścią WFF są Targi CentEast. 
W tym roku miały formułę hybrydową – 
część z nich odbyła się na żywo, a pozostałe 
online. Celem Targów jest promowanie 
kina z Europy Środkowo-Wschodniej na 
arenie międzynarodowej oraz stworzenie 
miejsca spotkań dla agentów sprzedaży, 
dystrybutorów, selekcjonerów festiwalo-
wych i producentów z całego świata. W pro-
gramie 16. Targów CentEast znalazły się 
zamknięte pokazy najnowszych polskich 
filmów (w tym koprodukcji) o międzyna-
rodowym potencjale dla zagranicznych 
agentów sprzedaży, dystrybutorów i selek-
cjonerów festiwalowych. W ramach Works-
-in-Progress zaprezentowano m.in. 1970 
Tomasza Wolskiego, Amatorów Iwony Sie-
kierzyńskiej, Gierka Michała Węgrzyna, In 
the Mirror Janusza Mrozowskiego i W2 
Wojciecha Smarzowskiego. Podczas Warsaw 
Next rozmawiano z producentem, reżyse-
rem i prezydentem Polskiej Akademii Fil-
mowej oraz głównym organizatorem pro-
gramu ScrtipTeast – Dariuszem Jabłońskim. 
Wśród wykładowców znaleźli się również 
uznani konsultanci scenariuszowi z Nie-
miec, jak Franz Rodenkirchen i Françoise 
von Roy, oraz tegoroczni goście WFF, m.in. 
rumuński reżyser Dan Chişu. Wykładom 
towarzyszyły wydarzenia networkingowe, 
dyskusje i spotkania z polską i zagraniczną 
branżą filmową.

Tegoroczny festiwal pod wieloma wzglę-
dami był wyjątkowy. Większość twórców nie 
mogła dotrzeć do Polski, a ci, którzy spotkali 
się z publicznością musieli zachować sto-
sowny dystans. Organizatorzy zdecydowali 
się na łączenia online i Q&A w małych gru-
pach. Cieszy jednak, że pomimo trudności 
udało się przeprowadzić duże wydarzenie 
filmowe w sposób tradycyjny, w warszaw-
skich kinach. 

Marcin Radomski 

W trakcie nasilającej się pandemii odbył 
się 36. Warszawski Festiwal Filmowy – 
festiwal tzw. kategorii A. Co ważne, seanse 
udało się zorganizować stacjonarnie, 
w kinach. W reżimie sanitarnym  
i na zmniejszonej widowni zasiedli 
kinomani w Multikinie Złote Tarasy  
oraz Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.

KINO ODBIERANE
Z DYSTANSEM
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Dyrektor i twórca festiwalu Jan 
A.P. Kaczmarek mówił na kon-
ferencji prasowej zapowiadają-
cej wydarzenie: „Naszą trady-

cją jest, że myśląc o haśle każdej edycji, 
szukamy tematów aktualnych, niejedno-
znacznych i otwierających szeroką debatę. 
W marcu tego roku cały świat wcisnął 
przycisk »pauza«. To pierwsze tak inten-

sywne, globalne doświadczenie w historii 
ludzkości, a jego skali jeszcze nie znamy. 
Jesteśmy przekonani, że hasło 10. edycji 
Transatlantyku – »Transformacja – prze-
budzenie czy tylko wstrząs« – uruchomi 
wyobraźnię widzów i pozwoli nam wszyst-
kim szukać odpowiedzi na pytania o to, 
jak chcemy dalej żyć, pracować, podró-
żować i tworzyć”.

Festiwal zainaugurowało wydarzenie 
muzyczne, koncert „The Best of Jan A.P. 
Kaczmarek”. Narodowa Orkiestra Symfo-
niczna Polskiego Radia wykonała najpo-
pularniejsze fragmenty jego koncertów 
oraz utwory skomponowane do filmów: 
Całkowite zaćmienie, Plac Waszyngtona, 
Niewierna, Hatchi i oscarowego Marzyciela.

Podczas gali otwarcia wręczono Kenowi 
Loachowi nagrodę FIPRESCI Platinum 
Award 95, przyznawaną przez Międzyna-
rodową Federację Krytyków Filmowych. 
84-letni brytyjski mistrz kina uczestniczył 
w festiwalu jedynie wirtualnie. 

Filmowym wydarzeniem otwarcia był 
premierowy seans najnowszego dzieła 
Françoisa Ozona Lato ’85, którego świa-
towa premiera miała się odbyć na odwo-
łanym w tym roku festiwalu w Cannes. 
Bohaterem świetnie przyjętego we Francji 
obrazu jest uzdolniony literacko 16-letni 
Alexis, który przeprowadza się z rodzi-
cami do Normandii. Tam zaprzyjaźnia się 
z przystojnym Davidem i razem spędzają 
szalone lato.

W sekcji Nowego Kina, obok filmu 
Ozona, zaprezentowano 27 produkcji. 
Wśród nich dużym powodzeniem cie-
szyły się pokazywane kilka dni wcześniej 
na festiwalu w Wenecji produkcje: Panna 
Marx w reżyserii Susanny Nicchiarelli, przy-
bliżająca historię najmłodszej córki Karola 
Marksa oraz Dzieci słońca. Twórca tego dru-
giego filmu, Majid Majidi, przedstawiając 
losy grupy 12-latków, doskonale wpisał się 
w ceniony na świecie nurt, społecznie zaan-
gażowanego, kina irańskiego. Odtwórca jed-
nej z głównych ról, Ruhollah Zamani, został 
w Wenecji wyróżniony nagrodą Marcello 
Mastroianniego dla Najlepszego Młodego 
Aktora. Największe uznanie Transatlan-
tykowej publiczności i nagrodę w sekcji 
Nowego Kina (20 tys. złotych) zdobyła 
rosyjsko-niemiecko-białoruska wojenna 
produkcja Poufne lekcje perskiego w reży-
serii Vadima Perelmana. To zainspirowana 
prawdziwymi wydarzeniami przejmująca 
opowieść o Gillesie, młodym Żydzie, który 
w obozie koncentracyjnym udaje Persa 
i uczy jednego z oficerów wymyślonego 
przez siebie języka. Dzięki uhonorowaniu 
tego obrazu Transatlantyk Distribution 
Award, tytuł ten wprowadzi do dystrybu-
cji kinowej firma Best Film.

TRANSATLANTYK

Innym stałym elementem programu 
jest Konkurs Polskich Krótkich Metraży. 
Spośród zgłoszonych blisko 200 tytu-
łów, w konkursie zaprezentowano 30 fil-
mów, zrealizowanych m.in. przez Piotra 
Dumałę, Olgę Bołądź, Ryszarda Lenczew-
skiego, Darię Kopiec, Pawła Dyllusa. Po 
raz pierwszy w historii festiwalu zacho-
wana została proporcja pomiędzy reży-
serkami i reżyserami: połowę krótkich 
filmów zrealizowały kobiety. Międzyna-
rodowe jury w składzie: Mona Tusz, Bog-
dan Muresanu i Laurence Boyce przyznało 
Nagrodę Główną w wysokości 7 tys. zło-
tych obrazowi Ballast w reżyserii Daniela 
Howlida oraz wyróżnienie i kwotę 3 tys. 
złotych filmowi Jestem tutaj! Julii Orlik.

Kolejną festiwalową specjalnością jest 
Międzynarodowy Konkurs Kompozytor-
ski Transatlantyk Instant Composition. 
Jurorami tej sekcji byli Joanna Kos-Krauze, 
Wojtek Mazolewski, Marcin Bochniak, któ-
rzy nagrodzili mistrzowskie improwizacje 
do filmów w wykonaniu Michaela Kor-
nasa (zdobywca I miejsca), Piotra Paw-
laka (II miejsce) i Adama Leśnierowskiego 
(III miejsce). 

Paradoksalnie – dzięki ograniczeniom 
narzuconym przez pandemię – wyda-
rzenia, które dotychczas były oblegane 
i dostęp do nich był mocno limitowany, 
z punktu widzenia publiczności zyskały 
w wersji online. I tak np. w masterclas-
sach z udziałem Kena Loacha i Williama 
Friedkina, które przeprowadzono online, 
mogły wziąć setki zainteresowanych kino-
manów.

Gośćmi festiwalu obecnymi w Katowi-
cach zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie byli 
m.in. Šarūnas Bartas, Yakin Boaz, Tabak 
Hüseyin, Lech Majewski, Agnieszka Smo-
czyńska, Szczepan Twardoch, Sandra Drzy-
malska i Zbigniew Zamachowski. 

Nie zabrakło filmowych atrakcji dla naj-
młodszych widzów, retrospektywy arcydzieł 
Kena Loacha, pokazów specjalnych oraz 
seansów dla nocnych marków. 

Docenić należy gest wykonany w stronę 
nowych gospodarzy. Jednym z tematów 
podjętych przez festiwal była śląska twór-
czość Kazimierza Kutza. Zorganizowano 
projekcję kultowego Zawróconego, której 
towarzyszyła debata o możliwościach twór-
czego wykorzystania dziedzictwa reżysera.  

Organizatorzy z satysfakcją mówią o fre-
kwencji festiwalowej: „Na wielu pokazach 
(np. Lato ’85, Tajemniczy ogród czy Poufne 
lekcje perskiego) były COVID-owe komplety, 
czyli pełne 50 proc. widowni. Masterclass 
z Kenem Loachem na żywo oglądało ponad 
1,5 tys. kinomanów, zaś Galę Zamknię-
cia live śledziło 2,5 tys. osób – a że oba te 
wydarzenia nadal są dostępne w sieci, to 
liczba ta stale przyrasta”. 

Joanna Łapińska, dyrektor programowa, 
podsumowuje: „To była wyjątkowa edycja. 
I nie mam tu na myśli tego, że odbywała się 
w czasach tak innych od tych, które znaliśmy 
do tej pory. Największe wrażenie każdego 
dnia robiła na mnie olbrzymia radość, z jaką 
i my, i widzowie, przeżywaliśmy tegoroczny 
Transatlantyk. Uczestnicy festiwalu pod-
kreślali, jak bardzo brakowało im takiego 
spotkania z kulturą i wspólnego jej prze-
żywania. My – zespół – czuliśmy podob-
nie. Dlatego tym intensywniej chłonęliśmy 
festiwal każdego dnia. Mam nadzieję, że ta 
dobra energia z festiwalowych dni zostanie 
teraz z nami jak najdłużej”.

Anna Michalska

Jubileuszowa, 10. edycja Transatlantyk 
Festival po raz pierwszy odbyła się 
w Katowicach. I po raz pierwszy 
w nowej, hybrydowej formule. Choć dla 
branży filmowej ten rok jest wyjątkowo 
trudny, program imprezy obfitował 
w wiele ciekawych wydarzeń i premier.

HASŁO: TRANSFORMACJA
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O ile klasyczny festiwal fil-
mowy w jakiejś części 
i formie można prze-
nieść do sieci, Kinobus 

musi odbyć się w „realu”. Pandemia 
mocno pokrzyżowała twoje plany 
na 6. edycję? 
Pilne czytelniczki i pilni czytelnicy 
„Magazynu Filmowego” znają formułę 
naszej imprezy, ale przypomnę: objeż-
dżamy wybrany region Polski śladem ist-
niejących i nieistniejących kin. Trudno 
taką podróż wyobrazić sobie w wersji 
wirtualnej. Do marca działałem po daw-
nemu: kwerenda, wycieczki palcem po 
mapie, wybór regionu, szukanie kontak-
tów. Obrałem kierunek: województwo 
lubuskie. Na początek kwietnia zapla-
nowałem spotkania w terenie – z ani-
matorkami kultury, kiniarzami, biblio-
tekarkami, regionalistami. Taki wyjazd 
studyjny parę miesięcy przed właściwą 
imprezą jest konieczny, głównie po 
to, by poznać ludzi, opowiedzieć, na 
czym polega nasza idea, kim jesteśmy, 
co i po co robimy? Tych spotkań wciąż 
nie zastąpią ani telefon, ani e-mail, ani 
zoom. Podczas rozmów otwierają się 
szufladki w pamięci, rodzą pomysły, 
wracają ludzie, którzy mogą coś wiedzieć 
i opowiedzieć. Kinobus jest bowiem 
festiwalem spotkań: pasażerek i pasaże-
rów z osobami na trasie, które zapraszają 
nas do swojej małej ojczyzny, głównie 
kinowej, choć nie tylko. 

Tymczasem marzec przyniósł  
lockdown.
Gdy stało się jasne, że sprawa potrwa 
dłużej niż dwa tygodnie, zacząłem zasta-
nawiać się nad innym miejscem i ter-
minem – tradycyjnie Kinobus wyruszał 

w trasę pod koniec sierpnia. Pomyśla-
łem o Małopolskiem, gdzie mieszkam – 
więc łatwiej byłoby mi sprawdzić pewne 
adresy i tropy – zaplanowałem nawet 
trasę, ale traf chciał, że część lockdownu 
spędziłem u rodziny w centralnej Polsce. 
I pomyślałem: dlaczego nie środek Pol-
ski? Wszyscy mieliby blisko. Porzuciłem 
więc klucz województw. Zacząłem jeź-
dzić po okolicy, korzystając m.in. z rad 
zaprzyjaźnionych lokalnych animato-
rów kultury, z których część podróżuje 
z nami od paru lat. Poznałem kolejne 
osoby, choć czasem trzeba było roz-
mawiać przez płot lub ledwie uchylone 
drzwi, zawsze w maseczkach. I nagle 
marszruta sama zaczęła się wytyczać.

Musiałeś też przeorganizować i inne 
rzeczy. Kinobus nigdzie nie zatrzymuje 

się na długo, uczestnicy wyprawy nigdy 
nie nocują w tym samym miejscu.
Ze względów bezpieczeństwa trzeba 
było zrezygnować z pewnych dotych-
czasowych praktyk. Ta edycja była krót-
sza, spaliśmy w jednym miejscu, i to 
w hotelu, co też jest niecodzienne, bo 
raczej wybieram schroniska, nawie-
dzone pałace czy leśne szałasy. Więcej 
aktywności zaplanowałem pod chmurką, 
stąd obiad w plenerze czy dwa spa-
cery kinowe. Pogoda usilnie próbowała 
pokrzyżować nam plany, ale umykali-
śmy przed deszczem. Wszystko odbyło 
się oczywiście z pełnym poszanowaniem 
przepisów sanitarnych.

Kinobus zawsze odkrywa niezwykłe 
kinowe miejsca – dokąd dotarł w tym 
roku?
Moim celem jest dotrzeć do ludzi, którzy 
tworzyli historię kinową danego regionu. 
Oni wiedzą najwięcej, mogą się podzie-
lić swoimi wspomnieniami i doświad-
czeniem. Wyszukuję kina, domy kultury, 
przeprowadzam te pierwsze rozmowy, 
a potem, jeśli chodzi o formę ugoszczenia 
nas, zostawiam gospodarzom wolną rękę. 
Może dlatego, że sam chcę być zaskaki-
wany. W tym roku udało się to z naddat-
kiem. W dawnym kinie Świt w Gąbinie 
podjęli nas regionalista i dawny kino-
operator. Gdy w czerwcu odwiedziłem 
kino Siemowit w Gostyninie, pracownicy 
akurat obmyślali program Europejskich 
Dni Dziedzictwa, które miały się odbyć 
tydzień przed naszą wizytą. Podchwycili 
pomysł i postawili na historię lokalnych 
kin, postanowili zebrać informacje, zdję-
cia, pamiątki. A my przyjechaliśmy na 
gotowe. W Żychlinie, w dawnym kinie 
Maraton, pracowniczka domu kultury 
przygotowała dla nas prezentację o histo-
rii kin w mieście. Zjawił się też elegancki 
starszy pan, kinooperator, który przepra-
cował w miejscowych kinach kilkadzie-
siąt lat. I okazało się, że do tej pory nikt 
nie pytał go o jego pracę! A to kierow-
nicy kin, bileterki, kinooperatorzy naj-
lepiej wiedzą, jak w praktyce wyglądało 
rozpowszechnianie filmów, jakich tytu-
łów widzowie szukali, co się udawało, 
a co nie. Ile miejsc liczyła sala, jakie pro-

KINOBUS

jektory stały w kabinie. I którą dorożką 
dowożono kopie filmowe z dworca. Tenże 
kinooperator zdradził, że nigdy nie był 
na zapleczu nowoczesnego kina, w kabi-
nie z projektorem cyfrowym, a chciałby, 
więc oczywiście zaproponowałem, że 
taką wizytę zaaranżuję – i teraz czekam 
na relację z niej. Wirus próbował nam 
przeszkodzić w spotkaniu z regionalistką 
i dawną wieloletnią kierowniczką kina 
w Kutnie, ale i ono się odbyło. I znów: 
z panią kierowniczką nikt wcześniej 
nie rozmawiał o jej pracy. A przecież za 
świetne wyniki frekwencyjne wygrała 
nawet wycieczkę do Leningradu.

Wizyta Kinobusu potrafi naprawdę 
zmobilizować lokalnych animatorów 
kultury. Z tego, co mówisz, po raz 
kolejny się to udało.
Kiedy przed laty wyobrażałem sobie 
i planowałem Kinobus, nie myślałem 
o tym. Ale faktycznie, te nasze wizyty 
często zaszczepiają bakcyla ciekawo-
ści. Ludziom robi się cieplej na sercu, że 
ktoś ich zauważył. Mobilizują się, szpe-
rają w archiwaliach, szukają dawnych 
pracowników, na nowo odkrywają swój 

region. Więc to nieplanowany, a jakże 
miły produkt uboczny naszych wypraw. 
Powstają artykuły, wywiady, spacery 
tematyczne, wystąpienia konferencyjne. 
Kinobus udowadnia, że lokalną histo-
rię można badać także przez pryzmat 
kin. Zwykle spisane są dzieje miejsco-
wej ochotniczej straży pożarnej, amator-
skiego teatru, orkiestry dętej, a o kinach 
jakoś się nie pamięta – więc my się o nie 
upominamy. I o utrwalanie bezcennych 
świadectw osób, które w nich praco-
wały. Wiem, że regionaliści teraz chcą 
dokładniej przepytać osoby, do których 
dotarliśmy w tym roku. Zatem jeszcze 
raz cała ta przygoda nie skończy się wraz 
z krótką wizytą dość wariackiej ekipy 
Kinobusu. Coś po nas zostanie. Nie 
ukrywam, że to spora satysfakcja.

Z powodu pandemii działalność kul-
turalna została drastycznie ogra-
niczona. Czy Kinobus nie wniósł 
w kolejnych miejscowościach odro-
biny nadziei do tej coraz bardziej 
przygnębiającej rzeczywistości?
Fakt, że wszyscy nas tak fantastycznie 
podjęli, jest paradoksalną zasługą tego, 

że niewiele się dzieje i był czas, aby się 
przygotować. Z drugiej strony otrzy-
małem też wiele sygnałów, że Kinobus 
jest ważny właśnie teraz, gdy trzeba 
przypominać widzom o istnieniu 
lokalnych kin. O tym, że tylko dzięki 
widzom mogą one trwać. Ale nadmie-
nię też, że w czasie podróży dotarliśmy 
do Krośniewic, a tam do dawnej syna-
gogi, w której później mieściło się kino 
Tęcza, o którym zresztą prawie nic 
nie wiadomo, a dziś – dziś to zakład 
pogrzebowy…

Mroczna wróżba…
Widzieliśmy już sklepy, hale sportowe 
i kościoły w dawnych kinach, więc czemu 
nie usługi, by tak rzec, ostateczne?

To co dalej?
Zamknięcie tej edycji i planowanie kolej-
nej. Niemal gotowa jest ta trasa w Lubu-
skiem. A może wyruszymy gdzie indziej? 
Czasy są nieprzewidywalne, ale też sty-
mulujące kreatywność.

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Rozmowa z Maciejem Gilem, 
inicjatorem i pilotem Kinobusu, 
niezwykłego festiwalu, którego uwaga 
koncentruje się nie na filmach, 
a na kinach i ludziach 

ŚRODEK POLSKI 2020
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W tym roku kino, szukając 
swego miejsca w świecie, 
mierzy się z pandemią. 17 
pokazów offline, 30 online, 

28 dyskusji i warsztatów z udziałem 60 gości 
z branży, premiera Serio Pro oraz autorskiej 
platformy VOD Think Film, Konkurs Etiud 
i Animacji (o zasięgu międzynarodowym), 
konkursy: Krytyk Pisze, Krytyk Mówi – 
to wszystko odbyło się w czasie 11., tym 
razem hybrydowej, edycji Festiwalu Kryty-
ków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi. 

To nie przypadek, że w tym roku zainau-
gurowana została działalność Serio Pro, czyli 
pierwszego w Polsce wydarzenia branżo-
wego o serialach premium. O tym, że czasy 
pandemii sprzyjają serialom i paradoksalnie 
kreatywności twórców z nimi związanych 
opowiadali: Agnieszka Smoczyńska, Kata-
rzyna Lewińska, Łukasz Targosz i Dawid 
Muszyński. Kryzys epidemiczny zaognił kon-
flikt pomiędzy kinem w wersji tradycyjnej 
a portalami streamingowymi. O poszukiwa-
niach nowych rozwiązań rozmawiano pod-
czas dyskusji „Nowy porządek. Stream erzy 
vs reszta świata” z udziałem: Pawła Wiesz-
czecińskiego, Mikołaja Góralika oraz Prze-
mysława Glajznera

Wielkie emocje wzbudzało spotkanie 
z Markiem Cousinsem, człowiekiem-or-
kiestrą, reżyserem filmów dokumentalnych 
(m.in. Oczy Orsona Wellesa). Spotkanie 
w stylu youtubowej formy unboxingu doty-
czyło atrakcyjności i złożoności prezentowa-
nia historii kina. Z kolei w dyskusji „Krytyka 
jest trendy” udział wzięli: Tomasz Raczek, 
Grażyna Torbicka, Kaja Szafrańska i Mate-
usz Werner.

W ramach cyklu Akcja Edukacja odbyła 
się m.in. dyskusja dotycząca filmu sferycz-
nego, podczas której zaproszeni goście: Jacek 
Nagłowski, Michał Pabiś-Orzeszyna, Maja 
Gomulska zastanawiali się m.in. nad tym, 

Produkcje sprofilowane na dzieci 
wzbudzają zawsze większe ocze-
kiwania, i to podwójnie, bo tak 
ze strony rodziców, jak również 

ich latorośli. Dostęp do oferty filmo-
wej – zarówno online, jak i w kinie – jest 
naprawdę duży, dzieci coraz częściej oglą-
dają to, co je interesuje w domu, wybierają 
same, z kolei w czasach wzmożonej czuj-
ności sanitarnej, kiedy wyjście do kina 
nie jest oczywistym wyborem, względy 
bezpieczeństwa stają się priorytetem dla 
dorosłych. I jak to wszystko pogodzić, reali-
zując festiwal dla dzieciaków?

Ekipie Kina Dzieci po raz kolejny się 
udało. Z jednej strony przebogaty i zróż-
nicowany program festiwalu, z drugiej 
impreza hybrydowa, czyli w wariancie, 
jak kto preferuje: albo tradycyjnie do oglą-
dania w wybranych kinach (w Warszawie, 
we Wrocławiu, w Poznaniu i w 17 innych 
miastach), albo w zaciszu domowym, za 
sprawą określonych tytułów dostępnych 
online. Spotkania z twórcami również się 
odbywały – nagrywane wcześniej rozmowy 
z polskimi i zagranicznymi autorami fil-
mów były emitowane w kinach po seansach. 

W tym roku 7. MFF Kino Dzieci odbył 
się w dniach 26 września – 4 października. 
W ramach wyjątkowej formuły progra-
mowej pokazano 150 tytułów: Konkurs 
Główny był prezentacją międzynarodo-
wych pełnych metraży, ocenianych tak 
przez jury, jak i przez publiczność w całej 
Polsce (jurorzy nagrodzili Szczęściarę Johna 
Sheedy’ego). Konkurs Filmowych Odkryć to 
z kolei platforma dla autorskich, artystycz-
nych produkcji z całego świata (tutaj naj-
lepszy okazał się obraz Bori Kima Jin-yu), 
natomiast sekcja „Kino Dzieci z nosem 
w książkach” była okazją do spotkania uko-
chanych bohaterów, którzy do tej pory byli 
znani z literackich odsłon swoich przygód. 
Bloki „Między fiordami” i „Nad Bałtykiem” 
prezentowały filmy, kolejno: z Norwegii 

jakich narzędzi krytycznych potrzeba, by opi-
sać doświadczenie VR. Uczestnicy festiwalu 
wzięli też udział w case study powstającej 
przez 14 lat animacji Mariusza Wilczyń-
skiego Zabij to i wyjedź z tego miasta.

O swojej drodze, filozofii 
i praktyce podcastu (orygi-
nalnej metodzie uprawiania 
krytyki filmowej i populary-
zacji wiedzy o kinie) opo-
wiedział Michał Oleszczyk, 
nagrodzony w tegorocz-
nej edycji konkursu Kry-
tyk Mówi za „SpoilerMa-
ster – podcast do słuchania 
po seansie”. Z kolei nowe 
trendy scenopisarstwa 
zgłębiali uczestnicy warsz-
tatu Aleksandry Świerk. To 
tylko niektóre z festiwalo-
wych propozycji. 

Kamera Akcja to także nagrody regulami-
nowe w Konkursie Etiud i Animacji. W kate-
gorii Najlepsza Etiuda I miejsce zdobył film 
Ballast w reżyserii Daniela Howlida, a wyróż-

nienie Submission Michała Ciechomskiego. 
W kategorii Najlepsza Animacja I miejsce 
przypadło Grzegorzowi  Bugajowi za Where 
the Sleep Is Born, a wyróżnienie Natalii Dur-
szewicz za Portret kobiecy. Jury Młodych 

uznało za najlepszą etiudę 
Wyraj w reżyserii Agnieszki 
Nowosielskiej, a tytuł najlep-
szej animacji przyznało Por-
tretowi kobiecemu.

W  konkursie Krytyk 
Pisze nagrodzono Katarzynę 
Kebernik za tekst „Too Old 
To Die Young. Przyćpany 
koniec świata”. Wyróż-
niono ex aequo: Joannę 
Krygier za tekst „Freudow-
skie sny, marynarskie wie-
rzenia i mitologiczne star-
cia. O męskiej rywalizacji 
w filmie Lighthouse Roberta 

Eggersa” i Matyldę Cianciarę za „First Cow – 
Przypowieść o współczesnej Ameryce”. 

Mariola Wiktor

KAMERA AKCJA KINO DZIECI

Nie ma takiego drugiego wydarzenia w Polsce! Malwina 
Czajka i Przemysław Glajzner, pomysłodawcy i dyrektorzy 
festiwalu, co roku proponują pogłębioną refleksję nad 
zjawiskiem krytyki filmowej i kinem, które przełamuje 
schematy i szuka swojego miejsca w świecie. 

Organizacja tegorocznego, 7. Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci – zrealizowanego hybrydowo, 
bo w dobie pandemii – robiła wrażenie, a propozycje 
skierowane do najmłodszych widzów podniosły poprzeczkę.

KRYTYK KREATYWNY W KINIE I ONLINE
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Warsztaty: Od „A” do Fargo – 
analiza scenariuszowa

oraz z Litwy, z Łotwy i z Estonii. W spo-
sób szczególny wyróżniała się w tym roku 
sekcja „Europejskie kino dokumentalne”, 
gdzie można było zobaczyć 
tak wyjątkowe obrazy, jak 
Jutro jest nasze w reżyserii 
Gillesa de Maistre’a (por-
tret młodych, zaangażowa-
nych ludzi z całego globu, 
którzy swoimi działaniami 
na rzecz środowiska i walką 
z nierównościami społecz-
nymi starają się ocalić pla-
netę i ludzkość od samoza-
głady) czy Kiedyś lubiłam 
morze w reżyserii Idrissa 
Gabela (poruszający film 
dokumentalny o przebywa-
jących w belgijskim ośrodku dla uchodź-
ców emigrantach; historia dla odmiany 
opowiedziana z perspektywy dziecięcej). To 
propozycje dla starszych dzieci (powyżej 9. 
roku życia), ale niezwykle potrzebne, uzu-
pełniające wiedzę o świecie i o współcze-

snych zagrożeniach – przy okazji budujące 
i aktywujące tak niezbędną dzisiaj potrzebę 
powszechnej tolerancji. Zresztą organizato-

rzy dość mocno postawili na 
kino dokumentalne – „Kino 
Dzieci o wychowaniu” to 
nowy cykl powstały z myślą 
o rodzicach, nauczycielach 
i opiekunach. Bonusem do 
tych seansów były wykłady 
poświęcone relacjom na linii 
dziecko – dorosły.

Historyczna – bo hybry-
dowa – edycja festiwalu za 
nami. W festiwalu udział 
wzięło ponad 30 tys. uczest-
ników. To krzepiące dane. 
A najlepszym filmem w ple-

biscycie publiczności 21 festiwalowych kin 
i widzów online okazała się animacja Ella 
Bella Bingo w reżyserii Franka Mosvolda 
i Atle Solberg Blakseth.

Anna Serdiukow 

Szczęściara, 
reż. John Sheedy
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Zatrzymać to, 
co znika
Z Mariuszem Wilczyńskim,  

rozmawia Marcin Radomski
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korytarzem przechodziła dyrektor Zuzanna Łapicka, zwróciła 
na mnie uwagę i zasugerowała, że warto to pokazać na ekra-
nie. To był przypadek, rysunki się spodobały i tak zaczęła się 
przygoda z „Księgoklipami”. W wieku 35 lat odkryłem coś, 
czego się nie spodziewałem. Kiedy usiadłem na montażu i zło-
żyłem 60 rysunków, zaczęły się one ruszać i tak powstał mój 
pierwszy „Księgoklip”, czyli animowana miniaturka o książ-
kach, które przez pięć lat, co tydzień, rysowałem dla pro-
gramu. Pamiętam, że pierwsze rysowałem do Miłosza, Dosto-
jewskiego, Herberta, Gombrowicza, Oza, Mandelsztama, 
Bobkowskiego… Przez pięć lat, rysując „Księgoklipy”, czy-
tałem co tydzień jedną książkę z najwyższej półki. To wtedy 
nauczyłem się, jak za pomocą środków czysto plastycznych 
pokazywać wartości literackie. 

Czy zapamiętałeś ten dzień?
Wymyślenie „Księgoklipu” było dla mnie przełomowe. Mia-
łem kilka takich ważnych momentów w życiu: spotkanie mojego 
przyjaciela Tadeusza Nalepy, propozycja wystawy w Museum of 
Modern Art w Nowym Jorku czy 4 gwiazdki dla filmu Zabij to 
i wyjedź z tego miasta w „Guardianie”. Człowiek pamięta punkty 
zwrotne. I taką ważną datą i punktem zwrotnym w moim życiu 
zawodowym był tamten dzień. Od tego zaczęła się moja anima-
cja, a potem moje animowane kino. W dniu, w którym zorien-
towałem się, że rysunki mogą stać się ruchomym obrazem, 
w jednej chwili porzuciłem moją dobrze rozwijającą się karierę 
malarza, poczułem wiatr w żagle, że przede mną największa 
przygoda życia. I wtedy postanowiłem jedną ważną rzecz, że 
nie będę oglądał, co robią inni i nie będę szukał zasad realiza-
cji animacji, tylko będę wszystko wymyślał po swojemu. To mi 
pozwoliło przeżywać niesamowite przygody, bo wszystko było 
dla mnie pierwsze i nowe, i prawdę powiedziawszy do dzisiaj tak 
mam. Nie miałem ambicji bycia reżyserem animacji, więc nie 
miałem żadnego ciśnienia, że coś muszę. Nie myślałem o karie-
rze, to była dla mnie tylko czysta i dziewicza przygoda. Do dzisiaj 
nie patrzę na to, co robią inni. Mieszkam w lesie i nie rozglądam 
się na boki. Animację zawsze tworzę na własnych zasadach, które 
często odbiegają od tych powszechnie przyjętych. Bardzo długo 
nie znałem reguł, więc kręciłem w przeciwny sposób, niż według 
książek powinno się to robić. Właściwie podczas realizacji Zabij 
to i wyjedź z tego miasta też tak było. Moje filmy Szop, Szop, Szop, 
Szopę…, Śmierć na pięć, From the Green Hill czy Niestety ryso-
wałem w poczuciu niezrozumienia i bycia w niszy, ale mi to nie 
przeszkadzało, bo jak mówię – nie miałem ambicji bycia reżyse-
rem, robiłem to z czystej przyjemności tworzenia.

Kiedy sytuacja się zmieniła?
W 2006 roku, kiedy MoMA zaproponowała mi retrospektywę 
moich animacji w 2007, a rok później w lutym 2008 mój Kizi 
Mizi pokazano w konkursie krótkich metraży na Berlinale. 
Wtedy prezentowano tam również Katyń Wajdy. Tam pozna-
łem pana Andrzeja, który na dzień dobry powiedział mi, że nie 
mógłby – jak ja – tak długo rysować filmu. Był bardzo miły, 
dobrze wspominam tamten czas. MoMA i tamto Berlinale 
zmieniły moje poczucie bycia amatorem, pozwoliły mi odważ-
niej myśleć.

Zabij to i wyjedź z tego miasta miało w tym roku światową 
premierę właśnie na 70. Międzynarodowym Festiwalu Fil-

Mariusz Wilczyński i Tadeusz 
Nalepa – Józefów, 1979 rok Fo
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Jak zaczęła się twoja przygoda z rysunkiem? 
Czy zainteresowanie sztuką towarzyszyło ci od 
dziecka?
Rysowałem od trzeciego roku życia, najczęściej Krzyża-

ków, którym nasi dawali „łomot”. Chciałem być jak Zawisza 
Czarny, bo to był prawy człowiek i najlepszy rycerz. Naryso-
wałem go wspiętego na koniu, wzorując się na Matejce, ale gdy 
spędzałem wakacje z mamą na wsi, zauważyłem, że ogiery mają 
duże siusiaki. Dorysowałem co trzeba. I z tego powodu dosta-
łem pierwszą dwójkę oraz uwagę do dzienniczka w szkole pod-
stawowej. Mama musiała się tłumaczyć. 

Czy spotkały cię kolejne konsekwencje?
One wiążą się z drugą dwóją. Pani zadała nam do domu nary-
sowanie ulubionego sportowca. Naszkicowałem sztangistę 
Waldemara Baszanowskiego, który był wzorem dla chłopców 
z łódzkich podwórek. Oglądałem go w telewizji. Okazało się, że 
jak Baszanowski podnosił sztangę, to pod obcisłym kostiumem 
było widać jego przyrodzenie, a pod pachami włosy. Postano-
wiłem narysować to naturalnie. Wtedy dyrektor wezwał mamę 
i psychologa. Zrobiono mi testy, czy jestem normalny. Pokazy-
wano żółwia i pytano, czy to słońce; pokazywano żabę i pytano, 
czy to koń itd. W końcu jakoś zdałem ten test i zatrzymano 
mnie w szkole. Nie wpisywałem się jednak w normy. Wszystkie 
dzieci rysowały, jak rodzice ich nauczyli – słońce to żółte kółko 
i kreski odchodzące w bok, niebo niebieskie, a drzewa zielone…
Mnie mama tak nie uczyła. Wiedziała, że to zabije moją wraż-
liwość. Czerpałem z natury, ale jak widać mogłem ponieść tego 
dramatyczne konsekwencje, bo mogłem wylecieć ze szkoły.

Po skończeniu liceum zdecydowałeś się na Akademię 
Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Miałem przyjemność studiować malarstwo pod kierunkiem 
wspaniałego profesora Stanisława Fijałkowskiego. Trafiłem 
do jego pracowni, Fijałkowski to wielka postać, był uczniem 
samego Władysława Strzemińskiego. Kiedy kończyłem Akade-
mię, zostałem dosyć szybko asystentem w Pracowni Malarstwa 
i szedłem tradycyjną ścieżką malarza. Miałem recenzje w waż-
nych czasopismach, jak np. „Sztuka” i „Projekt”, jednak to nie 
pozwalało mi zarobić sensownych pieniędzy. Dlatego jeździ-
łem do Międzyzdrojów czy Zakopanego malować widoczki. 
Z moimi przyjaciółmi: Maćkiem Szewczykiem, Darkiem Fie-
tem i Mariuszem Wolańskim założyliśmy grupę performerską 
„Light Open Society”. Byliśmy pierwszymi VJ-ami w Polsce. To 
był rok 1987. Tworzyliśmy wspólnie z wrocławskim zespołem 
Kormorany, bardzo ekscentrycznym i awangardowym jak na 
tamte czasy. Robiliśmy spektakle na żywo. Było dosyć ciężko, 
zakochałem się, miałem dziewczynę, ale nie miałem pieniędzy.

I wtedy pojawiła się propozycja z Telewizji Polskiej. Jaka?
Przyjąłem chałturę w programie „Goniec. Program Kultu-
ralny”. To było około 1995 roku, czyli czas przełomu, oddech 
wolności w kraju. Przy programie pracował m.in. kompozy-
tor Paweł Mykietyn, reżyser Laco Adamik i dziennikarz Piotr 
Kraśko. Ja robiłem tam scenografię i na każdym nagraniu pil-
nowałem ewentualnych zmian. Program składał się z kilku 
elementów, jednym z nich była opowieść krytyka literackiego 
Jacka Kopcińskiego o książkach. Siedząc sobie gdzieś z boku, 
zacząłem go słuchać i rysować to, co mówił. Pewnego dnia 
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Zabij to i wyjedź z tego miasta, 
reż. Mariusz Wilczyński
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to naprawić i narysowałem film, w którym ożyli i moi rodzice, 
i Tadeusz.

Twoja przyjaźń z Nalepą trwała 27 lat.
To było aż nierealne. Chłopak z biednej rodziny, z łódzkiej 
rodziny, chłopak z łódzkiego podwórka – zaprzyjaźnia się 
z mistrzem bluesa, który znajduje się u szczytu, mieszka w prze-
pięknym domu w lesie. Nalepa był dla mnie guru, dał mi wiarę 
w to, że można robić swoje. Że można żyć sztuką i ze sztuki.

W Zabij to… wróciłeś również do Łodzi. Czułem jedno-
cześnie i miłość, i nienawiść do miasta bijącą z ekranu. 

Kizi Mizi, reż. Mariusz Wilczyński

mowym w Berlinie, gdzie pokazano go w konkursie  
Encounters.
Najbardziej ucieszyła mnie recenzja Petera Bradshawa w „Guar-
dianie”. Napisał, że nie wpisuję się w szkołę Pixara ani japońskie 
animacje, że mój film nie przypomina niczego, co można zoba-
czyć we współczesnej animacji, że jest absolutnie oryginalny 
i odnawia ducha wielkiej polskiej szkoły animacji. Jest to dla 
mnie największe wyróżnienie.

Film powstawał 14 lat.
Kiedy zaczynałem robić Zabij to… miał on mieć 10 minut. W pew-
nym momencie zaczął mi się rozrastać. Rósł, rósł, rósł i się 
nawarstwiał. Od pierwszej kreski – którą zrobiłem w 2006 roku do 
ostatniej kreski, która została zrobiona rok temu – minęło kilkana-
ście lat.

Dlaczego nakręciłeś ten film?
Chciałem przywołać rodziców i najważniejszego przyjaciela, 
najważniejszego mężczyznę w moim życiu – Tadeusza Nalepę. 
Kiedy zmarli, została po nich czarna dziura i poczucie bezna-
dziejności. Męczyło mnie, że nie dokończyliśmy rozmów, że nie 
zdążyłem przytulić mamy, powiedzieć, że ją kocham. Chciałem 

Postanowiłem, że nie będę oglądał, co robią 
inni i nie będę szukał zasad realizacji animacji, 
tylko będę wszystko wymyślał po swojemu

To zapis dawnych czasów i tego, co pamiętam. Łódź, w któ-
rej urodziłem się ponad pół wieku temu, miała najróżniejsze 
odcienie, co bardzo chciałem pokazać w filmie. Jest to oczy-
wiście obraz bardzo metaforyczny i nie chciałbym, żeby to 
wszystko, co się w nim dzieje, było odbierane wprost. Mój zwią-
zek z Łodzią jest toksyczną miłością. 

Opowiadając o przemijaniu, mówisz o rodzinie i bliskich, 
ale także wielkich ludziach kultury. Dlaczego?
Zależało mi, żeby przywołać artystów, którzy budowali świat 
mojej dziecięcej i młodzieńczej wyobraźni i wrażliwości. Chcia-
łem zatrzymać to, co było dla mnie w kulturze najważniejsze, 
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oraz co mnie kształtowało, a dziś niestety zanika. Zatrzymać 
to, że nie wszystko jest na sprzedaż. Jako pierwsza na współ-
pracę zgodziła się Irena Kwiatkowska. Pojechałem do Skoli-
mowa i nagle usłyszałem głos z dzieciństwa. Zrozumiałem, 
że była dla mnie jak babcia, bo w domu bez przerwy słucha-
łem bajek i wierszy w jej interpretacji. Później zgodzili się 
też Andrzej Wajda, Daniel Olbrychski, Zbigniew Rybczyń-
ski, Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Marek Kondrat, 
Tomasz Stańko i wielu innych, wśród nich Gustaw Holoubek.

Jak dopasowałeś postaci do ich głosów?
Krystyna Janda zgrała główną rolę. Miałem takie marzenie, 
żeby u mnie zagrała i byłem w siódmym niebie, kiedy się zgo-
dziła. Pamiętam, jak się denerwowałem, gdy do niej dzwo-
niłem. Poprosiła o scenariusz, następnego dnia otrzyma-
łem wiadomość: „Szanowny panie, przeczytałam scenariusz, 
zadziwił mnie pan, jestem do pana dyspozycji”. To było bardzo 
miłe. Wiele osób „złapałem” na scenariusz. Marek Kondrat na 
dogrywanie niektórych partii przylatywał specjalnie z Hisz-
panii, gdzie teraz mieszka, i zadeklarował, że wystąpi w moim 
kolejnym filmie.

Świetnie usłyszeć głos Barbary Krafftówny. 
Kiedy zastanawiałem się, kto mógłby zagrać moją mamę 
w ostatnich momentach jej życia, szukałem wśród aktorek 
z najstarszego pokolenia. Krafftówna zagrała po prostu zja-
wiskowo. Wszyscy w studiu oniemieli. Potem zwierzyła mi 
się, że wówczas nie przyjmowała żadnych ról, ale zgodziła się 
zagrać w moim filmie ze względu na swojego niedawno zmar-

łego syna. Umarł w Kanadzie i nie miała możliwości, by się 
z nim pożegnać. Więc słowa wypowiedziane przez nią podczas 
nagrań były skierowane właśnie do niego.

Gustaw Holoubek zgodził się wziąć udział, ale nie zdą-
żyłeś zarejestrować jego głosu, spóźniłeś się. Wymowna 
historia dla całego filmu. 
Spotkałem się z Jankiem Holoubkiem, jego synem. Poka-
załem mu w dużej mierze zrobiony już film. Bardzo mu się 
podobał, dostałem od niego prywatną rozmowę Gustawa 
Holoubka z Tadeuszem Konwickim, wielki hymn o przy-
jaźni. Rozmowę, której ze względów emocjonalnych Janek 
nie odważył się użyć w swoim filmie Słońce i cień. A mi ją 
podarował. Uważam to za wielki dar od pani Magdaleny 
Zawadzkiej i Janka. 

Zabij to… podróżuje po świecie, zdobył liczne 
nagrody, m.in. wyróżnienie jury w Annecy, Grand 
Prix w Ottawie czy Nagrodę dla Najlepszego Filmu 
w Limie; będzie pokazywany w kinach. Jakie masz 
dalsze plany?
Zacząłem pracę nad moim drugim pełnometrażowym autor-
skim filmem animowanym pod roboczym tytułem Starczy. 
Myślę, że zrobię go dużo szybciej niż Zabij to i wyjedź z tego 
miasta, bo od samego początku wiem, że będzie to długi 
metraż. Już mnie nie interesują krótkie filmy. A potem chcę się 
zmierzyć z „Mistrzem i Małgorzatą” Bułhakowa. Uważam, że 
ta książka jest idealnie skrojona, by na jej podstawie powstała 
właśnie autorska animacja. 

Profesor Stanisław Fijałkowski 
i Mariusz Wilczyński
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CAŁY CZAS TRZEBA 
WYSTAWIAĆ STRAŻE

Z Jackiem Bromskim,  
prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich,  

rozmawia Anna Wróblewska

W którym momencie 
pojawiłeś się w Stowa-
rzyszeniu Filmowców 
Polskich?

Znałem się na prawie autorskim jako 
jeden z nielicznych wówczas przedsta-
wicieli środowiska filmowego. W swoim 
czasie zrezygnowałem z członkostwa 
w ZAiKS-ie, zapisałem się do belgijskiego 
SABAM-u, który chronił prawa reżyserów, 
podczas gdy ZAiKS nie. Kiedy w 1994 
roku weszła w życie ustawa o prawie 
autorskim i objęła tantiemami reżyserów, 
podjąłem decyzję. Wiedziałem, że jeśli się 
tym nie zajmę, będzie cienko.

W tamtym czasie SFP przeżywało 
ogromne trudności finansowe. Była 
to zupełnie inna organizacja niż ta, 
którą znamy dzisiaj.
W momencie transformacji ustrojo-
wej wielu członków zrezygnowało z SFP 
i postanowiło założyć różne gildie.

Które dzisiaj już nie istnieją.
No nie, bo jak się coś założy, trzeba nad 
tym pracować. A z tym jest potem zawsze 
problem. SFP było biedne, miało dwa 
malutkie pokoiki na Krakowskim Przed-
mieściu. Wszystko trzeba było organi-
zować od podstaw. Założyliśmy biuro 
ZAPA, prezes Jerzy Domaradzki powołał 
Ryszarda Kirejczyka na stanowisko dyrek-
tora. Mieszkaliśmy obok siebie, ściana 
w ścianę, i dobrze się znaliśmy. Kirejczyk 
skończył Wydział Handlu Zagranicznego 
i Wydział Prawa, był wcześniej kierowni-
kiem produkcji, znał się na filmie. Uczy-
liśmy się całkowicie od podstaw, ale przy 
silnym wsparciu organizacji europejskich 

FERA i AIDAA. W Europie był wów-
czas taki trend, aby we wszystkich kra-
jach powstawały organizacje zbiorowego 
zarządu prawami audiowizualnymi, które 
miały zajmować się prawami autorskimi 
reżyserów. Przede wszystkim należało 

powołać organizację, która będzie na tyle 
silna i wiarygodna, że podpisze umowy 
o wzajemnej reprezentacji z organiza-
cjami zrzeszającymi twórców filmowych 
na całym świecie. Nie mieliśmy żadnych 
dochodów. Tymczasem ZAiKS, nie chcąc Fo
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Andrzej Wajda, Piotr Gadzinowski i Jacek 
Bromski po posiedzeniu sejmowej Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, 2005 rok
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które się naszym członkom prawnie 
należały. Ale sprawa w istocie była bar-
dzo ciekawa. UPC zaskarżyło w Try-
bunale zawarty w ustawie o prawie 
autorskim mechanizm dochodzenia 
odszkodowania równego trzykrotno-
ści należnej sumy, o ile stwierdzi się 
umyślne i uporczywe uchylanie się od 
płacenia należnych tantiem autorskich. 
Trybunał Konstytucyjny pod przewod-
nictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego 
zaskakująco przyznał rację UPC. Kiedy 
otrząsnęliśmy się ze zdumienia, jakie po 
tym wyroku nas ogarnęło, zaskarżyli-

śmy ten wyrok do Trybunału Sprawie-
dliwości UE. Rozstrzygnięcie trwało 
rok. TSUE oczywiście przyznał rację 
nam, a nie Trybunałowi Konstytucyj-
nemu, ale sprawy cofnąć się nie dało, 
wyroki nie działają wstecz. Ostatecznie 
utrzymały się przepisy o dwukrotności 
należnej sumy z tantiem, trzykrotności 
nie dało się już przywrócić. 

Jeśli mówimy więc o znaczeniu 
tego wyroku dla Stowarzyszenia, to 
może jest to po prostu stworzenie 
narzędzia dyscyplinującego?

Tak, inaczej nadawcy i kablarze prze-
ciągaliby bezkarnie niepłacenie tan-
tiem w nieskończoność. Po tym głośnym 
wyroku wszyscy zaczęli się zastanawiać, 
czy istotnie warto migać się od płacenia. 
Przegrywali sprawy sądowe. Zmieniała 
się świadomość społeczna.

Zastanawiam się, dlaczego historia 
ZAPA to w istocie historia procesów 
idących już w setki.
Akurat ta część historii trwa cały czas. 
Procesujemy się z właścicielami kin, 
z drobnymi użytkownikami, z hote-

konkurencji, rzucał nam kłody pod nogi. 
Najpierw nie chciał reprezentować reży-
serów, ale gdy zobaczył, że sami chcemy 
się tym zająć, wystosował do filmowców 
konkurencyjne oferty. Kiedyś na zapro-
szenie AIDAA pojechaliśmy z Ryszardem 
Kirejczykiem na zjazd CISAC-u do Aten. 
Szefowie ZAiKS-u interweniowali, żeby 
nas nie wpuszczać na obrady i bankiet. 
Potem w Polsce zwrócili się z wnioskiem 
do ministra kultury, żeby nam odebrać 
licencję.

W pierwszych latach działalności 
Związku Autorów i Producentów 
Audiowizualnych przełomowym 
momentem wydaje się nowelizacja 
prawa autorskiego z 2000 roku. 
Wówczas telewizje zostały 
zobligowane do płacenia twórcom 
za nadania. 
Na początku prawo autorskie nie obej-
mowało nadań telewizyjnych. Jego 
zapisy były bardzo niekorzystne, odda-
wały producentowi filmu wszelkie 
prawa i nakładały obowiązek zapłaty 
tantiem autorom. Tymczasem po trans-
formacji ustrojowej nie było wiadomo, 
kogo uznać za producenta filmów 
z PRL, więc twórcy nie mieli u kogo 
upominać się o tantiemy. Trzeba było 
prawo autorskie nowelizować.

Rewolucja polegała więc na tym, że 
od tego momentu płacił tantiemy 
ten, który naprawdę wykorzystywał 
utwór.
Tak, nowelizacja z 2000 roku była 
rewolucją. Dodała nadania telewizyjne 
oraz przerzuciła obowiązek zapłaty 
tantiem z producenta na korzystają-
cych z filmów, czyli m.in. na nadawców 
telewizyjnych, kina czy dystrybutorów 
kaset VHS. Przeciw wprowadzeniu tego 
rewolucyjnego zapisu walczyły telewi-
zje prywatne, głównie Polsat i TVN. 

W jaki sposób udało się wprowadzić 
tę poprawkę?
Szczerze mówiąc – fortelem. Przy okazji 
drobnej nowelizacji prawa autorskiego, 
po mojej rozmowie z Piotrem Gadzi-
nowskim, przewodniczącym podkomi-
sji kultury, wprowadzono do projektu 
nadania telewizyjne jako dodatkowe 
pole objęte obowiązkową tantiemiza-
cją. Nikt tego nie podejrzewał, a trzeba 
wiedzieć, że w sejmie zasiadali wów-
czas posłowie wyjątkowo przychylnie 

patrzący na interesy prywatnych telewi-
zji. Udało się to przeprowadzić i skie-
rować do Komisji Kultury i Środków 
Przekazu. A jak Komisja miała to prze-
głosować, poprosiłem, żeby zaproszono 
Andrzeja Wajdę. Było to kilka tygodni 
po otrzymaniu przez Wajdę Oscara. 
Poszliśmy więc na obrady Komisji, poja-
wił się na nich marszałek Maciej Płażyń-
ski. Andrzej Wajda wygłosił przemó-
wienie i nikt z posłów nie ośmielił się 
go podważyć. Tak oto z Komisji poszło 
to na głosowanie do sejmu. Wtedy 
główną siłą w sejmie było SLD, które 
początkowo było przeciwko poprawce. 
Zadzwoniłem do śp. posła Andrzeja 
Urbańczyka, wtedy rzecznika klubu 
SLD, i powiedziałem: „Panie pośle, prze-
cież SLD, partia lewicowa, nie powinna 
bronić interesów kapitalistów i działać 
przeciwko biednym twórcom”. Przy-
znał mi rację. Wszystko to załatwiane 
było chytrością, sztuczkami, wyma-
gało dużego sprytu. Ale dobrze się tego 
nauczyliśmy, więc kiedy pojawiła się 
szansa uchwalenia Ustawy o kinemato-
grafii, udało się ją nam przeprowadzić 
przez sejm na podobnej zasadzie. 

I też trzeba było dopisywać 
kluczowy artykuł w stosownym 
momencie.
Tak, ale to już było wiele lat później. 
Po nowelizacji wszystko się ruszyło…, 
zaczęliśmy negocjacje z telewizjami.

Negocjacje negocjacjami, ale to były 
po prostu procesy.
TVN wchodził dopiero na rynek, 
musiał mieć czyste konto. Z Polsatem 
było ciężej, procesowaliśmy się wiele 
lat. Po 10 latach zapłacili nam z odset-
kami, oczywiście dużo więcej, niż 
gdyby od razu podpisali umowę.

W jaki sposób ZAPA pozyskała 
umowy z telewizjami kablowymi?
Były dwie organizacje zrzeszające kabla-
rzy, jedna z Zielonej Góry, która pod-
pisała umowę z ZAiKS-em, i druga 
mniejsza z Łodzi, która się wyłamała 
i podpisała umowę z ZAPA. Pienią-
dze zaczęły wpływać, niewielkie, ale 
zawsze. Mogliśmy wynająć biuro na 
Jagiellońskiej i zatrudnić pierwszych 
pracowników. Cały czas negocjowali-
śmy z ZAiKS-em, żeby dzielił się z nami 
tantiemami od kablarzy. Obiecywali, ale 
tego nie zrobili. 

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń 
związanych z ZAPA była wygrana 
w sporze z UPC. Według prawa UPC 
miało zwrócić trzykrotność sumy 
zaległych tantiem. Zaskarżyli ustawę 
do Trybunału Konstytucyjnego, 
Trybunał Konstytucyjny podważył 
tę zasadę. Czy ten spór – skądinąd 
niezwykle interesujący i rzeczywiście 
bardzo medialny – miał istotne 
znaczenie dla rozwoju ZAPA?
Zależy, z której strony spojrzeć. Nie 
przeceniam jego znaczenia. Przede 
wszystkim ściągnęliśmy pieniądze, 
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JAK W BANKU
Z Ryszardem Kirejczykiem,  

dyrektorem Związku Autorów i Producentów 
Audiowizualnych w latach 1996-2017,  

rozmawia Anna Wróblewska

Ryszard Kirejczyk

Rozmowę o początkach 
i historii ZAPA zacznijmy 
od ciebie. Kierowałeś biu-
rem od samego początku, 

od 1996 roku. W jaki sposób tam 
trafiłeś? Wcześniej byłeś kierowni-
kiem produkcji, znałeś więc branżę 
od podszewki.
To prawda, jednak miało to miejsce 
o wiele wcześniej – ostatni raz 16 lat 
przed przyjściem do ZAPA. Potem zaj-
mowałem się różnymi „niefilmowymi” 
sprawami. Pracowałem głównie dla firm 
prywatnych. Nie straciłem jednak cał-
kiem kontaktu z branżą, m.in. realizowa-
łem filmy dokumentalne dla polskiego 
MSZ. Edward Zajiček, który robił serial 
Sherlock Holmes i doktor Watson, nama-
wiał mnie na przejście do Poltelu. Dawał 
mi niebotyczne kwoty i był bardzo zdzi-
wiony, gdy odmówiłem.

W sumie można się zastanawiać, 
dlaczego w takim razie przyjąłeś tę 
pracę. W 1995 roku, w momencie 
otrzymania koncesji, Stowarzyszenie 
było kompletnie bez pieniędzy, 
a biuro ZAPA dopiero miało ruszyć.
Ustawa z 1994 roku przewidywała, że 
ochroną praw twórców będą zajmowały 
się stowarzyszenia twórcze, co wcale 
nie jest na świecie regułą. To była rzecz 
fundamentalna! Ustawodawca orzekł, 
że sprawami tantiem będą się zajmowali 
sami twórcy. I tak się stało i do tej pory 
to działa. W tej sytuacji SFP wystą-
piło do ministra z wnioskiem o kon-
cesję. Pierwszą myślą filmowców było, 
aby powierzyć swoje prawa ZAiKS-
-owi. ZAiKS miał tradycje, olbrzymi 
aparat, doświadczenie. Ale ZAiKS tę 
propozycję odrzucił. Koncesję na zbio-
rowe zarządzanie prawami autorskimi 
„wychodzili” Janusz Chodnikiewicz 

i Krysia Krupska-Wysocka. Zanim do 
tego ostatecznie doszło, minister Kazi-
mierz Dejmek niespodziewanie przy-
znał to uprawnienie małemu Stowa-
rzyszeniu Ochrony Praw Autorskich 
SOPA, które założył we Wrocławiu Wal-
dek Krzystek. Skupiało ono twórców 
z Wrocławia i nie było przygotowane do 
takiej funkcji. Zresztą Waldek zachował 
się znakomicie i po rozpoczęciu przez 

nas działalności, zrezygnował z owych 
planów. Na skutek odwołania w 1995 
koncesję otrzymało Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Ustawa z 1994 roku 
o prawach autorskich i pokrewnych 
umożliwiła twórcom filmowym pozy-
skiwanie tantiem. Ale tak naprawdę 
tylko scenarzyście i reżyserowi. Jedyną 
osobą, która wtedy czuła tego „bluesa” 
był Jacek Bromski. W pierwszej połowie Fo
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lami. Wygraną zakończyła się wielolet-
nia sprawa z Cinema City. Mamy stałą 
umowę z kancelarią prof. Elżbiety Tra-
ple, która to kancelaria specjalizuje się 
w tym obszarze prawa.

Najważniejsze cele działalności 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
w ostatnich latach związane są 
z prawem autorskim i wdrażaniem 
dyrektyw europejskich. Chodzi 
o Dyrektywę w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku 
cyfrowym oraz o odnowienie 
katalogu czystych nośników. 
Oraz wejście w życie ustawy 
o organizacjach zbiorowego 
zarządzania, do przyjęcia której 
również zobowiązała nas dyrektywa 
europejska. W jaki sposób 
zmiana ta wpłynie na działalność 
Stowarzyszenia?
Zmienia je całkowicie. Przedtem ZAPA 
była niejako oddziałem Stowarzyszenia, 
teraz ZAPA staje się główną organizacją. 
Na razie dbamy, aby nie było rewolucji, 
aby utrzymać dotychczasową działal-
ność. Chcemy utrzymać w Stowarzysze-
niu tzw. członków nierepartycyjnych.

Czyli np. takich jak ja, z Koła 
Piśmiennictwa Filmowego. 
Na przykład. Cześć decyzji jest podej-
mowana przez wszystkich członków SFP, 
a część – tylko przez uprawnionych autor-
sko. Wszystkie decyzje dotyczące tantiem 
podejmują wyłącznie członkowie ZAPA. 

Do tej pory ten mechanizm działał 
inaczej. 
Tak, bo to przecież wszyscy członkowie 
SFP na Walnym Zjeździe zdecydowali, 
że 10 proc. tantiem przeznaczone zosta-
nie na działalność społeczną, kulturalną, 
edukacyjną. Ta zasada została wpisana 
do statutu.

Czyli na to, co dzisiaj stanowi jedną 
z podstaw działalności SFP na rzecz 
członków, na wsparcie seniorów, 
zapomogi, wszelką działalność 
socjalną, na Studio Munka, 
festiwale…
Tak. To wielkie osiągnięcie naszego 
Stowarzyszenia. Fundusz zasilany jest 
z wpływów ze wszystkich tantiem, także 
tych wypłacanych za granicą. Trzeba też 
stale pamiętać, że na ten fundusz zrzu-
cają się przede wszystkim starsi koledzy, 

którzy mają najwięcej filmów w swoim 
dorobku. Solidarność międzypokole-
niowa pozwala młodym stawiać pierw-
sze kroki, np. w Studiu Munka.

Czy doczekamy się nowelizacji 
katalogu czystych nośników 
w sytuacji, kiedy temat ten 
rozgrywany jest politycznie 
i wyborczo?
To nie jest nowy mechanizm. Walczymy 
o nowelizację katalogu od wielu lat, 
zamiana w tym wykazie kaset VHS na 
smartfony czy tablety to normalny obo-
wiązek wynikający z przyjętej dyrek-
tywy europejskiej. Prawie wszystkie kraje 
europejskie mają ten wykaz znowelizo-
wany. Premier Piotr Gliński obiecał już 
aktualizację katalogu. 

Tylko że w mediach kreuje się 
narrację, wedle której na rzecz 
filmowców ma płacić przeciętny 
Kowalski ze smartfonem w ręku.
Kłamliwą kampanię prowadzi ZIPSEE, 
czyli Związek Importerów i Producentów 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 
Rozpowszechniają kłamstwa. Tymczasem 
np. w Niemczech opłaty z czystych nośni-
ków wynoszą nawet 10 proc. ceny urzą-
dzenia, a sprzęt jest tańszy niż u nas.

Jak widzisz perspektywę wdrożenia 
Dyrektywy w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku 
cyfrowym? Mówiąc prosto, kiedy 
przyjdzie czas obowiązkowej 
tantiemizacji internetu? Nasz rząd 
nie wydaje się entuzjastycznie 
nastawiony do sprawy. 
Temat ten to przecież świetna kieł-
basa wyborcza. Ale jest termin i rząd 
o tym wie – do czerwca 2021 roku. 
Jeśli do tej pory nie wprowadzą sto-
sownego aktu prawnego, zaskarżymy 
to do sądu o odszkodowanie parę lat 
wstecz. Mamy już przygotowane pozwy 
sądowe. 

Walka o tantiemy z internetu jest 
trudna, bo tu też wielkie korporacje 
wpływają na opinię zwykłych 
użytkowników. Tymczasem piractwo 
kwitnie w najlepsze.
To proste – o wiele więcej jest użytkow-
ników internetu niż twórców. Zwykły 
internauta jest propagandowym języcz-
kiem u wagi. Świadomość, że coś jest 
kradzieżą, Polakowi nie przeszkadza. 

Jedynym sposobem walki z piractwem 
jest likwidacja jego źródeł. ZAPA to robi. 
Śledzi polskie filmy na różnych porta-
lach i usuwa je z nich. Co miesiąc dosta-
jemy potężny raport z wykazem naru-
szeń, wciąż oczekując na odpowiednie 
rozwiązania. Zawiodło nas Ministerstwo 
Cyfryzacji. W resorcie trwały prace nad 
UŚUDE – Ustawą o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Projekt przewidy-
wał, że w momencie zawiadomienia pro-
videra internetowego o nielegalnej tre-
ści, jest on zobowiązany ją zdjąć. Dzisiaj 
trzeba udowodnić nielegalność.

A to trwa. Tymczasem nielegalne 
przychody lecą.
Ustawą zajmowali się minister Michał 
Boni z wiceministrem Igorem Ostrow-
skim, a potem jego następca Rafał Trza-
skowski, który powołał Radę ds. Cyfry-
zacji z Ostrowskim na czele. I ta Rada 
przeciągała owocnie prace nad ustawą. 
Sytuacja nie zmieniła się do dzisiaj. W tej 
sytuacji uruchomiliśmy środki prywatne 
i walczymy z piractwem na własną rękę. 
Ale rzecz jasna to półśrodek, trzeba to 
uregulować prawnie.

Jakie są cele działalności ZAPA na 
najbliższe lata?
W ciągu tych 25 lat udało się stwo-
rzyć instytucję, która jest przedmio-
tem zazdrości organizacji zagra-
nicznych. Poza francuskim SACD to 
najmocniejsza organizacja zbiorowego 
zarządzania prawami audiowizual-
nymi w Europie. Podpisaliśmy umowę 
z organizacjami na całym świecie. 
Jesteśmy członkiem stowarzyszenia 
producentów AGICOA, dzięki czemu 
mogliśmy podpisać umowę ze studiami 
amerykańskimi. Wszystko to oparte 
było na osobistych kontaktach, trzeba 
było jeździć po festiwalach, targach, 
spotykać się, rozmawiać. To była wie-
loletnia ciężka praca od podstaw. Pro-
wadzimy kilkadziesiąt spraw sądowych 
rocznie. Dzisiaj najważniejsze cele to 
bronić tego, co udało się skonstruować 
i – sprawa numer dwa – doprowadzić 
do skutecznej ściągalności tantiem 
z internetu. To w zasadzie niekończąca 
się walka. Cały czas trzeba wysta-
wiać straże i pilnować swojego terenu. 
Bo cały czas ktoś się na niego pod-
krada, by wynieść lub zrujnować to, co 
przez lata udało nam się zbudować tak 
ogromnym wysiłkiem. 

TEMAT NUMERU
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traktu z Telewizją Polską i zmiana 
ustawy o prawie autorskim z 2000 roku. 

Jak traktowała was Telewizja Polska 
na początku działalności ZAPA?
Trzeba zaznaczyć, że negocjacje z TVP 
były szczególnie trudne, gdyż w pierwot-
nej ustawie z 1994 roku nie było nadań 
jako pola eksploatacji, z którego należą 
się nam tantiemy. Mieliśmy oszacowany 
procent na tantiemy do ZAPA. Telewi-
zja owszem, zgodziła się – na rozmowę 
w sprawie tantiem z tzw. najmu i dzier-
żawy, innymi słowy, z obrotu VHS-
-ami. Kiedy sprecyzowaliśmy, że chodzi 
o nadania telewizyjne, w zasadzie zane-
gowano nasze prawa. Tym niemniej jed-
nak, po kilku miesiącach, podpisaliśmy 
pierwszą umowę. Podzieliliśmy zainka-
sowaną na jej podstawie kwotę między 
reżyserów, którzy w końcu poczuli pierw-
sze pieniądze.

I zaczęli rozumieć, o co w tym 
wszystkim chodzi. 
Tak, chociaż trzeba pamiętać, że wtedy 
tego repertuaru było dużo mniej. Roz-
mowa dotyczyła głównie nadań filmów 
fabularnych i stosunkowo nielicznych 
seriali. Nie było przecież tylu tasiemców, 

oper mydlanych, serii dokumentalnych. 
Ani tylu kanałów.

Zajmijmy się teraz nowelizacją 
ustawy o prawie autorskim.
Ta nowelizacja zmieniła pewne nie-
rozsądne postanowienia ustawy z 1994 
roku, wedle których tantiemy miał pła-
cić producent. Tylko że tych producen-
tów nie było, gdzieś poznikali, zakoń-
czyli działalność. 

Albo – co częste w latach 90. – 
pojawiali się i znikali po pierwszym 
nierozliczonym filmie. I szukaj 
wiatru w polu. 
A jeśli istnieli, to najczęściej nie mieli 
środków, żeby płacić tantiemy. Nato-
miast po nowelizacji płacił użytkownik, 
czyli ten, który pozyskuje pieniądze – 
nadawca telewizyjny, telewizja kablowa, 
właściciel kina i wypożyczalni kaset.

A następnie rozszerzono grono 
uprawnionych. 
Najpierw pojawił się w nim operator 
obrazu. Znam co najmniej kilku ojców 
tego sukcesu. Trzeba mieć świadomość, 
że organizacje zbiorowego zarządu mają 
pewną dowolność w dzieleniu pozy-

skanych pieniędzy. I dlatego koledzy 
doszli do wniosku, że oprócz operatora, 
podziałem tantiem należy objąć sce-
nografa. Kropka. Dodam od siebie, że 
rozszerzanie grona uprawnionych jest 
polską specjalnością, w innych krajach 
(zasadniczo z wyjątkiem Niemiec) tak 
nie ma. Poza reżyserem lub scenarzystą 
rzadko się zdarzają inne zawody upraw-
nione. 

W ten sposób liczba pobierających 
tantiemy zwiększyła się. Ale tort jest 
wciąż przecież ten sam.
Obecnie są to przedstawiciele ośmiu 
zawodów. Zgodnie z orzeczeniem Try-
bunału Konstytucyjnego są to wszyscy, 
którzy wnoszą wkład twórczy w dzieło 
audiowizualne. Cierpi z tego powodu 
reżyser, który na moje oko powinien 
dostawać 50 proc. tych tantiem, a ma 
teraz 30 proc. To dzielenie odbywa się 
z jego pierwotnej puli. 

ZAPA reprezentuje zagranicznych 
producentów, w tym także 
największe studia amerykańskie. Na 
czym to polega?
Mówimy tu o potężnych producentach. 
Można by powiedzieć, że producent nie Fo
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Ryszard Kirejczyk, Jacek Bromski i Ryszard Miazek – 
podpisanie umowy pomiędzy TVP  

a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, 1998 rok

egzotyczna. Na 300 studentów na roku 
pracę magisterską na ten temat pisała 
jedna osoba. Kiedy Bromski zapropo-
nował mi prowadzenie biura, szcze-
rze odpowiedziałem: „Nie znam się na 
prawie autorskim”. „Nic nie szkodzi” – 
odpowiedział. – „Ja się na tym znam 
i wszystko ci powiem”. Zgodziłem się, ale 
musiały mnie zatwierdzić wyższe instan-
cje. Zarząd SFP zorganizował przesłu-
chanie. Największe wrażenie zrobił na 
nich fakt, że stosunkowo dobrze znałem 
się z prof. Janem Błeszyńskim, który 
był człowiekiem szalenie wpływowym 
w środowisku ZAiKS-u. 

ZAPA jest częścią Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Dlaczego nie 
działa jako osobna organizacja? 
Od początku było to przesądzone? 
Nie jest to przecież powszechnie 
stosowana praktyka. 
Dyskusja na ten temat rozgorzała bar-
dzo wcześnie, jak tylko zacząłem pracę. 
Na początku w istocie były pomysły, 
żeby zmienić koncesję w ten sposób, 
aby ZAPA mogła istnieć jako samo-
dzielne stowarzyszenie. Uznano jed-
nak, że ZAPA musi mieć zaplecze śro-
dowiskowe, nie może być wyłącznie 
„poborcą” tantiem, bo to budzi złe skoja-
rzenia. Miejsce ZAPA w strukturze SFP 
określił regulamin, koncesja nie precy-
zowała tego zagadnienia. Była więc to 
decyzja wewnętrzna. Kiedy pojawił się 
regulamin, trzeba było uruchomić tę 
organizację, zatroszczyć się o wpływy. 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że fil-
mowcy wykazywali się wówczas pewną 
naiwnością. Wydawało im się, że skoro 
jest ustawa o prawie autorskim, i jest 
koncesja, to wszyscy nam z miejsca 
zapłacą. Do tej pory nikt nie wiedział, 
czym są w istocie prawa autorskie, nato-
miast każdy wiedział, czym jest ZAiKS. 
Do ZAiKS-u się bez szemrania płaciło. 
Wydawało się, że SFP będzie nowym 
ZAiKS-em, wystarczy wziąć księgową 
i sprawa będzie załatwiona. Nic bardziej 
mylnego.

Jak wyglądały pierwsze miesiące 
działalności ZAPA? 
Na samym początku, obok prezesa 
Jerzego Domaradzkiego, sprawy ZAPA 
prowadzili wiceprezes Janusz Chodni-
kiewicz i reżyser Krzysztof Tchórzewski, 
który był zaangażowany, znał angiel-
ski i francuski, i orientował się, na czym 

polegają prawa reżysera. Domaradzki 
i Chodnikiewicz zawarli umowę z orga-
nizacją telewizji kablowych z Łodzi, na 
koncie pojawiły się pieniądze. Kiedy 
podpisaliśmy umowę, ZAiKS podważał 
ją. Zainkasowaliśmy pieniądze, ZAiKS 
wystąpił z roszczeniami do tej izby. A my 
tymczasem pisaliśmy do ZAiKS-u, ofe-
rując podział tych kwot. Konsekwentnie 
byliśmy ignorowani. Umowa z łódzką 
organizacją telewizji kablowych, o której 
mówi także Jacek Bromski, była rzeczy-
wiście przełomem, bo to z niej popłynęły 
pierwsze pieniądze.

Jak wyglądała praca w biurze ZAPA 
w tym okresie?
Kiedy pojawiły się pierwsze pienią-
dze, założyliśmy biuro na ulicy Jagiel-
lońskiej. Urzędowaliśmy tam ja i moja 
sekretarka. Powołaliśmy Radę Admini-
stracyjną, której głównym celem było 
wypracowanie zasad podziału tantiem 
i nadzorowanie ZAPA. Pierwszym prze-
wodniczącym Rady był Tadeusz Chmie-
lewski, który cały czas prowadził dys-
puty z Jackiem, licząc na porozumienie 
z ZAiKS-em. Po pierwszych dwóch spo-
tkaniach stało się jasne, że współpraca 
będzie trudna. Pan Tadeusz zrezygno-
wał, a przewodniczącym Rady został 
Jacek Bromski. Po nim funkcję tę objął 
Juliusz Machulski, który sprawował ją 
wiele lat ze znakomitymi rezultatami. 
Bromski zaś mógł skoncentrować się 
na funkcji prezesa SFP. Rada Admini-
stracyjna była wybierana w głosowaniu 
bezpośrednim przez wszystkich człon-
ków ZAPA i ona decydowała o zasadach 
repartycji. I tak zostało. Oznacza to, że 
najważniejsze decyzje w swoich spra-
wach podejmują uprawnieni twórcy, 
a nie urzędnicy. Biuro ZAPA jest tylko 
wykonawcą decyzji Rady. Nie mając 
doświadczenia, postanowiliśmy wzo-
rować się na najlepszych organizacjach 
praw autorskich, przede wszystkim na 
francuskiej SACD. Byliśmy zapraszani 
przez różne organizacje, które prezen-
towały nam swoją działalność, i w ten 
sposób mogliśmy wypracować model 
oparty na najlepszych doświadczeniach 
i praktykach.

Jakie punkty zwrotne mógłbyś 
wymienić w pierwszej dekadzie 
historii ZAPA?
Obok podpisania umowy z łódzką orga-
nizacją kablową było to zawarcie kon-
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lat 90. Stowarzyszenie było samotne, 
opuszczone przez swoich „wielkich”. 

Dlaczego?
Ważni reżyserzy w momencie zmiany 
ustrojowej doszli do błędnego wniosku, 
że zawojują świat swoimi filmami. Nie 
ma cenzury, agencja promocji zagra-
nicznej Film Polski nie jest już nam 
potrzebna…

Sami sobie otworzymy okno na 
świat?
Było to myślenie naiwne. Jeszcze bardziej 
naiwne okazało się przekazanie kin pod 
władanie samorządów. Bo po co kine-
matografii kina? Do upadku komunizmu 
Stowarzyszenie było im potrzebne jako 
pośrednik w rozmowach między KC czy 
ministrem a środowiskiem filmowym. 
W latach 90. twórcy uznali, że Stowarzy-
szenie jest im zbędne. 

Nie było już dotacji na 
funkcjonowanie SFP.
Owszem, ale uściśliłbym to – nie było 
już automatyzmu w przyznawaniu pie-
niędzy. Umówmy się, te dotacje to były 
psie pieniądze, szły na utrzymanie biura, 
czasem ktoś pojechał za granicę. 

Ale i tego zabrakło. 
Tak. A przyroda nie lubi próżni. Na 
miejsce „wielkich” przyszli ci, którzy 
zobaczyli szansę na to, żeby zaistnieć 
i się pomądrzyć. I na tym tle mamy Jacka 
Bromskiego. Całemu zarządowi cierpli-
wie tłumaczył, na czym polega ochrona 
praw autorskich. Jacek może nie był tak 
wyszkolony dyplomatycznie jak teraz, 
potrafił więc besztać kolegów, którzy nie 
pojmowali, że trzeba to raz dwa zała-
twiać, do uzyskania są bowiem pieniądze 
z kraju i z zagranicy. Co ważne – Brom-
ski potrafił przekonać do swych racji 
tych, którzy naprawdę mieli porządny 
repertuar do ochrony. Jak przyszło do 
wyborów w kinie Kultura (które to kino, 
zanim przejęło je SFP, było kompletną 
ruiną, o czym warto dziś przypomnieć), 
to ci wszyscy najważniejsi reżyserzy 
postawili na Jacka. Był rok 1996.

I teraz dochodzimy do początków 
ZAPA. Z jakim nastawieniem 
obejmowałeś nową funkcję?
Przyznam, że pomysł prowadzenia biura 
ZAPA przyjąłem sceptycznie. Prawo 
autorskie to była wówczas dziedzina 
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PRZED NAMI STARCIE 
Z GLOBALNYMI 

GRACZAMI
Z Dominikiem Skoczkiem,  

dyrektorem Związku Autorów i Producentów 
Audiowizualnych,  

rozmawia Anna Robak-Przewłoka

Twoja historia z ZAPA roz-
poczęła się znacznie wcze-
śniej niż wraz z objęciem 
stanowiska dyrektora tej 

organizacji…
Po raz pierwszy z ZAPA zetknąłem się 
15 lat temu, gdy jako młody prawnik pra-
cowałem w Telewizji Polskiej i przygoto-
wywałem koncepcję umowy generalnej 
na zwielokrotnienie filmów produkcji 
TVP na nośnikach. Uważałem to za swój 
pierwszy zawodowy sukces. Umowa ta 
pozwoliła TVP na wydawanie wielu sta-
rych tytułów na płytach DVD. Dzięki 
uzyskaniu od ZAPA uzupełniającej licen-
cji w imieniu twórców, zapomniane filmy 
zyskały drugie życie. Później ten mecha-
nizm został wykorzystany także do udo-
stępniania archiwalnych utworów TVP 
w modelu VOD. Właśnie w tym czasie 
poznałem dyrektora Ryszarda Kirejczyka 
oraz Sylwię Biaduń, moją obecną zastęp-
czynię. Przez cały okres mojej pracy 
w TVP, a następnie w Grupie ITI utrzy-
mywałem relacje zawodowe z ZAPA. 
Podmioty te stale prowadziły negocja-
cje z organizacjami zbiorowego zarzą-
dzania, a kontakty z OZZ należały do 
moich stałych obowiązków. Nasze kon-
takty przybrały na intensywności, gdy 
objąłem stanowisko dyrektora Departa-
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wymaga zbiorowego zarządu, bo mógłby 
wykonywać swoje prawa sam. Sam może 
podpisać umowy na nadania telewizyjne 
i na dystrybucję kinową. Ale nawet naj-
większy producent nie poradzi sobie np. 
z tzw. czystymi nośnikami czy telewi-
zjami kablowymi. „Nadania” w telewi-
zjach kablowych to wtórna eksploatacja, 
reemisja repertuaru, który niemal rów-
nocześnie jest obecny m.in. w kanałach 
telewizyjnych. Podmiotów, które się tym 
zajmują jest na rynku bardzo wiele. Teo-
retycznie można sobie wyobrazić, że taki 
Warner podpisuje umowy z 300 telewi-
zjami kablowymi w Polsce, ale w prak-
tyce nie ma to sensu. 

I tu pojawia się oferta ze strony 
ZAPA.
Otóż to. Producenci amerykańscy są 
skupieni w organizacji MPAA (Motion 
Picture Association of America), 
z którą podpisaliśmy ramowe porozu-
mienie. Następnie należące do tego sto-
warzyszenia podmioty zawarły z nami 
indywidualne umowy o reprezentacji. 
„Kasjerem” obsługującym te kontrakty 
jest organizacja producencka AGICOA. 
Ze względu na obecny na rynku reper-
tuar, wielkie studia amerykańskie mają 
większość w AGICOA. Niemniej jed-
nak ZAPA jest w zarządzie tej organi-
zacji, jako że jest jedną z największych 
organizacji tego typu w Europie, kon-
kretnie mówiąc, jednym z najwięk-
szych „kasjerów” europejskich. Kiedy 
więc na początku działalności ZAPA 
zaoferowaliśmy AGICOA współpracę, 
Amerykanie od razu zastrzygli uszami. 
Pojechaliśmy do AGICOA negocjować, 
Bromski grał ostro, ja trochę cieniej. 
Ale zgodzili się. Przypuszczam, że nie 
mieli wyjścia. 

Mogli przecież iść do ZAiKS-u.
I poszli, tylko że ZAiKS się ich nieco 
wystraszył i odmówił. Szczerze mówiąc, 
zawarcie umowy z amerykańskimi stu-
diami było dla nas ważne także dlatego, 
że był to straszak w relacjach z opornymi 
telewizjami kablowymi. 

Czy rozmawialiście także z polskimi 
producentami? 
Oczywiście, tylko że w latach 90. to był 
inny rynek. Należał głównie do produ-
centów państwowych. Niezależna pro-
dukcja była w powijakach. Niemniej jed-
nak nowi producenci zaczęli się zrzeszać, 

założyli KIPA, której pierwszym preze-
sem był Darek Jabłoński. Zaprosiliśmy 
do Warszawy przedstawiciela AGICOA, 
który wyjaśnił im, że powierzenie repre-
zentacji ZAPA jest całkowicie uzasad-
nione i skuteczne.

Czy od początku ZAPA prowadziła 
tyle procesów sądowych?
Niemalże. Ponieważ byłem człon-
kiem zarządu AGICOA, jeździłem na 
ich zebrania do Genewy. Pytają mnie: 
„Czy pan prowadzi procesy sądowe?” – 
„Tak”.  – „A ile?”. – „58”. Oni wszyscy 
pospadali z krzeseł. Gdybym procesów 
nie prowadził, nie udałoby się wywal-
czyć tych wszystkich tantiem. Dodam, 
że bez kancelarii prof. Elżbiety Traple 
byłoby nam trudno dobrze funkcjono-
wać. 

Z czasem biuro ZAPA musiało 
się zwiększyć. Trzeba było 
obsługiwać coraz liczniejsze 
umowy i powiększające się grono 
uprawnionych.
Tak, dodatkowo kiedy przy Jagiellońskiej 
podnieśli nam czynsz, postanowiliśmy 
się wynieść i przenieśliśmy się na Puław-
ską 61. Jednak wraz z dynamicznym 
wzrostem skali działalności ZAPA, biuro 
też się rozrastało. 

I wtedy przenieśliście się na ulicę 
Żelazną, gdzie ZAPA urzęduje do 
tej pory – obecnie 500 metrów od 
obecnej siedziby SFP przy Pańskiej. 
Pamiętam, że na Puławskiej 
pracowałeś ty i cztery panie. 
Ta liczba zaczęła się zwiększać, a kiedy 
sięgnęła sześciu osób, stwierdziłem, że 
trzeba zorganizować to w sposób pro-
fesjonalny. Kiedyś pracowałem w Wiel-
kiej Brytanii, w niewielkiej w sumie 
firmie i widziałem, jak została zatrud-
niona firma konsultingowa, która miała 
przeorganizować całość i zaoszczędzić 
koszty. Przez pewien czas pracowałem 
w firmie Andrzeja Czerneckiego – Pla-
stomed. To jedno z największych przed-
siębiorstw polonijnych miało świetne 
procedury, obieg dokumentów uspraw-
niony. Doszedłem do wniosku, że muszę 
mieć tak samo. Żadnej amatorszczyzny. 
Muszę mieć stuprocentową pewność, 
że nie ma takiej możliwości, aby wkradł 
się jakiś błąd przy przelewach, albo żeby 
ktoś z zewnątrz włamał się do systemu 
czy na serwery. 

To dlatego objęliście ZAPA systemem 
kontroli jakości ISO?
Tak, i od tego czasu co roku przepro-
wadzany jest audyt, i co roku ZAPA ma 
potwierdzony certyfikat. To są konkretne 
rozwiązania. Pamiętaj, że to niezmier-
nie skomplikowana materia. Trochę jak 
bank, ale nie do końca, choć przecież 
trzymamy tu czyjeś pieniądze. Wniosek? 
Wprowadzasz procedury jak w banku, 
musisz być pewien, że pieniądze człon-
ków są bezpieczne. 

Z jakimi uczuciami żegnałeś się 
z ZAPA? Ulga, radość, smutek, 
spełnione zadanie? 
Wszystkiego po trochu. Przychodzi 
taki moment, kiedy trzeba wysiąść 
z rozpędzonego pociągu. I, cóż, wysia-
dłem z niego w momencie, kiedy 
pociąg jechał szybko i sprawnie. 
I w dalszym ciągu tak jest. Przyszedł 
człowiek, który potrafi utrzymać to 
wszystko w ruchu.

Czyli Dominik Skoczek, nowy 
dyrektor ZAPA.
Tak. Zawsze lepiej się sprawdza powie-
rzanie ważnych zadań ludziom, którzy 
czują się związani z firmą i są zaanga-
żowani w jej sprawy, niż poszukiwanie 
„obcych ciał” na zewnątrz. Trzeba być 
częścią tej branży, specyficznej, często 
opartej na niuansach. To nie jest produk-
cja, to nie jest handel, ale – pozyskiwanie 
dużej ilości pieniędzy. A, umówmy się, 
ludzie, którzy te pieniądze płacą, wcale 
nie chcą tego robić. 

No cóż, trudno ich zmusić, żeby 
chętnie to robili.
I ja tę niechęć rozumiem. Pewne rze-
czy trzeba załatwiać z dużą delikatno-
ścią. Przyszedł moment trudny, gdyż 
i ZAPA, i całe Stowarzyszenie muszą 
poradzić sobie ze skutkami implemen-
tacji dyrektywy unijnej o funkcjono-
waniu OZZ-ów i dostosowaniem jej do 
naszych warunków prawnych. Do tego 
dochodzi walka z nieuczciwym lobbin-
giem. To tylko dwa z licznych wyzwań, 
jakie dzisiaj stoją przed Związkiem 
Autorów i Producentów Audiowizual-
nych. 

W takim razie życzymy 
ekipie ZAPA powodzenia i do 
zobaczenia – w Gdyni albo na 
spotkaniach SFP! 
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filmy, muszą zawrzeć umowy licen-
cyjne z producentami lub organizacjami 
zbiorowego zarządzania. Ta dyrektywa 
pozwala także na realizację wielolet-
niego postulatu SFP, czyli wprowadzenia 
ustawowych tantiem za eksploatację fil-
mów w serwisach streamingowych i na 
platformach VOD. Natomiast dyrektywa 
nadawczo-reemisyjna wprowadza m.in. 
neutralność technologiczną w reemisji 
i nakazuje objąć obowiązkowym zbio-
rowym zarządem wszystkie technologie 
udostępniania sygnału telewizyjnego na 
potrzeby reemisji. Ma to kolosalne zna-
czenie dla dochodzenia tantiem reemi-
syjnych. Zabezpiecza je mimo zmie-
niających się technologii. Przyjęcie obu 
dyrektyw, a przede wszystkim dyrek-
tywy o prawie autorskim, to gigantyczny 
sukces, w który zaangażowanych było 
wiele środowisk kreatywnych, również 
w obrębie filmowców. Wiele osób pod-
pisywało się pod listami poparcia dla 
naszych rozwiązań, jeździły z nami do 
Brukseli na spotkania z europosłami. Do 
ostatnich dni ważyły się losy tej dyrek-
tywy i ona rzeczywiście w kluczowym 
głosowaniu przeszła jedynie 5 głosami. 
To w ostatecznym rozrachunku były 
głosy europosłów Platformy Obywatel-
skiej, którzy wyłamali się z obowiązu-
jącej wówczas linii partyjnej i poparli 
dyrektywę. Polski rząd tymczasem 
zagłosował przeciwko niej w Radzie UE 
i dodatkowo zaskarżył ją do Trybunału 

Sprawiedliwości. Na szczęście przewaga 
zwolenników dyrektywy w Radzie była 
znacząca i weszła ostatecznie w życie.

W czerwcu 2021 roku upłynie 
czas na wdrożenie dyrektyw do 
polskiego porządku prawnego. 
Najwięcej emocji wzbudzają plany 
wprowadzenia wspomnianych 
tantiem z internetu. To przełomowe 
zmiany…
Liczę, że do tego czasu rząd zauważy 
korzyści, jakie dla polskich twórców 
i polskiej kultury przynosi dyrektywa 
o prawie autorskim. Objęcie eksploata-
cji internetowej tantiemami to funda-
mentalna rzecz. Dzisiaj nie są to jeszcze 
duże pieniądze, ale za kilka, kilkanaście 
lat może się okazać, że nie istnieje inna 
eksploatacja niż internetowa. Kiedyś były 
wypożyczalnie wideo i płyt DVD – dzi-
siaj mamy VOD. Mechanizm jest dokład-
nie ten sam, zmienił się tylko nośnik. 
Przecież wszyscy dostrzegamy odpływ 
widzów z telewizji do internetu. W cza-
sie pandemii, wraz z zamknięciem kin, 
nastąpił dodatkowy boom w serwisach 
streamingowych. To nie jest kwestia 
przyszłości, to teraźniejszość. Nie ma 
żadnego uzasadnienia, by nadawca tele-
wizyjny czy operator kablowy płacił tan-
tiemy, a operator VOD już nie. 

Dyrektywa autorska to nie tylko 
tantiemy dla filmowców. 

Wprowadza także obowiązek raporto-
wania o wpływach, które generuje dany 
film w łańcuchu dystrybucji, w tym na 
platformie VOD. Dystrybutor infor-
muje producentów, producent – auto-
rów. To daje nadzieję, że rynek stanie 
się bardziej transparentny. Dyrek-
tywa przewiduje również szereg innych 
korzystnych rozwiązań, np. chroni war-
tościowe treści dziennikarskie w sieci. 
Jest szalenie istotna przez swoje zapisy, 
ale także przez swój wymiar symbo-
liczny. To odwrócenie wcześniejszego 
wieloletniego trendu – w końcu legisla-
cja europejska zaczęła myśleć o ochro-
nie kreatywności w starciu z globalnymi 
graczami. 

Jakie były najtrudniejsze momenty 
w twojej pracy na stanowisku 
dyrektora ZAPA?
Praca w zbiorowym zarządzie to ciągła 
walka i upominanie się o prawa twór-
ców i producentów. Przejmując stery 
w ZAPA, zastałem rynek nadań i reemi-
sji w zasadzie zorganizowany i upo-
rządkowany. Zwieńczeniem wieloletniej 
pracy całego zespołu było prawomocne 
zatwierdzenie przez sąd tabeli wynagro-
dzeń za reemisję kablową w wysokości 
2,2 proc. osiąganych wpływów. Niestety, 
operatorzy kablowi wymyślili nowy spo-
sób obejścia przepisów. Mając podpisane 
z nami umowy – w wyniku przegranych 
procesów lub na bazie zatwierdzonej 

Ryszard Kirejczyk, Jacek Bromski 
i Dominik Skoczek na festiwalu 
filmowym w Koszalinie

Tak. Wygląda jak instrukcja obsługi dzia-
łania OZZ, zawiera kilkadziesiąt stron 
przepisów, które musieliśmy wdrożyć. 
Trzeba było przeorganizować całkowi-
cie naszą działalność. Ustawa wprowa-
dziła szereg nowych obowiązków spra-
wozdawczych, analitycznych. Wymogła 
przygotowanie wielu nowych regulami-
nów wewnętrznych (regulaminu repar-
tycji, regulaminu inwestycyjnego, stra-
tegii zarządzania ryzykiem itd.). Przede 
wszystkim jednak trzeba było przy-
jąć nowy statut SFP z bardziej liberal-
nymi zasadami uzyskiwania członkostwa 
w organizacji. Nowa ustawa wymaga ści-
słego oddzielenia – w ramach działal-
ności SFP – pionu odpowiedzialnego za 
zbiorowy zarząd prawami. 

Ale przecież ZAPA to część SFP.
Oczywiście. Trzeba pamiętać, że 
w naszym kraju to stowarzyszenia 
twórcze dostają zezwolenia na zbio-
rowe zarządzanie, a nie tak, jak to jest 
w Europie Zachodniej – spółki prawa 
handlowego bądź fundacje. W Polsce, 
podobnie jak we Francji, najpierw ist-
niały stowarzyszenia twórcze zajmujące 
się ochroną zawodów, pomocą socjalną, 
wspieraniem młodych, a dopiero póź-
niej dochodziły do tego elementy doty-
czące tantiem i zbiorowego zarządzania 
prawami. Jednak ZAPA już na samym 
początku została zaplanowana jako 
wyodrębniona jednostka Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich, zajmująca się 
zbiorowym zarządem. To była świetna 
decyzja, bardzo wyprzedzająca swoją 
epokę. 20 lat później Komisja Europej-
ska wpadła na ten sam pomysł, uznając, 
że w strukturach, w których funkcjo-
nuje zbiorowy zarząd, część dotycząca 
zarządzania tantiemami powinna mieć 
osobną rachunkowość, biuro, dyrektora, 
a jej zadania nie powinny mieszać się 
z działaniami kulturalnymi, edukacyj-
nymi czy socjalnymi stowarzyszenia. 

25 lat temu ZAPA rozpoczynała 
swoją działalność jako dwuosobowe 
biuro zlokalizowane w małym 
pokoju przy ulicy Jagiellońskiej 
w Warszawie. Dzisiaj organizację 
tworzy ponad 40 osób. Jak byś opisał 
swój zespół?
Zespół ZAPA to świetni profesjonaliści. 
Wciąż młodzi, ale już z dużym, nawet kil-
kunastoletnim, doświadczeniem w pracy 
w zbiorowym zarządzie. To bardzo her-

metyczna dziedzina, każda nowa osoba 
z zewnątrz wymaga wielomiesięcznego 
przeszkolenia. Biorąc pod uwagę skalę 
naszej działalności, powiedziałbym, że bar-
dzo niewielki zespół tworzy ZAPA. Jest 
to szczególnie widoczne, jeśli weźmie się 
pod uwagę, że obecnie zarządzamy pra-
wami niemal 6 tys. autorów, ich spad-
kobierców i producentów. Wspiera nas 
w tym zewnętrzna kancelaria prof. Elżbiety 
Traple – najlepszej specjalistki od prawa 
autorskiego w Polsce. 

Zarządzasz organizacją już niemal 
3 lata. Z jakich osiągnięć jesteś 
najbardziej dumny?
Jestem zadowolony, że dzięki dobrej 
współpracy całego zespołu utrzymujemy 
stały wzrost poziomu inkasa i wypłat dla 
uprawnionych, oraz że równolegle doko-
nujemy dość znaczących, ewolucyjnych 
zmian, dostosowując strukturę i działal-
ność ZAPA do wymogów ustawy o zbio-
rowym zarządzaniu prawami. Cieszę się 
też, że kolejne pola eksploatacji są bliskie 
uporządkowania. Po nadaniach i reemisji, 
naszym wielkim sukcesem było prawo-
mocne zatwierdzenie tabel wynagrodzeń 
za odtwarzanie filmów w pokojach hote-
lowych. Czekam niecierpliwie na zakoń-
czenie sporów z wielosalowymi kinami. 
Jeszcze w tym roku powinien zostać 
wydany prawomocny wyrok w spo-
rze z Cinema City po naszej wygranej 
w I instancji. Także Komisja Prawa Autor-
skiego przy ministrze kultury powinna 
do końca roku zatwierdzić nasze tabele 
wynagrodzeń za wyświetlanie filmów 
w kinach. Wydarzeniem bez precedensu 
było przyjęcie w 2019 roku przez Parla-
ment Europejski i Radę UE dwóch dyrek-
tyw: o prawie autorskim na jednolitym 
rynku cyfrowym i tzw. dyrektywy nadaw-
czo-reemisyjnej. Byliśmy mocno zaanga-
żowani w prace przy każdej z nich.

Jakie są najważniejsze postanowienia 
tych regulacji?
Pomimo agresywnego lobbingu między-
narodowych korporacji technologicz-
nych udało się wywalczyć historyczne 
przepisy, które zmieniają zasady odpo-
wiedzialności za udostępnianie utworów 
w internecie. Po wdrożeniu dyrektywy 
o prawie autorskim w Polsce, platformy 
takie jak YouTube czy Facebook będą 
ponosić pełną odpowiedzialność za tre-
ści udostępniane przez swoich użytkow-
ników. Jeżeli będą chciały udostępniać 
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mentu Prawnego w Ministerstwie Kultury 
i z ramienia ministra sprawowałem nad-
zór nad wszystkimi organizacjami zbio-
rowego zarządzania. Kiedy po 3 latach 
odchodziłem z Ministerstwa, założy-
łem kancelarię prawną specjalizującą się 
w obsłudze prawnej twórców, producen-
tów i wydawców oraz zrzeszających ich 
związków. Jednym z moich kluczowych 
klientów została ZAPA, z którą przez 7 
lat współpracowałem jako pełnomocnik, 
później szef działu prawnego i delegat do 
różnych ciał europejskich.

Nagle, na początku 2018 roku, 
awansujesz na dyrektora tej 
organizacji. 
Gdy dyrektor Kirejczyk odszedł na emery-
turę z końcem 2017 roku, prezes SFP Jacek 
Bromski zaproponował mi kierowanie 
ZAPA. Objąłem stanowisko po zaopinio-
waniu przez Radę Administracyjną ZAPA 
na początku lutego 2018. Wskoczyłem do 
pędzącego pociągu. Znałem dobrze orga-
nizację od strony prawnej, lecz musiałem 
szybko odnaleźć się w aspektach finanso-
wo-organizacyjnych. Dyrektor Kirejczyk 
od samego początku tworzył tę instytu-
cję na solidnych i sprawdzonych wzorach 
europejskich. Przez lata świetnie kierował 
ZAPA i uczynił z niej największą organi-
zację zbiorowego zarządzania prawami 
do utworów audiowizualnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

Jakie było twoje pierwsze wyzwanie 
w nowej roli? 
Pierwsze pół roku mojego urzędowania 
zbiegło się z pracami nad ustawą o zbio-
rowym zarządzie, która implementowała 
bardzo restrykcyjną dyrektywę unijną. 
Wspólnie z prezesem Bromskim musieli-
śmy walczyć o to, by przepisy te wyrzą-
dziły nam jak najmniejsze krzywdy. 
Przedstawione do konsultacji projekty 
były dla organizacji bardzo niekorzystne. 
Ustawa przewidywała wiele restryk-
cji i utrudnień dla bieżącej działalności 
oraz zagrożeń związanych z przejęciem 
naszego Stowarzyszenia przez podmioty 
zagraniczne. Jednak w wyniku licznych 
spotkań w Ministerstwie Kultury, rozmów 
i zgłaszanych uwag, ostatecznie ustawa 
przybrała kształt, który mimo nałoże-
nia na nas wielu nowych wymagań, daje 
szansę normalnego funkcjonowania. 

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu 
rzeczywiście jest tak restrykcyjna?
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1995 SFP otrzymuje od Ministra Kultury 
i Sztuki zezwolenie na prowadzenie 

zbiorowego zarządu prawami autorskimi 
i pokrewnymi do utworów audiowizualnych. 

1996 Rusza biuro SFP-ZAPA. Dyrektorem 
zostaje Ryszard Kirejczyk, prawnik 

i ekonomista, były kierownik produkcji. Tworzy od 
podstaw organizację, którą będzie kierował przez 
następne 22 lata. Obsługę prawną i procesową 
powierza kancelarii prof. Elżbiety Traple. Podpisane 
zostają pierwsze umowy z operatorami kablowymi 
oraz pierwsza umowa o wzajemnej reprezentacji 
z zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania.

1997 SFP-ZAPA podpisuje pierwszą umowę 
z TVP S.A.; autorzy otrzymują pierwsze 

wypłaty za nadania telewizyjne, reemisję kablową 
i tzw. czyste nośniki. Wypłaty z tytułu tzw. czystych 
nośników trafiają także do producentów.

2000 Wywalczona przez SFP nowelizacja 
prawa autorskiego korzystnie 

zmienia sytuację uprawnionych. Za wypłatę 
tantiem staje się odpowiedzialny użytkownik (np. 
nadawca, właściciel kina), a nie producent. Krąg 
uprawnionych poszerza się o operatora obrazu.

2003 SFP-ZAPA zawiera porozumienie z TVN. 
Znacznej poprawie ulega współpraca 

z ZAiKS-em, z którym zostają zawarte pierwsze 
porozumienia w sprawie podziału opłat, z tzw. czystych 
nośników, tantiem z kin oraz z tytułu zwielokrotnień.

2004 Po kilkuletnich negocjacjach  SFP-ZAPA 
podpisuje porozumienie z operatorami 

kablowymi zrzeszonymi w izbie gospodarczej OIGKK 
(obecnie PIKE) w sprawie wypłat wynagrodzeń z tytułu 
reemisji.

2005 SFP-ZAPA przenosi się 
z dotychczasowej siedziby 

w Zespołach Filmowych przy ul. Puławskiej do 
nowoczesnego biura przy ul. Żelaznej. Podpisanie 
umowy z  Canal+ Cyfrowy, obejmującej tantiemy 
za nadania oraz reemisję na platformie Cyfra 
Plus. Wygrana procesu z siecią hoteli Orbis 
i tym samym rozpoczęcie podpisywania umów 
z hotelami. 

2007 SFP-ZAPA rozpoczyna wdrażanie 
ISAN, międzynarodowego systemu 

służącego identyfikacji utworów audiowizualnych. 
SFP-ZAPA staje się polską agencją ISAN.   
SFP-ZAPA jako pierwsza organizacja zbiorowego 
zarządzania w Polsce i jedna z nielicznych 
w Europie otrzymuje certyfikat jakości ISO.

2008 SFP-ZAPA podpisuje umowę 
z platformą Cyfrowy Polsat oraz nową 

umowę generalną z TVP S.A., regulującą – poza 
bieżącymi wypłatami – także wynagrodzenia 
zaległe. Na skutek nowelizacji prawa autorskiego, 
do grona twórców uprawnionych do tantiem 
dołączają: montażyści, operatorzy dźwięku 
i kostiumografowie.

2009 SFP-ZAPA podpisuje nową umowę 
z TVN. Intensyfikuje starania 

o podpisanie umów z portalami internetowymi 
udostępniającymi filmy. 

Pod koniec roku SFP-ZAPA reprezentuje 
ponad 2000 polskich autorów i ich 
spadkobierców oraz 230 krajowych producentów. 
Liczba umów międzynarodowych sięga 52, 
obejmuje m.in. największe na świecie organizacje 
reprezentujące twórców filmowych, takie jak 
francuskie SACD czy hiszpańskie SGAE.

KALENDARIUM, 
czyli historia SFP-ZAPA w punktach

tabeli – zaniżają raporty o swoich wpły-
wach. Musimy ich kontrolować, audy-
tować, sprawdzać faktyczne przychody, 
często pozywać i w sądach dochodzić 
różnicy. 

Wytoczyliście procesy także wielkiej 
multipleksowej trójce, czyli sieciom 
kin Helios, Cinema City i Multikino. 
Dlaczego multipleksy nie płacą 
twórcom filmowym?
To jest jedna z największych bolą-
czek naszego systemu prawnego. Mimo 
dobrych regulacji prawnych w naszej 
ustawie o prawie autorskim, bardzo źle 
działa egzekucja przepisów. Wielu użyt-
kowników latami nie płaci żadnych tan-
tiem, robią to dopiero po przegranych 
procesach sądowych. Największe działa-
jące w Polsce multipleksy, często będące 
częścią międzynarodowych korporacji, 
od ponad 10 lat nie zapłaciły twórcom 
filmowym zrzeszonym w ZAPA ani zło-
tówki! Mało tego – nigdy dobrowolnie nie 
przekazały danych dotyczących swoich 
przychodów, które są bazą do wyliczenia 
tantiem. 

Od kiedy prowadzicie spory 
z multipleksami?
Pierwsze procesy sądowe przeciwko nie-
płacącym tantiem multipleksom rozpo-
częły się w 2014 roku. W pierwszej fazie 
musieliśmy się skupić na otrzymaniu 
prawidłowych raportów o ich wpływach 
z wyświetlania filmów, bo wiedzieliśmy, że 
to, co kina deklarują dobrowolnie, to zani-
żone dane. I rzeczywiście – w wygranych 
sprawach okazywało się, że osiągane przy-
chody są znacznie wyższe. Co zaskakujące, 
fakt, że wygrywaliśmy postępowanie przed 
sądem, nie skutkował udostępnieniem 
nam tych informacji. Musieliśmy wytoczyć 
kinom powództwa egzekucyjne, na które 
oni odpowiadali powództwami przeciweg-
zekucyjnymi. To była kolejna faza bojów. 
Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich tych 
spraw, otrzymywaliśmy dane o wpływach. 
Helios wolał zapłacić 900 tys. złotych kary 
nałożonej przez sąd za brak przekazania 
informacji w terminie, niż przekazać nam 
wszystkie dane zasądzone w prawomoc-
nym wyroku! Wygraliśmy z największymi 
multipleksami 7 procesów o roszczenia 
informacyjne i tym samym kina zostały 
zobowiązane do udzielenia nam danych 
dotyczących wyświetlanych filmów. Część 
z tych procesów jest już w bardzo zaawan-
sowanej fazie dotyczącej zapłaty tantiem. 

W sprawie Cinema City zapadł korzystny 
dla nas wyrok I instancji, który zasądził na 
rzecz twórców wielomilionowe odszkodo-
wanie z bardzo wysokimi już odsetkami. 
Równolegle czekamy na decyzję Komisji 
Prawa Autorskiego w kwestii zatwierdzenia 
tabel wynagrodzeń, co z pewnością dopro-
wadzi do uporządkowania rynku kin.

Dzisiaj, w czasie pandemii 
koronawirusa, sytuacja kin, także 
wskazanych multipleksów, jest 
bardzo zła.
To prawda. Stawka tantiem należnych 
ZAPA jest jednak bardzo niska – to 
obecnie 1,05 proc. Jest ona także neu-
tralna, bo odnosi się do wpływów kin 
z wyświetlania. Jeżeli są one niskie – to 
i tantiemy są małe, a jeśli kino nie gra 
żadnego repertuaru – to nie płaci też 
żadnych tantiem. Trzeba również pamię-
tać, że przez te wszystkie lata multipleksy 
zarabiały krocie na repertuarze filmo-
wym. Nie mówimy tu tylko o bezpośred-
nich wpływach z biletów, które są pod-
stawą do rozliczenia z organizacjami, ale 
także o wpływach reklamowych lub cate-
ringowych, które nie są wliczane do tej 
podstawy. A przecież nikt nie przycho-
dzi do kina, by obejrzeć reklamy przed 
filmem albo zjeść popcorn. Wszystko to 
odbywa się przy okazji oglądania filmów. 

Jesteście największą w Europie 
Środkowo-Wschodniej organizacją 
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi do 
utworów audiowizualnych. 
Macie wynegocjowane umowy 
z dziesiątkami podobnych 
organizacji na całym świecie. Jakie są 
wasze plany na najbliższą przyszłość?
Wspieramy Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w przygotowa-
niu ustawy o statusie artysty. Próbuje ona 
rozwiązać kwestię ubezpieczeń emery-
talnych twórców i artystów, i jednocze-
śnie dokonuje reformy systemu opłat od 
czystych nośników. Bardzo silnie działa 
tu lobbing wielkich zagranicznych kor-
poracji, płatników tych opłat, przeciwko 
rozszerzeniu katalogu czystych nośników 
o smartfony, laptopy, tablety. Uważam, że 
to wstyd dla polskiego ustawodawcy, że 
wszelkie nowoczesne urządzenia służące 
do kopiowania filmów w ramach dozwo-
lonego użytku prywatnego nie są jesz-
cze objęte rekompensatą na rzecz twór-
ców i producentów filmowych. Importerzy 

smartfonów płacą opłaty na rzecz twórców 
i producentów w Czechach, na Węgrzech, 
we Francji czy Niemczech, a u nas wciąż 
nie udaje się przyjąć stosownych zapisów 
ustawowych. Liczę jednak, że wkrótce to 
się zmieni. W bliskiej przyszłości chcemy 
także udoskonalić raporty, które co roku 
przekazujemy naszym uprawnionym. 
W tym celu opracowujemy nowy system 
informatyczny, który umożliwi nie tylko 
sprawniejszą repartycję, ale również dużo 
nowocześniejszą analizę danych. Dzisiaj 
reprezentujemy nieporównywalnie wię-
cej autorów i producentów niż chociażby 
dekadę temu, mamy podpisane umowy 
z setkami użytkowników. To gigantyczna 
skala, która stale się powiększa. Nowy 
system IT ma umożliwić raportowanie 
o wpłatach i wypłatach w sposób jeszcze 
bardziej wyczerpujący i przejrzysty dla 
naszych uprawnionych. 

Jak wyobrażasz sobie SFP-ZAPA za 
kolejne kilka, kilkanaście, a może 
nawet 25 lat?
Chciałbym, by nasza organizacja mogła 
działać w uporządkowanym otoczeniu 
prawnym, w którym nie trzeba walczyć 
o podstawowe prawa – typu tantiemy 
z eksploatacji internetowej. Jeżeli dziś 
się tego nie ureguluje, to za 25 lat może 
nie być żadnych tantiem dla twórców. 
Życzyłbym sobie także, żeby prawa raz już 
przyznane były honorowane i egzekwo-
wane, by nie dochodziło do sytuacji jak 
w przypadku multipleksów kinowych – 
gdy należne twórcom wynagrodzenia 
musimy wyrywać w sądach. Na co dzień 
musimy stale udowadniać, że sztuka, kul-
tura, film są niezwykle ważne nie tylko 
dla rozwoju intelektualnego człowieka 
czy jego rozrywki, ale są także istotnym 
kołem napędowym całej gospodarki. 
Niestety w Polsce wciąż brak tej świado-
mości, niezależnie od tego, które rządy 
są u władzy. Przemysł kreatywny to 3,5 
proc. naszego PKB, ponad 300 tys. osób 
pracujących w tej branży (w tym 60 tys. 
twórców i artystów) i ponad 5 mld zło-
tych eksportu rocznie.  

Czego jeszcze można wam życzyć?
Wielu nowych, wartościowych i różno-
rodnych filmów polskich twórców, które 
będą chętnie oglądane przez widzów. 
I silnych instytucji publicznych zarówno 
polskich, jak i europejskich, które dbają 
o interesy twórców i nie poddają się pre-
sji międzynarodowych korporacji.

TEMAT NUMERU
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Zapadają pierwsze korzystne dla SFP-ZAPA orzeczenia 
nakazujące największym multipleksom przekazanie 
szczegółowych informacji dotyczących wpływów 
z wyświetlania filmów. 

Zawarta zostaje pierwsza umowa z dużym 
operatorem telewizji szpitalnej odtwarzającym na 
terenie szpitali utwory audiowizualne.

2017 Podpisane zostają kolejne umowy 
z nadawcami telewizyjnymi. SFP-ZAPA 

ma ich blisko 20. Umowami objęci są zasadniczo 
wszyscy użytkownicy.

2018 Na początku roku na emeryturę odchodzi 
pierwszy dyrektor SFP-ZAPA Ryszard 

Kirejczyk. Nowym dyrektorem zostaje Dominik 
Skoczek, radca prawny, wieloletni współpracownik 
i pełnomocnik SFP-ZAPA, były dyrektor Departamentu 
Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wchodzi w życie ustawa o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
implementująca unijną dyrektywę o zbiorowym 
zarządzaniu. Kompleksowo reguluje ona działalność 
OZZ w Polsce, nakazując SFP i SFP-ZAPA dokonanie 
szeregu zmian w strukturze organizacyjnej 
i wewnętrznych regulaminach. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu prawomocnie zatwierdza 
tabelę wynagrodzeń SFP-ZAPA za reemisję utworów 
audiowizualnych w sieciach kablowych. Jest 
to ostateczne potwierdzenie słuszności stawek 
stosowanych od wielu lat w umowach z operatorami.

2019  Zapada pierwsze korzystne dla  
SFP-ZAPA rozstrzygnięcie w sporach 

z multipleksami. W sprawie przeciwko największej 
w Polsce sieci kin Cinema City sąd zasądza 
wielomilionowe odszkodowanie z wysokimi 
odsetkami. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. 

Walny Zjazd członków SFP zatwierdza nowy statut 
dostosowujący działalność organizacji do wymogów 
ustawy o zbiorowym zarządzaniu. 

Zostaje przyjęta dyrektywa unijna o prawie 
autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Umożliwia 
wprowadzenie tantiem za eksploatację filmów 
w internecie. 

SFP-ZAPA zawiera umowę z największym w Polsce 
operatorem telewizji szpitalnej. Umowami objęty jest 
niemal cały rynek tych operatorów. 

Niezależny zewnętrzny audytor przedłuża do roku 
2022 ważność posiadanego przez SFP-ZAPA 
certyfikatu jakości ISO zgodnego z wymaganiami 
normy 9001:2015. SFP-ZAPA jest nadal jedyną 
w Polsce i jedną z nielicznych w Europie organizacją 
zbiorowego zarządzania posiadającą certyfikat – 
nieprzerwanie od 2007. 

Na koniec roku liczba uprawnionych w SFP-ZAPA to 
niemal 5200 polskich autorów i spadkobierców oraz 
prawie 700 krajowych producentów.

2020  Zapada kolejny korzystny dla  
SFP-ZAPA wyrok przeciwko sieci 

kin Helios. Sąd nie tylko nakazuje multipleksowi 
przekazać SFP-ZAPA pełne dane dotyczące 
wyświetlanych filmów, ale także zapłacić niezależną 
od tantiem kilkusettysięczną kwotę z tytułu 
nieprzekazania tych danych w wymaganym terminie. 

W reakcji na trudną sytuację twórców spowodowaną 
pandemią koronawirusa, SFP i SFP-ZAPA wdraża 
dla swoich uprawnionych szeroki pakiet działań 
pomocowych, przekazując im w różnej formie 
dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych. 
Przyspieszone zostają wszystkie terminy repartycji 
oraz wypłaty tantiem. 

SFP-ZAPA zostaje wskazane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jako organizacja 
reprezentatywna w odniesieniu do scenariuszy 
utworów audiowizualnych. Decyzja daje możliwość 
inkasowania i wypłacania wynagrodzenia dla 
scenarzystów, którzy nie powierzyli dotychczas 
swoich praw ani ZAiKS-owi, ani SFP. Potwierdza 
także, iż SFP-ZAPA reprezentuje obecnie wielokrotnie 
więcej scenarzystów niż ZAiKS. 

Po 7 latach działań procesowych zostaje 
prawomocnie zatwierdzona tabela wynagrodzeń za 
odtwarzanie filmów w pokojach hotelowych. 

SFP-ZAPA prawomocnie wygrywa z Vectra 
(największym operatorem kablowym w Polsce) 
wielomilionowe wyrównanie opłaty licencyjnej. 
Jest to pierwsza wygrana SFP-ZAPA z operatorem, 
który mając podpisaną umowę z SFP-ZAPA, zaniża 
podstawę rozliczeń. 

2010 SFP-ZAPA rozpoczyna wypłaty tantiem 
z tytułu nadań w Telewizji Polsat. 

Jest to wynik zakończenia wieloletniego sporu 
sądowego z tym nadawcą. Wypłaty sięgają okresu 
od roku 2000. 

Wchodzi w życie nowelizacja prawa autorskiego, 
wprowadzająca obowiązek zatwierdzania 
tabel wynagrodzeń. Angażuje ona organizację 
w wieloletnie postępowania o zatwierdzenie stawek 
wynagrodzeń przed Komisją Prawa Autorskiego 
i przed sądem, co część użytkowników stara się 
wykorzystać, by utrudnić inkasowanie tantiem.

2011 Tantiemy inkasowane przez organizacje 
zbiorowego zarządzania zostają obciążone 

podatkiem VAT. SFP-ZAPA podejmuje intensywne 
działania, aby nie doszło z tego powodu do 
gwałtownego zachwiania płatnościami ze strony 
użytkowników. 

Zawarte zostają ugody z największymi dystrybutorami 
płyt DVD: Kino Świat oraz Best Film, na mocy których 
rozliczone zostają tantiemy za okresy sięgające 
kilkunastu lat wstecz. Na polu odtwarzania zostaje 
zawarta ugoda z siecią hoteli Gromada. 

Organizacja intensyfikuje działania na arenie 
międzynarodowej. Przedstawiciele SFP-ZAPA zostają 
wybrani do Biur Wykonawczych międzynarodowej 
konfederacji CISAC, zrzeszającej organizacje 
zbiorowego zarządzania z całego świata. Jednocześnie 
SFP-ZAPA w uznaniu za swoje wyniki w zakresie 
inkasa na polu reemisji wchodzi do Zarządu AGICOA 
(międzynarodowej organizacji chroniącej prawa 
producentów) – jako jedna z 5 OZZ na świecie 
wypłacających najwięcej wynagrodzeń swoim 
członkom. Pozostaje w nim do dziś. 

2012 Podpisana zostaje umowa 
z Telekomunikacją Polską S.A. (dzisiaj 

Orange S.A.) regulująca rozliczenia z tytułu reemisji 
kablowej. 

2013 SFP-ZAPA wygrywa prawomocnie spór 
sądowy z UPC, największym wówczas 

operatorem kablowym w Polsce, na podstawie 
którego egzekwuje wielomilionowe odszkodowanie 
wraz z odsetkami. Pozostali najwięksi operatorzy, 

m.in. Multimedia Polska S.A., podpisują umowy 
z organizacją. 

Zawarty zostaje kontrakt generalny z Cyfrowym 
Polsatem, który kompleksowo reguluje kwestię 
wynagrodzeń z tytułu reemisji i nadań w programach 
Telewizji Polsat. 

Komisja Prawa Autorskiego zatwierdza tabelę 
wynagrodzeń za odtwarzanie utworów z wniosku 
SFP-ZAPA oraz 7 innych organizacji zbiorowego 
zarządzania. Tabela zostaje zaskarżona do sądu 
przez izbę gospodarczą IGHP w części dotyczącej 
odtwarzania utworów w hotelach. W pozostałym 
zakresie tabela staje się prawomocna. 

Sukcesy SFP-ZAPA dostrzegane są nie tylko 
w Polsce. Przedstawiciele SFP-ZAPA wchodzą do 
Zarządu SAA (Society of Audiovisual Authors), 
organizacji parasolowej zrzeszającej europejskie OZZ. 
Pozostają w nim do dziś.

2014 Orange S.A. (wcześniej 
Telekomunikacja Polska S.A.) zawiera 

z SFP-ZAPA umowę regulującą rozliczenia z tytułu 
reemisji satelitarnej. W konsekwencji prawie 
wszyscy reemitenci działający w Polsce zostają 
objęci rozliczeniami z organizacją. 

SFP-ZAPA składa pozwy przeciwko niepłacącym 
multipleksom – Cinema City, Multikino oraz 
Helios. Równolegle, umowy z SFP-ZAPA 
zawiera ponad 300 kin studyjnych i lokalnych 
z całej Polski.

2015 Zakończone zostają negocjacje 
umów z największymi nadawcami 

telewizyjnymi w celu rewizji umów i objęcia 
nimi wynagrodzeń dla wszystkich grup twórców 
reprezentowanych przez SFP-ZAPA (w tym 
scenarzystów, za których tantiemy dotychczas 
inkasował ZAiKS). 

Na koniec roku liczba chronionych przez SFP-ZAPA 
polskich autorów i ich spadkobierców wynosi 
ponad 4000, a producentów niemal 500. 

2016 SFP-ZAPA wygrywa spór sądowy 
z wydawcą prasowym Burda 

 Publishing Polska. 
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JAK SFP-ZAPA CHRONI PRAWA 
TWÓRCÓW I PRODUCENTÓW  
W INTERNECIE?
Zjawisko nielegalnego 
rozpowszechniania filmów 
w sieci systematycznie 
przybiera na sile,  
a w czasie pandemii 
osiągnęło swoistą kumulację. 
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Dynamiczny rozwój technologii oraz swoboda w do-
stępie do usług pośredników internetowych spra-
wiły, że odbiorcy coraz częściej poszukują treści 
wideo w sieci, z czego tylko co drugi korzysta z le-

galnych źródeł. Jednocześnie nielegalny obrót treściami au-
diowizualnymi jest przedsięwzięciem generującym znaczne 
zyski – przychody osiągane z tego tytułu szacuje się w Polsce 
na miliard złotych rocznie. Główną przyczyną intensyw-
nego rozwoju piractwa w zakresie działalności serwisów 
polskojęzycznych jest brak odpowiednich mechanizmów 
prawnych regulujących zasady odpowiedzialności zarów-
no dostawców treści, jak i pośredników internetowych. 

Środowisko kreatywne od lat postuluje, iż problem można 
ograniczyć poprzez wdrożenie art. 8 ust. 3 dyrektywy z 2001 
roku o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym, 
a także dzięki prawidłowej implementacji dyrektywy o han-
dlu elektronicznym z 2000 roku w zakresie dotyczącym od-
powiedzialności pośredników internetowych. Wówczas wła-
ściciele praw będą mogli skutecznie wnioskować o wydanie 
nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzy-
stywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw autor-
skich lub pokrewnych. 

Sytuacja ta w sposób oczywisty wpływa negatywnie na 
rozwój całej branży audiowizualnej. Zarówno w sensie eko-
nomicznym – poprzez utratę przez uprawnionych konkret-
nych przychodów, jak i w znaczeniu bardziej ogólnym – po-
przez kształtowanie oraz utrwalanie niepożądanych postaw 
u odbiorców treści, mających dalekosiężne skutki dla całego 
przemysłu filmowego. Dlatego jest zrozumiałe, że wszyscy 
zainteresowani, w tym twórcy, producenci, a także nadawcy, 
pomimo niesprzyjających okoliczności, próbują minimalizo-
wać straty. Ich doświadczenia wskazują, iż wdrożenie kom-
pleksowych działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 
naruszeń praw, a także wypracowanie porozumień pomiędzy 
uczestnikami rynku, przyczyniają się do ograniczenia skali 
zjawiska. Jednak bez istotnych zmian prawnych mogą oka-
zać się niewystarczające. 

SFP-ZAPA jako organizacja reprezentująca interesy twór-
ców filmowych i producentów od wielu lat zaangażowana 
jest w prowadzenie działań antypirackich. Na istotną rolę 
organizacji zbiorowego zarządzania w tym zakresie wskazuje 
także ustawodawca, przyznając SFP-ZAPA status pokrzyw-
dzonego w sprawach o naruszenia autorskich praw majątko-
wych oraz praw pokrewnych stanowiących czyny zabronio-
ne podlegające odpowiedzialności karnej. Zabieg ten umoż-
liwił organizacji aktywny udział w postępowaniach karnych 
prowadzonych przeciwko podmiotom naruszającym prawa.

Aktualnie SFP-ZAPA w obszarze przeciwdziałania oraz 
zwalczania naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych po-
dejmuje takie czynności jak: 

• stałe monitorowanie serwisów internetowych w celu ujaw-
nienia treści naruszających autorskie prawa majątkowe do 
powierzonych w zarząd utworów audiowizualnych;

• usuwanie treści naruszających prawa majątkowe twórców 
i producentów poprzez wysyłanie wezwań do zaprzestania na-
ruszeń do podmiotów będących właścicielami serwisów in-
ternetowych, co przynosi oczekiwane rezultaty w odniesieniu 
do około 90 proc. monitorowanych serwisów internetowych. 

Działania te realizowane są za pośrednictwem profesjonalnej 
firmy świadczącej usługi dla podmiotów w Polsce i Europie, 
której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. 

W uzasadnionych przypadkach, wobec podmiotów, które 
nie reagują na wezwania, SFP-ZAPA inicjuje oraz bierze udział 
w postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych). W tym 
obszarze organizacja może poszczycić się kilkoma sukcesa-
mi, w tym uzyskaniem precedensowego wyroku sądu cywil-
nego w sprawie przeciwko właścicielom portalu Chomikuj.pl. 
W orzeczeniu kończącym sprawę sąd nakazał właścicielom 
portalu nie tylko usunięcie nielegalnych plików dostępnych 
w serwisie na dzień wydania orzeczenia, ale także zastoso-
wanie środków ograniczających rozpowszechnianie pirackich 

utworów na przyszłość, polegających na monitorowaniu za-
sobów serwisu przez kolejne trzy lata.

Tylko w ostatnim czasie współpraca SFP-ZAPA z organami 
ścigania doprowadziła do zamknięcia dużego portalu hostin-
gowego działającego pod adresem www.videopenny.net. Serwis 
działał bez ograniczeń terytorialnych i dostępny był dla każde-
go użytkownika sieci, chociaż największą popularność zyskał 
wśród polskich obywateli mieszkających za granicą. Oferował 
na masową skalę dostęp do treści audiowizualnych, w tym 
polskich filmów i seriali, bez posiadania licencji uprawnio-
nych producentów oraz twórców. Właściciel serwisu uzyskiwał 
znaczne korzyści majątkowe poprzez zamieszczanie w serwisie 
treści reklamowych. Warto podkreślić, że na skutek sprawnego 
działania organów ścigania i uczestników postępowania, w tym 
SFP-ZAPA, uzyskane przez sprawcę korzyści zostały zabezpie-
czone i zostaną zwrócone pokrzywdzonym tytułem naprawie-
nia poniesionych szkód. Obecnie SFP-ZAPA prowadzi aktywne 
działania prawne wobec kilku innych serwisów internetowych.

Z uwagi na brak istnienia w polskim systemie prawnym 
efektywnych mechanizmów ochrony praw własności intelek-
tualnej, prowadzenie tego typu postępowań jest utrudnione 
i wymaga znacznego zaangażowania organizacyjnego. Takie-
mu wyzwaniu mogą sprostać tylko duże podmioty posiadające 
wystarczające zasoby kadrowe oraz ekonomiczne. Dlatego SFP 
stoi na stanowisku, iż szczególną ochroną powinny być obję-
te indywidualne prawa tych uprawnionych, którzy nie posia-
dają wystarczającego zaplecza organizacyjnego. Aby ułatwić 
dochodzenie roszczeń wszystkim uprawnionym, Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich złożyło do Komisji Europejskiej 
dwie skargi na polski rząd – w zakresie nieprawidłowej im-
plementacji wspomnianej dyrektywy o handlu elektronicz-
nym, oraz braku wdrożenia art. 8 ust. 3 dyrektywy o prawie 
autorskim w społeczeństwie. 

Nie sposób pominąć roli SFP-ZAPA jako podmiotu ini-
cjującego oraz zaangażowanego w toczące się projekty legi-
slacyjne. Obecnie największe znaczenie dla określenia zasad 
odpowiedzialności podmiotów biorących udział w procesie 
udostępniania treści wideo ma dyrektywa z 2019 roku o pra-
wie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Przyjęto w niej 
przełomową zasadę odpowiedzialności serwisów takich jak 
YouTube za treści udostępniane przez swoich użytkowników. 
Dyrektywa nakłada na właścicieli tego typu platform obowią-
zek zawierania umów z producentami lub reprezentującymi 
ich organizacjami zbiorowego zarządzania. Jeśli takie umowy 
nie zostaną zawarte, to treści filmowe muszą zostać usunięte, 
a odpowiedzialność za ich dalsze udostępnianie w serwisie 
przechodzi na właściciela platformy. Zasada wyrażona w dy-
rektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym 
powinna zostać rozszerzona na wszystkie serwisy oferujące 
dostęp do treści audiowizualnych. Dla osiągnięcia tego celu 
niezbędne jest wzmocnienie współpracy ze środowiskiem 
producentów.

Zjawisko piractwa ma wielowymiarowy charakter, a ogra-
niczenie jego skali oprócz zmian na poziomie regulacyjnym, 
wymaga także wdrożenia kompleksowych rozwiązań i działań 
o charakterze edukacyjnym i biznesowym, w które powinni 
być zaangażowani wszyscy przedstawiciele branży kreatywnej.

Karolina Domańska-Wyrzykowska



P unkt wyjścia, Spitsbergen, 
Saszka, Saszka – do tej pory 
robił pan filmy krótkome-
trażowe. Co było najciekaw-

sze w przejściu na dłuższy format?
To był krok na dobrze znanej drodze... 
Może skok. W dwóch ostatnich filmach 
opowiadałem o kobietach w chwili prze-
łomu, zderzających się z własną traumą. 
Bohaterka Fisheye też musi stawić czoło 
przeszłości, zakończyć pewien etap i wejść 
w nowy. W pełnym metrażu fascynu-
jące jest wszystko, bo wszystko jest tu 
spotęgowane: odpowiedzialność, ocze-
kiwania, budżet. To nakręcało i mnie, 
i całą „drużynę”. Producentką Fisheye jest 
również debiutująca Ewa Szwarc i to było 
świetne doświadczenie, bo wspieraliśmy 
się nawzajem. Wszystkie projekty, które 
teraz realizuję, m.in. dokument Czy pani 
się jeszcze na mnie denerwuje oraz fabuła 
Król życia na podstawie biografii Stani-
sława Grzesiuka autorstwa Bartka Jani-
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mi się sytuacja zamknięcia na niewielkiej 
przestrzeni bohaterki tak silnej jak Anna. 
Bo to nie jest opowieść o zastraszonej 
ofierze. Bohaterka potrafi manipulować 
otaczającymi ją ludźmi. Ktoś taki, nawet 

w zamknięciu, będzie próbował wpłynąć 
na swojego porywacza, będzie rozgrywał 
z nim partię tajemniczej gry. Anna wciąż 
stara się być dwa kroki przed porywaczem. 
Przeczuwa, że jest on od niej uzależniony. 
Tak jak na wolności, gdzie owija sobie 
wokół palca swojego chłopaka, kochanka, 
przyjaciół, matkę i ojca, tak wydaje się kon-
trolować także jego. Być może więc pory-
wacz tylko pozornie zabrał jej narzędzia, 
czy raczej zabawki. Pod tym kątem konsul-
towaliśmy rolę Piotra Adamczyka.

Dużo ostatnio mówi się o kwestii 
bezpieczeństwa na planie. Co prawda 
u was nie ma odważnych scen seksu 
czy przemocy, ale rola Anny wydaje 
się mocno angażująca psychicznie. 
Jak pracował pan z grającą tę rolę 
Julią Kijowską?
Julia bardzo chciała zagrać Annę i znaj-
dowała do tego dużo motywacji i siły. 

Jednak oboje zdawaliśmy sobie sprawę, że 
taka rola wiąże się z ryzykiem dla aktorki. 
Dlatego zaproponowałem konsultację 
z psycholożką i jej obecność na planie. 
Wspólnie z Marią Zapolską-Downar prze-

analizowaliśmy scenariusz. Większa część 
prób aktorskich również odbyła się na 
oczach Marii. Spędziliśmy w jej gabinecie 
ponad 40 godzin i – o dziwo – w wyniku 
tych konsultacji poszliśmy jeszcze bar-
dziej „po bandzie”, jeśli chodzi o konstruk-
cję postaci Anny. Któregoś dnia rozma-
wialiśmy w poczekalni o tym, jak bardzo 
sesja nam pomogła. W pewnym momen-
cie zorientowaliśmy się, że patrzą na nas 
inni pacjenci. Ciepłe uśmiechy, kiwnię-
cia głową, łzy wzruszenia w oczach. W ich 
spojrzeniach zobaczyłem dużo wspar-
cia dla pary, która najwyraźniej wychodzi 
z kryzysu małżeńskiego. I radość, że psy-
choterapia przynosi tak dobre efekty. To 
doświadczenie nas zbudowało. 

Postawił pan na bardzo wyrazisty, 
chłodny klucz wizualny.
Autorką wyglądu pokoju Anny jest 
wybitna scenografka Ania Wunderlich. 

To ona zaproponowała kolor błękitny. 
Stan psychiczny bohaterki, jej emocjo-
nalne zamrożenie, pasowało do takiej 
„lodowej” barwy. Nie chcieliśmy sztampy 
z filmów o porwaniach, ciemnych i smut-
nych w kolorystyce. W wybranych przez 
nas barwach jest dużo jasności. Pokój 
Anny to symbol, miejsce z pograni-
cza życia i śmierci. Anna konfrontuje 
się w nim ze swoją traumą i zmierza do 
oczyszczenia, może nawet do śmierci. Bo 
na głębokim poziomie Fisheye opowiada 
o byciu pomiędzy światami. 

Zrobić film w dwóch zamkniętych 
pomieszczeniach – jak u was – to 
dopiero wyzwanie! 
Tylko dwa, ale dopracowane w najdrob-
niejszych detalach. Praca z Anią Wunder-
lich była rodzajem symbiozy. To, co nasza 
bohaterka je, jej przybory higieniczne, koc, 
którym się okrywa, ubrania, łóżko, wizjer, 
kostiumy Dominiki Gebel, obrazy na ścia-
nach autorstwa Agnieszki Głębickiej – nic 
tu nie jest bez znaczenia. Kolorystycz-
nie i symbolicznie – scenografia, detale 
i kostiumy dopełniają naszą historię.

Budżet filmu wyniósł około 2 mln 
złotych. To mało?
Na szczęście udało się dobrze te pienią-
dze wykorzystać. Być może dlatego, że 
producentka Ewa Szwarc i ja mieliśmy 
w sobie tyle pasji, aby zrealizować nasz 
podwójny debiut. Operator i nasza sce-
nografka też byli gotowi szukać rozwią-
zań, które można było zamknąć w sto-
sunkowo skromnym budżecie. A jednak 
wizualnie tych oszczędności nie widać. 
Pomogli aktorzy i cała ekipa. Jestem im 
za to bardzo wdzięczny.

W filmie, poniekąd w tle, ale bardzo 
mocno, pojawia się wątek dysfunk-
cyjnej rodziny, molestowania. 
Ponieważ poświęcam filmowi kilka lat, 
muszę mieć cel, który utrzymuje moje 
zainteresowanie przez cały ten czas. Sta-
wiam sobie trudne pytania, które wydają 
się nierozwiązywalne. W Fisheye zasta-
nawiałem się, na ile zło, które rozsiewa 
wokół siebie dorosła ofiara przemocy, 
należy przypisywać jej, a na ile zostało jej 
ono przekazane? Gdzie się ono zaczyna? 
I odwieczny problem: po co właściwie ist-
nieje?

Rozmawiała  
Anna Tatarska
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zagłuszyć wewnętrzne cierpienie. Anna to 
antybohaterka, postać na granicy osobo-
wości psychopatycznej. Podkreślam – na 
granicy. Takich ludzi, ukształtowanych 
przez traumę, jest wielu. Co więcej, czę-
sto radzą sobie w życiu na pozór bardzo 
dobrze. Annę otacza wianuszek ludzi, któ-
rzy są od niej zależni. A ona płaci za to 
cenę: nie odczuwa szczęścia.

Dzięki konsultacjom psychologicz-
nym udało się nie potraktować głów-
nej bohaterki jak przedmiotu – mimo 
że obserwujemy ją w zamknięciu, 
niczym na wystawie.
Dla nas było jasne, że nie możemy pozwo-
lić, by porwano ją dla zabawy porywacza 
i widza. Od początku szukałem w tym fil-
mie mroku, tajemnicy, historii, którą Anna 
ukrywa sama przed sobą i przed świa-
tem. Szukałem też granicy między thril-
lerem i arthousem. Fascynująca wydała 

Wywiad z Michałem Szcześniakiem, 
reżyserem filmu Fisheye
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szewskiego, to formy pełnometrażowe. 
Ale jeśli życie pozwoli, może wrócę do 
krótkiego metrażu. 

Punktem wyjścia dla scenariusza 
Fisheye było opowiadanie Szymona 
Bogacza „Majtki na lewą stronę” 
z tomu „Koło kwintowe” (wyd. 
W.A.B.). Jak pan na nie trafił?
Dzięki aktorce Kalinie Hlimi-Pawlu-
kiewicz. Powiedziała: „Jest taki facet, 
świetnie pisze, może miałby dla ciebie 
coś ciekawego?”. Z Szymonem zbu-
dowaliśmy przyjacielską współpracę. 
Spotykaliśmy się w jego wrocławskim 
domu, na schodach rozkładaliśmy 
kartki z kolejnymi scenami, analizowa-
liśmy strukturę scenariusza. Te schody 
są z dala od okien i wiele razy zatraca-
liśmy się w pracy i kończyliśmy, kiedy 
było już jasno. Do współpracy zaprosili-
śmy też Piotra Tołoczkę, aktora i autora 
nagrodzonego w Mazowieckim Kon-
kursie Scenariuszowym Script Wars sce-
nariusza „Pomiędzy”. 

W tworzeniu filmu towarzyszyła 
wam psycholożka i specjalistka 
od sytuacji traumatycznych Maria 
Zapolska-Downar.
Przygotowując się do zdjęć, badałem temat 
porwań, analizowałem głośne i mniej 
znane sprawy. Najbardziej jednak inspi-
rowała mnie wiedza Marii na temat osób, 
które doświadczyły traum w dzieciń-
stwie i które poddały się psychoterapii. 
Ofiara przemocy gra z rzeczywistością, 
buduje swoje wyobrażenie świata, wypie-
rając fakty, „przebudowuje” go. Gdy osiąga 
dorosłość, to – podobnie jak Anna – często 
zdradza swoich bliskich, okalecza się, jest 
uzależniona od silnych bodźców, nieustan-
nie podnosi próg fizycznego bólu, żeby 

MIĘDZY THRILLEREM 
I ARTHOUSEM

Julia Kijowska w filmie 
Fisheye, reż. Michał Szcześniak

Michał Szcześniak
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Czym tak naprawdę jest 
Erotica 2022?
To wspólny projekt reżyserek: 
Kasi Adamik, Olgi Chajdas, 

Ani Jadowskiej, Ani Kazejak i Jagody 
Szelc. Dziewczyny zaprosiły do współ-
pracy pięć pisarek: Gaję Grzegorzewską, 
Grażynę Plebanek, Joannę Bator, Ilonę 
Witkowską i Olgę Tokarczuk. Twórczy-
nie, działając w parach, napisały scena-
riusze pięciu krótkich nowelek, które 
zostały połączone w jeden film pełno-
metrażowy. Każda historia jest osadzona 
w bardzo bliskiej przyszłości, w dysto-
pijnym uniwersum, które jest opresyjne 
wobec kobiet oraz traktuje ich seksual-
ność jako temat tabu.

Można więc stwierdzić, że erotyka 
funkcjonuje tu jako narzędzie eman-
cypacyjne?
Tak, ale nie tylko.

Zawarty w tytule rok 2022 sugeruje, 
że historie opowiadają o bardzo nie-
dalekiej przyszłości.
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wyreżyserowana przez Jagodę Szelc rozwija 
motywy zawarte w krótkim wierszu).

Materiały promocyjne opisują film 
jako „poetycki” i „surrealistyczny”. 
Czy oznacza to, że reżyserki oraz sce-
narzystki rysują codzienność abs-
trakcją, a nie bezpośredniością?
Film operuje zdecydowanie odrealnioną 
poetyką. Każda z opowieści jest mniej 
lub bardziej oniryczna. Historie otacza 
aura surrealizmu, budująca uniwersum 
będące do pewnego stopnia kreacją.

Czyli mamy do czynienia z nawiąza-
niem do korzeni ruchu surrealistycz-
nego, który próbował tłumaczyć spo-
łeczno-polityczne problemy za pomocą 
logiki marzeń i koszmarów sennych.
To jest trochę takie ostrzeżenie, pogro-
żenie palcem: „Patrzcie – tak może zaraz 
wyglądać nasz świat”.

Bardzo interesująca wydaje się struk-
tura filmu. Antologia pięciu krótkich 
form, a przy okazji produkcja net-
flixowa buduje obraz dzieła zawie-
szonego gdzieś pomiędzy pełnym 
metrażem a miniserią.
Dla mnie ten pomysł od zawsze był 
takim fabularnym „omnibusem” 
w stylu np. Dzikich historii Damiána 
Sztifrona, tzn. pełnym metrażem skła-
dającym się z kilku epizodów. Nato-
miast faktycznie wiele osób zaintere-
sowanych Eroticą… pytało mnie, czego 
właściwie mają się spodziewać – filmu 
czy serialu? Nic dziwnego, w końcu 
Netflix kojarzy się głównie z odcinko-
wymi historiami. Dlatego też format 
antologii to dla tej platformy wcale nie 
tak oczywista rzecz.

Na pewno Erotica 2022 powstawała 
pod ogromną presją. To przecież 
tytuł zapowiadany jako pierwszy 
polski oryginalny film Netflixa. Jak 
mocno potrafi uwierać brzemię pro-
jektu poniekąd pionierskiego?
Fajnie jest brać udział w nowatorskim 
projekcie, ale to nie jest fakt, o którym 
myślę szczególnie intensywnie. Częściej 
zastanawiam się nad potencjalnym odbio-
rem filmu. Prawdziwy dreszcz emocji daje 
mi perspektywa obserwowania pierw-
szych reakcji widowni. Ciekawi mnie, czy 
uda nam się osiągnąć nasz główny cel – 
wzbudzenie powszechnej dyskusji. To jest 
dla mnie znacznie ważniejsze.

jących filozofię kina – widoczną 
w Erotice 2022 – bezkompromiso-
wego, prowokującego do uniwersal-
nych dyskusji?
Odpowiadając na to pytanie pod 
kątem współczesnych polskich twór-
ców, z którymi chciałabym pracować 
i takie właśnie kino tworzyć, to powiem, 
że w życiu zawodowym podążam 
bardziej za ludźmi niż za projektami. 
Pracuję z osobami, które dobrze znam 
i których poglądy są mi bliskie. Obecnie 
współpracuję m.in. z Filipem Rymszą – 
autorem Mosquito State. Ponadto wspólnie 
z Anną Kazejak pracujemy nad jej dwoma 
nowymi filmami. Świetnie się rozumiemy, 
bardzo podobnie patrzymy na wiele spraw.

Erotica 2022 to wynik wzmożonych 
wysiłków całego zespołu reżyserek 
i scenarzystek. To dzieło oparte na 
efektywności kreatywnej „pracy dru-
żynowej”. Jaka jest największa zaleta 
kooperacyjnej metody twórczej?
Najciekawsza w tym wszystkim jest 
możliwość wzajemnego wymienia-
nia się inspiracjami. Esencją tego stylu 
pracy jest wspólne dochodzenie do 
pewnych wniosków i poszukiwanie 
spójnej myśli przewodniej. Ten projekt 
to ewidentny dowód na to, że w gru-
powych działaniach drzemie ogromny 
potencjał artystyczny.

Rozmawiał Łukasz Krajnik
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Wszystkie zawarte w filmie opowie-
ści odwołują się do science fiction, 
czyli gatunku, który w polskiej kine-
matografii ma raczej bardzo ubogie 
tradycje.
Zgadzam się z tym, że to kino do tej 
pory nie zdobyło ogromnej popularno-
ści w Polsce. Oczywiście powinniśmy 
pamiętać o dziełach Piotra Szulkina, 
czy kilku wybranych współczesnych 
próbach mierzenia się z tą estetyką 
(np. Człowiek z magicznym pudełkiem 
Bodo Koxa). Natomiast filmy gatun-
kowe, nawiązujące do fantastyki czy 
horroru, nie są u nas doceniane. Wydaje 
mi się, że wynika to z rodzimego sys-
temu edukacji filmowej. Placówki szko-
lące przyszłych twórców raczej forsują 
bardziej tradycyjny model opowiada-
nia historii. Za moich studenckich cza-
sów kino gatunkowe było trochę takim 
„dirty word”. Na przykład pomysł, 
by w ramach egzaminu zaliczeniowego 
stworzyć film grozy, wydawał się wtedy 
niedopuszczalny. Do dziś tego typu 
przedsięwzięcia często są u nas trakto-
wane trochę jak dzieła drugiej kategorii.

To dość dziwne podejście. Tym bar-
dziej że tzw. genre films potrafią 
powiedzieć wiele ciekawego na temat 
współczesnej kondycji człowieka 
i otaczającego go świata.
Właśnie takie filmy chcę robić. Łączące 
ambitne koncepcje z przystępnością ele-
mentów kina gatunku.

W Erotice… nieszablonowość kon-
cepcji na pewno zapewnia jej lite-
racki kręgosłup.
Tak. Pary reżysersko-pisarskie prezen-
tują tu bardzo różnorodne podejście do 
myśli przewodniej całego przedsięwzię-
cia. Proces twórczy polegał na ścieraniu się 
odrębnych osobowości, a także kombina-
cji unikalnych sposobów pracy kreatywnej. 
Niektóre miniatury są owocem wspólnej 
wymiany myśli, a inne zrodziły się z kon-
kretnej, pojedynczej inspiracji (np. część 

Rozmowa z Martą Lewandowską, 
producentką filmu Erotica 2022
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Tak. To jest przyszłość czyhająca tuż 
za rogiem. Inspirowaliśmy się m.in. 
„Opowieścią podręcznej” Margaret 
Atwood, rzeczywistością przedstawioną 
w serialu Black Mirror czy „1984” Geor-
ge’a Orwella.

Całkiem niedawno pomysłodawca 
Black Mirror Charlie Brooker stwier-
dził, że na razie nie widzi sensu 
powstania szóstego sezonu. Według 
Brytyjczyka obecnie wszyscy żyjemy 
w dystopii, z którą nie może się rów-
nać nawet najbardziej kreatywna fik-
cja filmowa. 
Myślę, że mogę się podpisać pod tą opi-
nią. Gdy obserwuję COVID-ową rzeczy-
wistość i działania przedstawicieli rządu 
z różnych krajów, a zwłaszcza naszego, 
niejednokrotnie czuję się jak bohaterka 
Black Mirror. Pod moim oknem codzien-
nie przejeżdża samochód wyposażony 
w megafon przypominający o tym, że 
żyjemy w erze pandemii. Dookoła widzę 
ludzi w maskach i wydaje mi się, że wizja 
mrocznej przyszłości spełnia się już teraz.

DYSTOPIJNA PRZYSZŁOŚĆ 
CZYHA TUŻ ZA ROGIEM

Czeka pani na skrajne reakcje?
Tak, spodziewam się ich. Wręcz czekam 
na nie z niecierpliwością. Poza tym cie-
kawi mnie również, ile osób faktycznie 
ten film obejrzy. Intrygują mnie te staty-
styki, bo one uświadomią, o jakiej skali 
mówimy, podejmując temat rynkowego 
potencjału netflixowej fabuły.

Czy potrafiłaby pani wskazać współ-
czesnych polskich twórców wyzna-

Małgorzata Bela w filmie Erotica 2022,  
reż. Kasia Adamik, Olga Chajdas, Anna 

Jadowska, Anna Kazejak, Jagoda Szelc

Małgorzata Bela i Piotr Polak w filmie Erotica 2022,  
reż. Kasia Adamik, Olga Chajdas, Anna Jadowska,  

Anna Kazejak, Jagoda Szelc
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Praca nad Ostatnią Rodziną 
zajęła 37 dni zdjęciowych. 
Przy Królu to aż 89 dni, ale 
łącznie ponad pół roku cięż-

kiej, intensywnej pracy. 
Zrealizowaliśmy w Królu aż 536 scen – 
wcale nie krótkich, a wiele dość skom-
plikowanych. Dni zdjęciowych było 
trochę ponad dwa razy więcej, a wszyst-
kie odcinki trwają łącznie około 9 
godzin. Poza tym pamiętajmy, że Ostat-
nia Rodzina to koncert na 3-4 aktorów. 
W Królu aktorów grających na pierw-
szym planie było znacznie więcej. Opo-
wiadamy wielowątkową i rozwiniętą 
historię, więc pokazujemy szerokie insce-
nizacyjnie sceny, walki uliczne. Same 
scenografia, kostiumy i charakteryzacja 
wymagały szalenie dużo uwagi. Z ope-
ratorem Kacprem Fertaczem robiliśmy 
dotychczas rozmaite rzeczy, ale jeszcze 
nigdy o takim stopniu skomplikowania 
i w takiej skali. Mieliśmy wiele spotkań 
z pionami kreatywnymi, żeby ten świat 
szczegółowo zbudować. W Królu jest 
dużo długich ujęć zrobionych ze stead- 
icamu albo z dość długich jazd, które 
pięknie pokazują złożoność tamtego 
świata. Na każdym kroku, na własne 
życzenie, utrudnialiśmy sobie życie. Przy 
dużych scenach rysowaliśmy story- 
boardy, które w takich sytuacjach bardzo 
pomagają w rozmowach z ekipą – np. 
przy walkach bokserskich, kiedy mamy 
do dyspozycji 3 kamery, kilkuset staty-
stów, ważnych bohaterów: Kuma, Radzi-
wiłka, członków gangu, Annę Ziem-
bińską czy całą grupę falangistów. To 
wszystko po to, żeby było jak najbardziej 
filmowo. Prawdę mówiąc, w pewnym 
sensie to bardziej filmowy projekt niż 
mój kinowy debiut, jeśli chodzi o wyko-
rzystanie środków inscenizacyjnych. 

Król to kolejny twój projekt „histo-
ryczny”, do tego tak rozbudowany, 
skomplikowany realizacyjnie. 
To prawda, właściwie nie robiłem jesz-
cze kina współczesnego. Zarówno Ostat-
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Emilia została dość mocno jako postać 
rozbudowana względem tego, jaka jest 
w książce, ponieważ zależało nam, żeby 
jeszcze bardziej utrudnić życie głów-
nemu bohaterowi.

Jak wyglądał proces decydowania o tym, 
co znajdzie się w serialu, a co trzeba 
pominąć?
Może to szokujące, ale kompletnie nie 
pamiętam, co było w książce. Przeczy-
tałem ją w całości raz, kiedy dostałem 
propozycję realizacji serialu i wtedy pod-
szedłem do niej bardziej kontekstowo. 
Wybrałem elementy, które mnie najbar-
dziej interesowały. Później wracałem do 
książki, ale tylko do konkretnych scen. 
W całym procesie najważniejsze było 
ustalenie, ile powstanie odcinków, jaki 
rodzaj narracji wybrać. Od początku 
wiedzieliśmy, że nie uda się i że nie 
chcemy przenieść książki jeden do jed-
nego, także dlatego, że w pewnym sensie 
jest „niefilmowa” ze względu na pierw-
szoosobową narrację. Szukaliśmy ekwi-
walentu, podpowiedzi, jak to ugryźć. 
Dokładaliśmy pewne elementy, okazało 
się, że warto jest dodać kilka nowych 
postaci, troszkę zmieniliśmy względem 
książki m.in. sposób prowadzenia tej 
narracji, jej kształt i przebiegi. Wydawać 
by się mogło, że podczas tych prac Szcze-
pan będzie bronił książki, ale – na szczę-
ście – wyszedł z założenia, że powieść 
jest dziełem skończonym i można ją 
podać w wątpliwość, jeżeli uważał, że coś 
faktycznie nie działa. I to było bardzo 
uczciwe podejście i ja to bardzo szanuję. 
Między innymi 
z racji jego nasta-
wienia, zdecydo-
wałem się reżyse-
rować Króla. 

Czy zdarzało 
się, że Szczepan 
Twardoch opisał, 
czy przygotował 
coś na potrzeby 
serialu inaczej, 
niż zrobił to 
w książce?
Szczepan chciał 
być oczywiście 
obecny na pla-
nie pierwszego 
dnia. Myślę, że 
było to dla niego 
duże emocjo-

nalne przeżycie. Wrzucił 
potem w mediach spo-
łecznościowych zdję-
cie dłoni Jakuba Szapiry, 
czyli Michała Żuraw-
skiego, i miał chyba 
w tym momencie poczu-
cie zamknięcia pew-
nego etapu. Wiem, że 
miał jeszcze w trakcie 
zdjęć wątpliwości odno-
śnie niektórych rzeczy – 
np. sposobu przedsta-
wienia Szapiry, ale nie 
mówił nic, bo czekał 
na efekt końcowy. Był 
jedną z pierwszych osób, 
którym pokazaliśmy 
dwa pierwsze odcinki – 
w odosobnieniu, przy 
szklance whiskey. Pierw-
sze, co powiedział, to że 
odwołuje swoje wątpli-
wości odnośnie kreacji 
Michała i kupuje takiego 
Szapirę. Cała reszta jest 
w sumie przecież mniej 
ważna. Dla mnie to był 
bardzo nerwowy pokaz. 
Podobnie było, gdy 
Robert Bolesto oglądał 
pierwszy raz Ostatnią 
Rodzinę. Mam wielki szacunek do pisa-
rzy i scenarzystów, i ich zdanie jest dla 
mnie szczególnie istotne, bo to wprost 
weryfikacja tego, czy oddanie mi ich 
„dzieci” do adopcji było dobrą decyzją. 

Podobno czyta-
jąc „Króla”, od 
razu wyobrazi-
łeś sobie postać 
Jakuba Szapiry 
z twarzą Michała 
Żurawskiego. 
Tak. Wiedziałem, 
że to kluczowa 
dla mnie decy-
zja – jak obsa-
dzenie Andrzeja 
Seweryna jako 
starego Beksiń-
skiego. Rola Sza-
piry to jakieś 
60-70 dni zdję-
ciowych, ogrom 
do wypełnie-
nia, więc Michał 
miał mnóstwo 

roboty. Wiele innych seriali czy filmów 
nie daje takiej przestrzeni na ekspozycję 
postaci, nie ma tyle czasu z bohaterem. 
Bardzo mi zależało, aby sceny nie były 
szybkie, a wyglądały raczej jak w Zaka-
zanym imperium czy Peaky Blinders. 
Od tej ostatniej referencji chyba nie 
ucieknę, chociaż ten serial nigdy nie był 
żadnym punktem odniesienia. Zresztą 
samo założenie, że mógłbym zrealizo-
wać projekt, w którym ktoś sobie idzie 
w zwolnionym tempie w rytm rocko-
wej muzyki, a z tyłu buchają płomie-
nie, jest po prostu kompletnie bezsen-
sowne, nie ten adres. (śmiech) Zarówno 
Michałowi, jak i pozostałym postaciom 
poświęciliśmy w Królu dużo miejsca 
i uwagi. Każdy mógł i na etapie scena-
riusza, i prób kostiumowych dorzucić 
coś od siebie, oraz sprawić, by ten nasz 
wspólny projekt był jeszcze bardziej 
autorski i osobisty. Mam wrażenie, że 
widać to niemal w każdej scenie tego 
serialu. 

Rozmawiała Magdalena 
Maksimiuk
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Jak udało się połączyć te dwa światy – 
komercyjnej, jakby nie patrzeć, tele-
wizji z ambitną ekipą koproducen-
tów?
W przypadku Króla Aurum jest pro-
ducentem wykonawczym, więc nie ma 
też tak rozbudowanej decyzyjności jak 
w przypadku filmu. Mimo to udało 
nam się stworzyć kolektyw odpowie-
dzialny za całą koncepcję, w skład któ-
rego weszli Łukasz M. Maciejewski, 
Szczepan Twardoch, Leszek Bodzak i ja. 
Potem doszły do nas Dana Łukasińska 
jako kolejny scenarzysta i Ania Bielak 
jako story editor. Wszyscy razem stwo-
rzyliśmy „writer’s room” na naszych 
zasadach, którego głównym trzonem 
było wspólne omawianie postępów 
w pracach – począwszy od pierwszych 
treamentów po wersje scenariuszy skie-
rowane do produkcji. Na ostatniej pro-
stej Szczepan przepisał jeszcze raz dia-
logi, żeby były bardziej jednolite. Ten 
ruch spowodował, że osiągnęły one 
naprawdę wyjątkowy poziom. Zależało 
nam, by w jak największym stopniu zni-
welować wszelkie różnice między przy-
gotowaniem filmu i serialu. Wiem, że 
ten długi proces przełożył się na efekt 
finalny w podobny sposób jak przy 
Ostatniej Rodzinie i takie rozciągnięcie 
preprodukcji to „jedyna słuszna droga” 
do osiągnięcia zadowalającego dla mnie 
poziomu wszystkich elementów filmu. 

W jednym z wywiadów po Ostatniej 
Rodzinie mówiłeś, że byłeś zafascy-
nowany rodziną Beksińskich. Z Kró-
lem też tak było?
Musiałbym wymienić prawie wszyst-
kich bohaterów, żeby wskazać tych, 
których bardzo lubię, szanuję, z któ-
rymi chcę przebywać. Zawsze nama-
wiam aktorów, żeby lubili swoje postaci 
i nie oceniali ich. W pracy nad serialem 
kluczowe było dla mnie m.in. pogłębie-
nie postaci kobiecych. W życiu Jakuba 
są trzy kobiety i należało poświęcić im 
wystarczająco dużo uwagi. Szczególnie 

TO PRAWDZIWIE 
UNIKATOWY PROJEKT 

Rozmowa 
z Janem P. 
Matuszyńskim, 
reżyserem serialu 
Król
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nia Rodzina, jak i Żeby nie było śladów 
są osadzone w przeszłości. Odtworze-
nie takich realiów jest oczywiście dość 
trudne. Każdy element trzeba dostoso-
wać, co jest skomplikowane realizacyj-
nie. Akurat w przypadku Króla docho-
dzą do tego kwestie długiego okresu 
zdjęciowego, liczby obiektów, postaci. To 
wszystko czyni ten projekt unikatowym. 
To również jeden z głównych powo-
dów, dla których zgodziłem się w niego 
zaangażować. Mogłem czuwać nad całą 
realizacją od początku do końca, mieć 
na nią realny wpływ, bo nie wchodziłem 
na plan po kimś, na gotowe. Tu trzeba 
było wszystko zrobić od zera i zależało 
mi, żeby czuwać nad kształtem historii 
od pierwszych treatmentów. Na szczę-
ście czułem się komfortowo, mając obok 
Aurum Film, a więc tę samą ekipę co 
przy Ostatniej Rodzinie. Zbudowaliśmy 
też świetną relację z Canal+.

Jan P. Matuszyński
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Jak wygląda współ-
praca z tak kreatyw-
nym i „zaborczym” –  
jeśli chodzi o udział 

w realizacji filmu – produ-
centem, jakim jest Janusz 
Iwanowski?
Jolanta Owczarczyk: Jako 
współproducenci jesteśmy 
odpowiedzialni za całość pro-
dukcji naszych filmów, a więc 
dotykamy każdego etapu 
powstawania dzieła, począw-
szy od doboru aktorów i klu-
czowych członków ekipy, przez 
wybór lokalizacji, scenografię, 
aż po kształt artystyczny. Jak 
pan słusznie wspomniał, Janusz 
jest producentem kreatywnym, 
bo to on jest autorem pomy-
słów na nasze filmy i to on pra-
cuje później ze scenarzystami. 
Ma przemyślaną każdą scenę 
i zależy mu na współpracy 
z ludźmi, którzy rozumieją jego 
wizję i patrzą w tym samym 
kierunku. Jak sam mówi 
„każdy na planie może, a ja 
muszę” i takie jest nasze motto. 
(śmiech) Przez wiele lat zawo-
dowo byłam związana z insty-
tucjami finansowymi i miałam 
wielkie szczęście – wchodząc 
do branży filmowej – że spo-
tkałam takiego nauczyciela 
przez duże „N”.
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NA PLANIE GIEREK

Każda produkcja ma swoje 
wyjątkowe momenty. Co 
było tym wyróżnikiem 
przy filmie Gierek? 
Każdy nasz film to nowe 
wyzwanie, bo i tematyka pro-
dukcji jest zróżnicowana. Przy 
Procederze wyzwaniem było 
tworzenie obrazu o bohate-
rze, który zmarł kilka miesięcy 
przed wejściem ekipy na plan. 
Bardzo pomogła nam mama 
Tomka Chady, Ania, która 
opowiedziała piękne historie 
o synu. Dzięki temu filmowi 
poznaliśmy wspaniałych ludzi 
prowadzących Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych 
„Prometeus”, których jako Glo-
bal Studio wspieramy finan-
sowo. Kolejny nasz tytuł –  
Krime Story. Love Story (któ-
rego premiera została prze-
łożona na 5 listopada 2021) 
będzie dużym zaskoczeniem 
dla widzów, bo to obraz zupeł-
nie inny niż dwa pozostałe, 
korzystający z niemal wszyst-
kich gatunków. A przy filmie 
Gierek na pewno takim ele-
mentem wyjątkowym – oprócz 
oczywiście charakteryzacji, 
kostiumów i tego, że mogliśmy 
wrócić do historii lat 70. i 80. –  
było zmierzenie się z wyzwa-
niem, jakim jest COVID-19. 

Podjęliśmy decyzję razem 
z naszym dystrybutorem, żeby 
przełożyć zdjęcia z listopada 
i grudnia na wrzesień, co było 
nie lada wyzwaniem. Dzięki 
zaangażowaniu oraz współ-
pracy aktorów i ekipy udało 
nam się dokończyć zdjęcia. 
Premiera filmu jest zaplano-
wana na 15 października 2021.

Gierek to w polskim kinie 
pierwsza biograficzna 
produkcja o „przywódcy 
narodu” z trudnych czasów 
PRL-u. Dlaczego właśnie 
Gierek?
Janusz Iwanowski: Edward 
Gierek, którego znałem w dzie-
ciństwie i młodości z ówcze-
snych mediów, zawsze mnie 
ciekawił i intrygował jako czło-
wiek. Próbował i chciał zmienić 
Polskę, co niestety w ramach 
istniejącego wówczas układu 
politycznego – było w prak-
tyce trudne. Mimo wszystko 
ugrał dla kraju bardzo wiele, 
nie będąc wolnym od błędów. 
I o tym też jest nasza historia. 
Chcemy tym filmem opowie-
dzieć, ale także uświadomić 
Polakom, że Gierek nie zadłu-
żył „lekką” ręką PRL. Polska 
Edwarda zadłużona była na 9 
proc. PKB, kiedy teraz zadłu-

żenie czołowych zachodnich 
państw świata przekracza 
mocno 100 proc. PKB i dotyczy 
to długu publicznego. Do tego 
dzisiaj dochodzi tzw. dług pry-
watny obywateli, który również 
sięga ponad 100 proc. PKB, i to 
jest największą bolączką współ-
czesnego świata. Wiedzą to 
bardzo dobrze „frankowicze” 
w naszym kraju… W Polsce 
Gierka dług prywatny prak-
tycznie nie istniał. Poza tym 
w opinii społecznej Gierek 
zajmuje miejsce w piątce naj-
ważniejszych przywódców XX 
wieku. Wszyscy inni doczekali 
się już swoich filmów i nawet 
seriali. My chcemy pokazać 
naszego bohatera od kuchni, 
z rodziną, z sekretami i tajem-
nicami domowymi, z żoną Sta-
nisławą i innymi kobietami, 
które miały na niego wpływ. Te 
10 lat, kiedy Gierek znajdował 
się na szczycie i 2 lata po jego 
upadku, to szalenie drama-
tyczne, tragiczne, ale frapujące 

czasy, momentami śmieszne –  
bo humoru nie zbraknie – 
ale też bardzo poważne. I to 
chcemy wyeksponować w fil-
mie. Mając obiektywny sto-
sunek do Edwarda Gierka, 
I sekretarza KC PZPR, możemy 
uważać go za człowieka z pasją, 
choć naiwnego – jeśli chodzi 
o wiarę w ludzi z jego najbliż-
szego otoczenia – a jednak na 
swój sposób uczciwego. 

Czy liczy pan na komer-
cyjny sukces? I czym wła-
ściwie dla pana jest sukces 
filmu?
Film to dla mnie spełnienie 
marzeń wielu ludzi. Oczywi-
ście, każdy zdrowo myślący 
producent musi skupiać się na 
tym, żeby robić dobre kino, 
które da innym artystom pracę, 
zapewni jemu i rodzinie moż-
liwość normalnej egzystencji 
itd. Pieniądze są ważne, bo są 
potrzebne do życia. Ale sukces 
należy mierzyć w innych jed-

nostkach niż określona waluta. 
I prawda jest jedna: jeśli patrzy 
się na film jedynie poprzez 
pryzmat pieniędzy, to jest bar-
dziej niż prawdopodobne, że 
obraz będzie mierny, a i pie-
niędzy tyle, co kot napłakał. 
Zainteresowanie filmem, ilość 
widzów – bez przeliczania tego 
na złotówki! – daje poczucie 
bycia umiarkowanym hazar-
dzistą, graczem, który walczy 
o serca i emocje widowni. Suk-
ces komercyjny czy niekomer-
cyjny to przede wszystkim 
satysfakcja z dobrze wykona-
nej twórczej „roboty”, radość, 
że wielu ludzi myśli i czuje 
podobnie jak ty. Świadomość, 
że ludzie w ogóle o tym mówią, 
dyskutują, a nawet się kłócą. 
Że zechcą obejrzeć naszą pracę 
więcej niż raz… 

Jaki jest pana stosunek do 
kina reżyserskiego?
Mówiąc uczciwie, to żaden, 
choć jak wiemy w każ-

Rozmowa ze współproducentką 
i kierowniczką produkcji Jolantą 
Owczarczyk oraz współproducentem 
i producentem kreatywnym Januszem 
Iwanowskim

dej regule są wyjątki. Znam 
przypadki wybitnych filmów 
powstałych pod dyktatem 
reżysera, z producentami na 
klęczkach, ale jest ich niewiele. 
I często ci producenci śpią 
potem latami z workami lodu 
na głowie, aby uśmierzyć ból 
i ukoić troski przez nieswoje 
długi. I naprawdę dobrze, jeśli 
to tylko lód. Hollywood oraz 
jego pionierzy rodem z Polski 
narzucili światu swoją kul-
turę i język filmowy. Obrazy 
z Kalifornii są zrozumiałe dla 
każdego widza bez względu 
na kontynent, na którym żyje 
i gdzie się wychował. Uznaję 
kino typowo producenckie 
jako metodę na solidną i speł-
niającą twórczość. I takie kino 
wcale nie oznacza oszczędno-
ści na środkach inscenizacyj-
nych. Wręcz przeciwnie. 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE 
FILMU GIEREK
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Rafał Zawierucha, Małgorzata 
Kożuchowska i Michał Koterski  

w filmie Gierek, reż. Michał Węgrzyn
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Ostatnio coraz czę-
ściej  polskie kino 

sięga po tematy biogra-
ficzne. Edward Gierek to 
już postać historyczna, 
znana kilku pokoleniom 
Polaków i  bardzo róż-
nie przez nich postrze-
gana. Gierek od wielu lat 
inspirował pomysłodawcę 
i producenta kina nieza-
leżnego Janusza Iwanow-
skiego, który postanowił 
wyprodukować o nim film. 
Scenariusz, przy udziale 
Iwanowskiego stworzyli – 
Michał Kalicki, Krzysztof 
Tyszowiecki i Rafał Woś. 
„Ale nie będzie to film 
polityczny,  pokażemy 
Gierka za kulisami władzy, 
czyli w takim wymiarze, 
o którym ludzie dotych-
czas nie wiedzieli” – mówi 
Iwanowski. Film wyreży-
serował Michał Węgrzyn, 
a jego brat Wojciech jest 
autorem zdjęć. Kostiumy 
z wielką pieczołowitością 
przygotowała Anna Sza-
luś, charakteryzację Joanna 
Szołtysek, a  produkcją 
kieruje Jolanta Owczar-
czyk (również współpro-
ducentka). W roli Gierka 
zobaczymy Michała Koter-
skiego, którego wybór do 
tej roli wzbudził mnó-
stwo emocji. Stanisławę 
Gierek kreuje Małgorzata 
Kożuchowska, a ponadto 
w   f i l m i e  w y s t ę p u j ą : 
Agnieszka Więdłocha, 
Jan Frycz, Rafał Zawie-
rucha, Antoni Pawlicki, 
Sebastian Stankiewicz, 
Ewa Ziętek, Cezary Żak, 
Krzysztof Tyniec i wielu 
innych znanych polskich 
aktorów. Zdjęcia realizo-
wane były od końca lipca 
do końca września 2020, 
m.in. na Śląsku, w Gdańsku 
i w Warszawie. Premierę 
filmu zaplanowano w 20. 
rocznicę śmierci Edwarda 
Gierka w 2021 roku. S.N.



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

CinEast co roku prezentuje 
najnowsze i najciekawsze filmy 
z 20 krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej. Na widzów 
czeka ponad 60 produkcji 
pełnometrażowych i około 
40 krótkich. W tym roku do 
sekcji konkursowych zapro-
szono aż trzy polskie krótkie 
metraże. Obok nagrodzonego 
filmu Katarzyny Warzechy 
o nagrody ubiegały się jeszcze 
Gruba Kaśka Julii Pełki oraz Ja 
i moja gruba dupa Yelyzavety 
Pysmak. Odnoszący sukcesy 
obraz We Have One Heart 
opowiada historię Adama, 
który po śmierci matki odnaj-
duje korespondencję wymie-
nianą przed laty przez rodzi-
ców: Polkę i mieszkającego 
w Iraku Kurda. Dla Adama 
to okazja, by dowiedzieć się 
czegoś więcej o ojcu, którego 
nigdy nie poznał. Połączenie 
animacji rysunkowej z mate-
riałami archiwalnymi pozwala 
widzom przenieść się niemal 
40 lat wstecz, poczuć emocje 
łączące żyjących w różnych 
częściach świata zakochanych 
oraz odkryć niezwykłą tajem-
nicę rodzinną. Film został 
wyprodukowany w Studiu 
Munka-SFP, a jego wygrana 
na festiwalu w Chicago (Gold 
Hugo) kwalifikuje go do 
zgłoszenia do nominacji do 
Oscara.

HARDA WYGRYWA 
W ESTONII

Poznaliśmy już laureatów 
tegorocznej edycji Pärnu Film 
Festival (17-25 października). 
W konkursie Between Life and 
Death zwycięzcą został doku-
ment Marcina Polara Harda. 
Estoński festiwal to najstarsza 
taka impreza w krajach bałtyc-
kich. W ramach wydarzenia 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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SZARLATAN 
AGNIESZKI 
HOLLAND CZESKIM 
KANDYDATEM 
DO OSCARA

Najnowsze dzieło Agnieszki 
Holland zostało ogłoszone cze-
skim kandydatem do Oscara 
w kategorii Najlepszy Pełno-
metrażowy Film Międzyna-
rodowy. Nie tylko zatem Mał-
gorzata Szumowska i Michał 
Englert ze swoim Śniegu już 
nigdy nie będzie znajdą się 
wśród polskich reżyserów 
walczących o nominację do 
nagrody Amerykańskiej Aka-
demii. Szarlatan to koproduk-
cja czesko-polsko-irlandzka. 
Przy filmie brała udział polska 
ekipa – za muzykę odpowiada 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, 
II reżyserką była Kasia Ada-
mik, a w pionie operatorskim 
pracowali Tomasz Naumiuk 
i Rafał Paradowski. Produkcją 
po polskiej stronie zajmowały 
się Klaudia Śmieja-Rostwo-
rowska oraz Bogna Szewczyk 
z firmy Madants. 

CZARNY MŁYN 
NAGRODZONY 
W NIEMCZECH

Adaptacja powieści Mar-
cina Szczygielskiego w reży-
serii Macieja Paleja – Czarny 
młyn – otrzymała Nagrodę 
Jury Młodzieżowego na 25. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży 
SCHLINGEL w Chemnitz 
(17-25 października). Pokaz 
Czarnego młyna na tym nie-
mieckim festiwalu był jego 
światową premierą. Nagrodę 
w imieniu reżysera i całej ekipy 
odebrali młodzi aktorzy – Iwo 
i Borys Wicińscy, kreujący 
w filmie głównych bohaterów. 
Warto dodać, że Mariusz Palej 

otrzymał już wcześniej na festi-
walu SCHLINGEL Nagrodę 
Jury Młodzieżowego – za 
swój debiut  Za niebieskimi 
drzwiami (również adaptacja 
powieści Marcina Szczygiel-
skiego). Czarny młyn weźmie 
też udział w listopadowym 
24. Black Nights Film Festival 
w Estonii (w części młodzieżo-
wej festiwalu) oraz w grudnio-
wym 38. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Młodego 
Widza Ale Kino! w Poznaniu. 
Na ekrany polskich kin obraz 
wejdzie w przyszłym roku.

ACID RAIN 
NAJLEPSZY 
W CZECHACH

Animacja Tomka Popakula 
może się pochwalić kolejną 
nagrodą w swojej pokaźnej 
kolekcji. Tym razem obraz 
został doceniony na czeskim 
festiwalu Anifilm w mieście 
Liberec (6-11 października). 
Organizatorzy Anifilmu obrali 
sobie za cel prezentowanie 
aktualnych trendów, nowo-
czesnych technologii i technik 
animacyjnych. Anifilm to nie 
tylko przestrzeń festiwalowa 
dla pasjonatów kina, na któ-
rych czeka mnóstwo znakomi-
tych filmów, ale też doskonałe 
miejsce spotkań dla przedsta-
wicieli branży. W tym roku 
w programie można było 
znaleźć dwie nasze animacje. 
Obok zwycięskiego Acid Rain 
o nagrody ubiegał się też Por-
tret Suzanne Izabeli Plucińskiej.

POLSKIE FILMY 
DOCENIONE 
WE FRANCJI

Tegoroczna edycja Un Festival 
C’est Trop Court – Nice Short 
Film Festival (9-16 paździer-

odbywa się pięć konkursów fil-
mowych. W programie tego-
rocznej edycji można było zna-
leźć aż pięć polskich produkcji. 
Obok uhonorowanej Hardej 
o nagrody walczyły: Julia nad 
morzem Mariusza Rusińskiego, 
Dziwor Pawła Dyllusa, Fuck, 
it’s Biology Veroniki Andersson 
oraz The Vibrant Village Wero-
niki Jurkiewicz.

NA ZDROWIE! 
ZWYCIĘŻA 
W HISZPANII

Film Pauliny Ziółkowskiej 
został nagrodzony statuetką 
Venus of Badalona dla najlep-
szej animacji Filmets Bada-
lona Film Festival (15-25 paź-
dziernika). Pierwsza edycja 
katalońskiej imprezy odbyła 
się w 1969 roku. To międzyna-
rodowy festiwal dla krótkich 
metraży – dokumentów, ani-

nika) była wyjątkowo udana 
dla polskich krótkich metraży. 
Aż dwa z nich wyjechały 
z Nicei z nagrodami. Organi-
zatorzy festiwalu dbają, by co 
roku w programie znalazły się 
fabuły, animacje i dokumenty, 
które są unikatowe i nowator-
skie. W tym roku doceniono 
m.in. fabularnego Marcela 
Marcina Mikulskiego, który 
otrzymał Student Prize, a ani-
macja Julii Orlik Jestem tutaj 
zdobyła I nagrodę w konkursie 
na najlepszą animację. 

SŁUCHAJ 
Z SUKCESEM 
WE WŁOSZECH

Nowa animacja duetu Prze-
mysław Adamski i Katarzyna 
Kijek została doceniona na 
tegorocznym, 32. Fano Inter-
national Film Festival (17 
października). Włoski festi-
wal zyskuje coraz większy 
prestiż, nie tylko w samym 
kraju, ale i za granicą. Pro-
gram wydarzenia jest bardzo 
bogaty w projekcje oraz spo-
tkania dla widzów i profesjo-
nalistów. Organizatorzy sta-
wiają sobie za cel promocję 
młodych twórców, którzy nie 
boją się poszukiwać. Surreali-
styczny w swojej poetyce film 
Słuchaj autorstwa polskich 
animatorów zdobył Nagrodę 
dla Najlepszej Animacji. 
Nagrodzony obraz ukazuje 
swego rodzaju próbę dialogu 
między kobietą a zastygłym 
na piedestale mężczyzną. 
Ona chce mu coś powiedzieć, 
używając języka migowego, 
on milczy zaklęty w skale. 
Dopiero uderzenie kamie-
niem sprawia, że pomnik 
zaczyna się rozpadać, a mię-
dzy bohaterami pojawia się 
szansa na porozumienie. 

TRIUMF 
WE HAVE ONE HEART
W USA, MEKSYKU 
I LUKSEMBURGU

Animowany dokument Kata-
rzyny Warzechy zachwy-
cił jurorów, odbywającego 
się od 1964 roku, amerykań-
skiego Chicago Internatio-
nal Film Festival (14-25 paź-
dziernika). Obraz otrzymał 
nagrodę Gold Hugo dla naj-
lepszego krótkometrażowego 
dokumentu. W tym samym 
czasie polski film triumfował 
w Meksyku, wygrywając kon-
kurs Fragmentos Internacio-
nale festiwalu DocsMX (8-25 
października). DocsMX to 
jeden z najważniejszych festi-
wali filmów dokumentalnych 
w Ameryce Środkowej. Do tej 
pory znany był jako DocsDF – 
Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de 
México, jednak po 10 edycjach 
organizatorzy uznali, że czas 
zacząć pisać nowy rozdział 
w historii festiwalu, zaczynając 
od zmiany jego nazwy. W pro-
gramie tegorocznej edycji zna-
lazło się miejsce dla aż czte-
rech polskich dokumentów. 
O nagrody w różnych sekcjach 
konkursowych, oprócz We 
Have One Heart, ubiegały się 
filmy: Synek Pawła Chorzępy, 
Jutro czeka nas długi dzień 
Pawła Wysoczańskiego oraz 
Syndrom zimowników Pio-
tra Jaworskiego. Ostatecznie 
zwycięska okazała się doku-
mentalna animacja Katarzyny 
Warzechy. W tym samym 
czasie niezwykle spodobała 
się ona również na Central 
and Eastern European Film 
Festival CinEast w Luksem-
burgu (8-25 października), 
gdzie do swojej kolekcji tro-
feów dołączyła kolejne, tym 
razem Nagrodę Publiczności. 

macji i fabuł. Organizatorzy 
są otwarci na dzieła debiutan-
tów, jak i uznanych twórców. 
Nagrodzona animacja Na zdro-
wie! Pauliny Ziółkowskiej roz-
grywa się w słoneczny dzień. 
Ludzie czekają na przystanku 
autobusowym. Nagle ktoś 
kicha. I jeszcze ktoś. I jeszcze. 
Wybucha epidemia. W chaosie 
kichnięć okazuje się jednak, że 
najgorzej jest pochorować się 
na samego siebie...

WYSZŁA Z BRZEGÓW 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W SŁOWENII

Polska animacja Sofyi Nabok 
została doceniona podczas 
tegorocznej, 10. edycji festi-
walu StopTrik w mieście Mari-
bor (8-11 października). Film 
otrzymał Wyróżnienie Spe-
cjalne od studenckiego jury. 
StopTrik to międzynarodowy 

festiwal animacji stop motion, 
który narodził się w mari-
borskim, squaterskim cen-
trum kultury alternatywnej 
w 2011 roku. Od 2012 formuła 
imprezy została wzbogacona 
o dwuetapowe, profesjonalne 
warsztaty animacji poklat-
kowej oraz międzynarodowy 
konkurs krótkometrażowych 
animacji. Nagrodzony obraz 
Wyszła z brzegów opowiada 
o trzech siostrach, które udają 
się nad rzekę w Noc Kupały, 
aby wypełnić obrzęd rzucania 
wieńca i zobaczyć przyszłość 
najstarszej z nich.

WIELORYB Z LORINO 
DOCENIONY 
W CHINACH

Maciej Cuske, reżyser nagra-
dzanego już wielokrotnie 
w tym roku, pełnometrażo-
wego dokumentu Wieloryb 
z Lorino, został uhonorowany 
nagrodą D20 Filmmaker of 
the Year podczas 4. edycji West 
Lake International Documen-
tary Festival. Ta impreza to 
swego rodzaju platforma prze-
znaczona dla artystów i pasjo-
natów kina dokumentalnego. 
Obok pokazów filmów, bardzo 
ważne są też pitchingi, fora 
i warsztaty. Festiwal jest orga-
nizowany rokrocznie jesie-
nią przez Chińską Akademię 
Sztuki nad jeziorem w Hang-
zhou. Widzowie tegorocznej 
edycji mieli okazję zobaczyć aż 
trzy polskie dokumenty. Obok 
nagrodzonego obrazu Macieja 
Cuske, publiczność mogła 
również obejrzeć krótkie doku-
menty: Grubą Kaśkę Julii Pełki 
oraz Hardą Marcina Polara. 

Oprac. Julia  
Michałowska
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SUPERNOVA Z NAGRODĄ W MACEDONII

Bartosz Kruhlik zdobył na 5. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym Kinenova w Macedonii Północnej (3-12 

października) Nagrodę za Najlepszy Scenariusz, który napi-
sał do swojego debiutu Supernova (prod. Studio Munka-
-SFP). Jury przyznało to wyróżnienie „za historię, w której 
przypadkowa śmierć w wypadku samochodowym przedsta-
wiona zostaje jako kosmiczna katastrofa, co nadaje filmowi 
mocny wymiar duchowy, ale i imponującą spójność styli-
styczną”.
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Supernova,  
reż. Bartosz Kruhlik



YOUTUBE A POLSKA SZKOŁA DOKUMENTU 
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RYNEK FILMOWY

sza kwestie zdrowia psychicznego, prawie 
zawsze umieszcza siebie samego w cen-
trum uwagi. Inżynierowie PRL-owskiego 
kina dokumentalnego postawili pierwszy 
krok w kierunku osobistego podejścia do 
przekazywanej informacji. Gonciarz pobiegł 
wiele metrów dalej i umieścił ową informa-
cję w cieniu własnej osobowości. Zupełnie 
nie dziwi więc jego celebrycki status – jako 
jeden z nielicznych sieciowych twórców 
wystąpił w talk-show Kuby Wojewódzkiego, 
gdzie rozmawiał m.in. o swoich zarobkach.

Oglądając filmiki kanału „Fifty na Pol”, 
zaobserwujemy natomiast fetyszyzację 
zagranicznego folkloru. Amerykanka pol-
skiego pochodzenia wyznaczyła sobie bar-
dzo ambitne zadanie przybliżenia Polakom 
kultury Stanów Zjednoczonych. Opowiada 
o zwyczajach obywateli USA, kreując 
utopię w stylu American Dream. Kraina 
superherosów i wielkich widowisk filmo-
wych jest tu ukazana w wyidealizowany 
sposób. Malownicze opisy życia obywa-
teli zza oceanu przywodzą na myśl scena-
riusze przeciętnych sitcomów z pięknymi 
i uzdolnionymi protagonistami. To dość 
nietrafiona imaginacja, tym bardziej że 
gryzie się z obecną socjopolityczną sytuacją  
w Ameryce. Autorka raczej unika trud-

nych tematów i zbyt rzadko odnosi się 
do problemów trawiących amerykańskie 
ulice, czyli brutalności policji albo dys-
kryminacji nieuprzywilejowanych grup. 
W kontekście ostatnich wydarzeń w Sta-
nach Zjednoczonych notoryczne pomija-
nie problematycznych kwestii trąci bra-
kiem rzetelności.

Oczywiście polski YouTube nie ogranicza 
się jedynie do eskapizmu. Popis bezkom-
promisowego dziennikarstwa regularnie 
dają choćby bracia Sekielscy (Tomasz – 
reżyser i Marek – producent – przyp. red.). 
Twórcy filmów obnażających problem 
pedofilii w polskim Kościele katolickim 
udowadniają, że internet ma potencjał, 
by być kuźnią ikonoklastów. Ponadto 
ich projekty są pełnokrwistymi inicja-
tywami obywatelskimi. To finansowane 
przez fanów reportaże, funkcjonujące 
obok komercyjnego gwiazdozbioru rodzi-
mego YouTube’a. Wytrwałość reporte-
rów w burzeniu fałszywych pomników 
(kolejny obraz ma podjąć temat upięk-
szenia wizerunku Jana Pawła II) ożywia 
ducha zaangażowanej twórczości polskiej 
szkoły dokumentu.

Internetowych twórców z legendami kra-
jowego dokumentu łączy przede wszyst-

Znaki szczególne wspomnia-
nych obrazów artystów pol-
skiego filmu dokumentalnego 
budowały szczerą wizję szarej 

rzeczywistości. Dokumentaliści pozwa-
lali spontanicznym chwilom na samo-
dzielne pisanie scenariusza i nie stosowali 
inscenizacyjnych upiększeń. Przybliżali 
widowni bohaterów posługujących się 
nieokrzesanym, ale cudownie naturalnym 
językiem. Bardziej interesowały ich kon-
kretne, emocjonalnie wyczerpujące chwile 
niż konstrukcja gigantycznych narracji. 
Zapoznawanie się z realnymi, ekranowymi 
historiami wywoływało u odbiorców eks-
cytację porównywalną z aktem podglą-
dania sąsiadów przez dziurkę od klucza.

Mimo że współczesny polski dokument 
ma się dobrze, to jednak jego rola spo-
łeczna stała się nieco mniej istotna. XXI 
wiek wprowadził zupełnie nowe medium 
tłumaczące nam świat – YouTube. Róż-
nej maści youtuberzy i vloggerzy czę-
sto (mniej lub bardziej świadomie) 
równocześnie kontynuują idee mistrzów 
oraz z nimi polemizują.

Ka n a ł  z aw o d ow e j  k i e row c z y n i 
TIR-a Iwony Blecharczyk w pewnym sen-
sie przejmuje pałeczkę po filmowcach zwią-
zanych z polską szkołą dokumentu. Zapiski 
z jej wideodziennika dotyczą codzienności 
osoby żyjącej w ciągłym biegu. Podążając 
za bohaterką, przyglądamy się zwykłym, 
rutynowym czynnościom, z których wyła-
nia się fascynujący obraz człowieka dziel-
nie znoszącego codzienną prozaiczność. 
W poprzednich dekadach reżyserzy również 
zajmowali się takimi sprawami. Omawiali 

kim nacechowana emocjonalnie per-
spektywa. Zarówno młode „e-gwiazdy”, 
jak i mistrzowie sprzed lat rysują rze-
czywistość po swojemu, zostawiając na 
niej własny, unikalny stempel. Jednakże 
często różnią ich zawodowe ambicje. 
Dokumentaliści z dawnych czasów byli 
bezwzględnymi łowcami prawdy. Mogli 
potykać się o kłody rzucane przez władzę  
i masowe media, a i tak wychodzili ze 
wszystkich starć z twarzą. Natomiast młode 
wilki mają nieco inne priorytety. Interesuje 
ich komercyjny sukces oraz wyrobienie 
sobie nazwiska w kuluarach show-biznesu.

Paląca chęć zdobycia Olimpu na pewno 
wpływa na profesjonalizację materiałów. 
Youtuberzy bardzo dużą wagę przywiązują 
do technicznych fajerwerków i lubią sprze-
dawać swoje dokonania w formie spekta-
kularnych widowisk. Niestety, całe to sza-
fowanie kompetencjami zabija kreatywną 
energię ich dzieł. Chcąc wygrywać kon-
kursy popularności, tracą publicystyczny 
pazur i wstępują w szeregi establishmentu. 
Pomimo kilku wyjątków, mapa polskiego 
YouTube’a obfituje więc w treści skrępo-
wane pasami bezpieczeństwa.

Łukasz Krajnik
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Polską szkołę dokumentu wymyślili rodzimi krytycy w latach 
70. Chwytliwa nazwa określała dokonania m.in. Krzysztofa 
Kieślowskiego czy Marcela Łozińskiego, którzy okiem kamery, 
bezkompromisowo, ukazywali surową PRL-owską rzeczywistość. 

YOUTUBERZY – 
DOKUMENTALIŚCI 

np. egzystencjalne rozterki klasy robotni-
czej. Analogię między „wczoraj” i „dziś” 
można też odnaleźć w specyficznej estetyce. 
Krakowianka stawia na dobrze znaną z tra-
dycyjnych reportaży oszczędność środków 
wyrazu. Unika fajerwerkowego montażu 
i pozwala scenom toczyć się spokojnym 
tempem. Prawie 50-minutowy film Wyjazd 
do pracy, My way to work chwilami zahacza 
o wizualną poezję. Ograniczone do mini-
mum dialogi, nieśmiało sącząca się z radia 
muzyka oraz mknący ulicami pojazd tworzą 
liryczną mozaikę, której nie powstydziliby 
się dawni mistrzowie.

Z treści umieszczanych na kanale „Urbex 
History” bije z kolei temperamentna subiek-
tywność. Prowadzący zajmują się eksploro-
waniem zapomnianych przez ludzi i Boga 

miejsc – opuszczonych budynków, osa-
motnionych miasteczek czy nadgryzio-
nych zębem czasu wraków. Miłośników 
tajemniczych lokalizacji charakteryzuje 
żądza przeżyć motywująca do zdobywa-
nia wiedzy metodą sensoryczną. Idą więc 
śladami ikon polskiego dokumentu, które 
także badały problemy z bliska, buntując 
się przeciw teoretyzowaniu uprawianemu 
przez profesorów w kapciach.

Inny sławny youtuber, Krzysztof Gon-
ciarz, dość radykalnie wyznaje etos indywi-
dualizmu. Były dziennikarz portalu „Gry – 
Online” produkuje materiały trafiające do 
wszystkich atrakcyjnych szuflad. Przed-
stawia się jako autor skeczów, podróżnik,  
a nawet życiowy doradca. Nieważne jednak, 
czy opowiada o życiu w Japonii, czy poru-
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Gabinetem doktora Caligari, 
a po seansie utwierdziłem 
się tylko w przekonaniu, że 
trzeba wreszcie zacząć dzia-
łać. Pomyślałem, że ciekawie 
byłoby spróbować opowie-
dzieć jakąś historię, posłu-
gując się dziś już nieuży-
wanymi środkami wyrazu: 
przerysowanym aktorstwem, 
wyraźną charakteryzacją, 
zabawą światłocieniem itp. 
Zadzwoniłem do Grześka 
Stokłosy, który zgodził się 

wziąć ze mną udział w tej 
przygodzie i od razu naci-
skał na pełny metraż, mimo 
że nie wiedzieliśmy wtedy, 
z czym to się wiąże. Poroz-
mawialiśmy potem z grupą 
znajomych i postanowiliśmy, 
że lepszego momentu nie 
będzie. 

Na ile trzymaliście się zało-
żeń i stylistyki niemiec-
kiego ekspresjonizmu, a na 
ile wzięliście to, co się wam 

podobało i pasowało do 
projektu?
Nie potrafię konkretnie odpo-
wiedzieć, ponieważ nie-
miecki ekspresjonizm sam 
w sobie zawierał wiele różnych 
założeń i stylów. Nigdy nie 
ukształtował się do końca jako 
spójny nurt, za jaki jest dziś 
uważany. Inspirowaliśmy się 
wieloma filmami, najbardziej 
Gabinetem doktora Caligari, 
Metropolis oraz Nosferatu – 
symfonią grozy, ale próbowali-
śmy również wytyczać własną 
drogę. Stworzyć własny język 
opowiadania, który bazuje na 
tym, co było kiedyś, jednak 
nie jest tylko kopią. Na przy-
kład w Gabinecie… te wszyst-
kie imponujące dekoracje były 
malowane, i to przez ludzi ze 
szkoły Bauhausu, zatem my 
też próbowaliśmy iść w tym 
kierunku, biorąc jednocześnie 
pod uwagę nasze możliwości. 
Nie ukrywam, że gdy zaczyna-
liśmy pracę nad TodMachine, 
byliśmy naturszczykami, więc 
wiele rzeczy klarowało się 
wraz z rozwojem projektu. 
Na szczęście realizacja trwała 
dosyć długo, od 2012 do 2016 
roku, więc mieliśmy czas. 
(śmiech)

Będąc „reżyserem-natursz-
czykiem”, jak prowadziłeś 
aktorów, by grali bardziej 
ekspresyjnie i wykorzysty-
wali mocną charakteryzację 
na swoją korzyść?
Tu sprawa była podobna – 
doszkalałem się na bieżąco. 
Mieliśmy paru zawodowych 
aktorów, głównie teatralnych, 
którzy wnieśli do TodMachine 
dużą wiedzę i doświadczenie, 
jednak oni też musieli uczyć 
się tego języka filmowego. To 
w końcu obraz pełnometra-
żowy, w którym inaczej trzeba 
przeprowadzić postać. Nie-
miecki ekspresjonizm polegał 
m.in. na przedstawianiu pew-
nych wykrzywień psychicz-
nych gestem i nadekspresją, 
więc trudno zbudować rolę, 
żeby nie przesadzić. Koledzy 

Wiem, że 
ważną inspi-
racją dla Tod-
Machine był 

Gabinet doktora Caligari, 
ale od pomysłu do realiza-
cji droga daleka. Co było 
głównym impulsem?
Chęć zrobienia filmu. Nieko-
niecznie kina niemego inspi-
rowanego niemieckim eks-
presjonizmem – po prostu 
jakiegoś filmu. Miałem takie 
marzenie na długo przed 

śmiali się, że musieli robić to, 
czego w dzisiejszym aktor-
stwie robić nie wolno. Trochę 
pomógł nam fakt, że nie było 
czasu na próby z aktorami, bo 
wszyscy przyjeżdżali pomię-
dzy jednym zawodowym pro-
jektem a drugim, więc praco-
waliśmy do pewnego stopnia 
instynktownie i spontanicznie. 
Byliśmy oczywiście zawsze 
przygotowani, ale dopiero 
plan weryfikował, czy teoria 
sprawdza się w praktyce. Prze-
ważnie się sprawdzała.

Gdzie powstawały zdjęcia? 
Niektóre lokacje wyglą-
dają, jakby zostały żywcem 
wyjęte z dawnych filmów, 
a podejrzewam, że nie mie-
liście pieniędzy na pracę 
z green screenem.
Korzystaliśmy na pew-
nym etapie ze zdjęć z green 
screena, ale przez większość 
czasu była to faktycznie praca 
na zbudowanych dekora-
cjach. Część zdjęć powsta-
wała w plenerze, a część 
w Zakładach Azotowych 
w Tarnowie, gdzie musie-
liśmy wyrabiać przepustki, 
co wraz z dopasowywaniem 
się do terminów aktorów 
jeszcze bardziej wydłużało 
proces. Nie mieliśmy pie-
niędzy z zewnątrz, dopiero 
pod koniec zdjęć dostali-
śmy dofinansowanie od mia-
sta Tarnów, które umożli-
wiło szybką i efektywną pracę 
nad udźwiękawianiem Tod-
Machine. Założyłem sobie 
na początku, że muzyka – 
w kinie niemym kluczowa – 
musi być na poziomie realizo-
wanego filmu, który z czasem 
zrobił się dość widowiskowy. 
Dzięki pieniądzom od miasta, 
mieliśmy małą orkiestrę na 
13 osób. Gdybyśmy mieli to 
robić sami, być może dopiero 
teraz kończylibyśmy film. 
(śmiech)

Wyobrażam sobie, że przy 
tak ambitnej i zarazem nie-
zależnej produkcji w eki-
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pie musiała panować spora 
wymienność pozycji?
Ogólnie rzecz biorąc, każdy 
miał przypisane konkretne 
funkcje, ale masz rację 
z wymiennością – ekipa była 
niewielka, wszyscy musieli 
być elastyczni. Grzegorz 
Stokłosa, współscenarzy-
sta filmu i odtwórca jed-
nej z głównych ról, cza-
sami widział, że coś odpada 
z dekoracji, więc w peł-
nym makijażu i kostiumie 
brał młotek i przybijał to 
z powrotem. Ja byłem reży-
serem i operatorem, ale gdy 

kilku innych imprezach, 
a od kwietnia jest dostępny 
za darmo na YouTubie. To 
był już ten czas, żeby zacząć 
obieg w sieci?
Od początku planowaliśmy 
oczywiście wrzucenie go do 
internetu, ale cały czas nie 
wiedzieliśmy, kiedy to zrobić. 
Kiedy rozpoczęła się pande-
mia, zdaliśmy sobie sprawę, 
że – tak jak z impulsem 
do rozpoczęcia prac – lep-
szego momentu nie będzie. 
Kończymy jednocześnie 
kolejny film i stwierdzili-
śmy, że debiut TodMachine 

łem się z negatywnymi opi-
niami. Mieliśmy też nieco-
dzienną przygodę na Nyskim 
Festiwalu Filmowym, gdzie 
na sali zasiadła głównie 
publiczność mówiąca po cze-
sku, a napisy na kopii były 
polsko-niemieckie. Okazało 
się, że ludzie byli zachwy-
ceni, mimo że nie mieli poję-
cia, o czym postaci mówią, 
bo nie mogli czytać dialo-
gów na planszach. Zrozu-
miałem wtedy, że nawet jeśli 
nie wszystko jest takie, jakie 
mogłoby być z większym 
budżetem i doświadczeniem, 
pewne rzeczy w TodMachine 
nam się udały. Że skoro film 
można oglądać tylko z obra-
zem i dźwiękiem, to jest uni-
wersalny.

Podpytam cię jeszcze 
o nowy projekt. Co to 
będzie? I co ważniejsze – 
kiedy to będzie?
Wiedziałem, że zapytasz 
o „kiedy”! (śmiech) Odpo-
wiedź brzmi: nie wiem. 
Nie dlatego, że planujemy 
powtórkę z TodMachine, 
ale z tego względu, że to 
ambitny projekt krótko-
metrażowy i nie chcemy 
go spalić. Ma tytuł Powroty 
i opowiada o braku miłości 
w życiu. Kameralna histo-
ria, oniryczna, współczesna. 
Półgodzinny krótki metraż. 
Kręcenie filmów jest moim 
marzeniem, chciałbym to 
robić zawodowo, a to kolejny 
krok postawiony w tym kie-
runku. Pracujemy również 
wraz z Mateuszem Żelazo 
nad nowym scenariuszem. 
Chcielibyśmy na wiosnę 
wejść w zdjęcia. Nie mamy 
problemów z kreatywnością, 
historie same wpadają nam 
do rąk, a wszystko wskazuje 
na to, że uda nam się utrzy-
mać tempo produkcji. Jestem 
więc spokojny o kolejne pre-
miery.

Rozmawiał Darek 
Kuźma

LEPSZEGO 
MOMENTU 
NIE BĘDZIE
Rozmowa z Bogusławem Kornasiem, 
reżyserem niezależnego filmu TodMachine

w sieci będzie dobrą okazją, 
żeby przypomnieć o swoim 
istnieniu. Niedługo później 
dorzuciliśmy, dzięki uprzej-
mości Instytutu Polskiego 
w Berlinie, napisy niemieckie. 
Jeden z pracowników Insty-
tutu obejrzał TodMachine 
na pokazie festiwalowym 
w Niemczech i był zachwy-
cony, więc nam pomógł.

Jak reagują na film widzo-
wie w Niemczech?
Raczej ciepło, pozytywnie. 
A przynajmniej nie spotka-

Bogusław Kornaś
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TodMachine,  
reż. Bogusław Kornaś

trzeba było pomalować sta-
tystę, bo charakteryzatorka 
była zajęta, nie marudziłem. 
(śmiech) A muszę podkre-
ślić, że położyliśmy duży 
nacisk na aspekt charakte-
ryzacji. Zastanawialiśmy się 
z początku, czy jest w ogóle 
sens malować statystów, 
ale na ekranie widać było 
różnicę, więc pilnowaliśmy 
tego. I uważam, że wyszło 
bardzo fajnie.

Film był pokazywany na 
festiwalu w Gdyni oraz na 
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autor, który – jak sądzę – uznał w pewnym 
momencie, że skoro tak bardzo kojarzy 
się Polakom z moskiewskim „wałem”, to 
pociągniemy ten temat dalej. 

Jak popularność wpłynęła na Kozakie-
wicza?
To ciekawe i ważne pytanie. Myślę, że bar-
dzo. Wraz z osiągnieciami sportowymi 
popularność utwierdziła go w poczuciu, że 
coś znaczy. Wcześniej – m.in. z racji sta-
tusu „Ruska”, jaki miał wśród sąsiadów – 
mógł mieć wątpliwości, czy na pewno 
cokolwiek znaczy. Jednocześnie popular-
ność odciągnęła go nieco od tyczki i kolej-
nych osiągnięć sportowych. Gdyby nie 
ona, być może zbliżyłby się jeszcze bar-
dziej do magicznej granicy 6 metrów.

W pewnym momencie nastąpił kon-
flikt Kozakiewicza z Polskim Związ-
kiem Lekkiej Atletyki. Przyszedł też 
kryzys formy. Jak one wpłynęły na 
twojego bohatera?
Mobilizująco. Władysław Kozakie-
wicz jest sportowcem, którego trudno-
ści napędzały, a nie paraliżowały. „Skoro 
działacze w PZLA chcą mnie usadzić 
i wymagają ode mnie niewykonalnego, 
to znajdę inne rozwiązanie” – mówił. 
Bez względu na cenę. Myślę, że tak mógł 
kombinować. 

W 1985 wyjechał na stałe do Nie-
miec. Jak tam wyglądało jego życie? 
Władysław Kozakiewicz po raz kolejny 
zaskakuje rodaków. I widzów. O tym 
opowiada trzecia część mojego filmu. 
Czy wyjazd za granicę – a może 
ucieczka? – i w ogóle emigracja mogą 
przynieść wolność, to osobne pytanie. 
„Emigracja? Nikomu nie życzę” – powie-
dział bodaj Herling-Grudziński. Emigra-
cja Kozakiewicza mogła mieć słodko-
-gorzki smak. Ja powiedziałbym, że do 
dziś pozostaje on w swoistym rozkroku 
pomiędzy starą i nową ojczyzną. Tam gra 
w golfa i dba o zdrowie, a tu odwiedza 
rodzinę i czuje się u siebie. 

Zadziwiła mnie scena ze skokiem 
o tyczce podczas wystawnej kolacji 
w restauracji. Jak to wyglądało? Dla-
czego brał udział w takich wydarze-
niach?
Było to wbrew pozorom znaczące wyda-
rzenie w życiu Kozakiewicza. „Obcy” zza 
żelaznej kurtyny, rodak tych, co kradli 
w RFN samochody, skacze na niemiec-

kim Balu Mistrzów Sportu. I sam kanc-
lerz Kohl wstrzymuje oddech, żeby zoba-
czyć, czy polski mistrz zdoła przefrunąć 
ponad poprzeczką. Niejedna gwiazda 
RFN-owskiego sportu by tak chciała. 
Jednak dla wielu znajomych Kozakie-

wicza, z którymi rozmawiałem podczas 
robienia filmu, ów „skok do kotleta” był 
dowodem na ostateczny upadek gwiazdy. 
Tamten skok był – w moim odczuciu – 
koniecznością, elementem nowego życia 
Władysława Kozakiewicza; w wolno-
rynkowych realiach, w których jak dziś 
dobrze wiemy ogromną rolę odgrywają 
pieniądze i umiejętność wypromowania 
siebie. Kozakiewicz to rozumiał. 

W dokumencie pojawiają się utytu-
łowani lekkoatleci – Jacek Wszoła 
i Marian Kolasa, oraz starszy brat 
bohatera – Edward Kozakiewicz. Czy 

Co cię zainspirowało, by zre-
alizować dokument Po 
złoto?
Chciałbym wspomnieć o fil-

mie sprzed kilku lat brytyjskiego reży-
sera Asifa Kapadii pt. Senna. To pełno-
metrażowy dokument, złożony z samych 
materiałów archiwalnych. Uznałem, że 
to fajny pomysł, który warto przenieść 
na nasze podwórko. 

Kariera tyczkarza Władysława Koza-
kiewicza to nie tylko triumfy, 
ale też rozczarowania. Czy to 
powód, dla którego postano-
wiłeś o nim opowiedzieć?
Zdecydowanie. Władysław 
Kozakiewicz – przesiedleniec, 
dziś człowiek aktywny społecz-
nie, angażujący się w polską 
politykę po stronie opozycyj-
nej – z ogromną determina-
cją i poświęceniem piął się na 
sportowy szczyt. Pomimo sze-
regu przeszkód, kontuzji, nie-
dostatku, wreszcie niesprzyjają-
cej mu publiczności na Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich 
w Moskwie w 1980 roku, zreali-
zował swoje największe marze-
nie – zdobył olimpijskie złoto. 
Wraz z triumfem w Moskwie 
rozpoczęło się, jak mówi jeden 
z bohaterów mojego filmu, 
życie po życiu Władysława 
Kozakiewicza: karuzela kolej-
nych startów, ogromna sława, 
wielkie pieniądze... Ale kiedy 
przyszedł kryzys formy, a przy 
takim trybie życia musiał 
przyjść, działacze sportowi 
przypomnieli Władkowi, kto 
tu rządzi. To spowodowało nie 

łatwo było namówić ich do udziału 
w filmie? I dlaczego zależało ci na ich 
obecności?
Jestem im bardzo wdzięczny, że zgodzili się 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Zale-
żało mi bardzo, żeby przed kamerą wypo-
wiadali się ludzie ze świata sportu: tyczka-
rze, dziennikarze sportowi, fotoreporterzy, 
bo tylko oni mieli dostęp do zaplecza tego 
świata i mogli zdradzić jego tajniki. Star-
szy o 5 lat od Władysława Edward Koza-
kiewicz, jak nikt inny, opowiedział więc 
o mało obiecujących początkach swojego 
brata. Wspomnienie Jacka Wszoły ura-
towało nam sekwencję dotyczącą igrzysk 
w Montrealu, nie zachowały się bowiem 
odpowiednie archiwalia. Wreszcie Marian 
Kolasa ze swadą wspominał złote lata 
Władka w szarym PRL-u. Pan Marian był 
wówczas młodym wilczkiem w stadzie, 
któremu „Kozak” przewodził. 

W filmie zadajesz ciekawe pytanie: 
co dalej po złocie olimpijskim? Jak 
po zakończeniu kariery odnaleźć się 
w życiu?
Każdy sportowiec – prędzej czy póź-
niej – musi odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: co po sporcie? Kiedy mniej już 
zależy od mięśni, a więcej od głowy. 
Nagle sportowcy z drugiego szeregu 
wychodzą na plan pierwszy – okazują 
się np. znakomitymi trenerami. Gwiazdy 
gasną i zostają zapomniane. Mogą to 
być przeżycia trudniejsze niż niejedna 
przegrana na stadionie. O tym, z czym 
Władysław Kozakiewicz zmagał się po 
zakończeniu kariery sportowej, być może 
jeszcze kiedyś opowiem w Po złoto 2.

Rozmawiał Marcin 
Radomski
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Rozmowa z Ksawerym Szczepanikiem,  
reżyserem filmu dokumentalnego Po złoto

SUKCES BEZ 
WZGLĘDU NA CENĘ

tyle rozczarowanie mojego bohatera, 
ale wręcz złość i poczucie upokorzenia. 
Złamany los. Uznałem, że warto o nim 
opowiedzieć.

Jaki charakter ma Władysław Koza-
kiewicz?
Jest ekstrawertykiem. To wyjątkowo 
otwarty na filmowców człowiek. Jed-
nak pod maską uśmiechów i uprzejmo-
ści ekstrawertycy potrafią sporo ukryć. 
Ciekawiło mnie, co on może skrywać. 

Na olimpiadzie w Montrealu w 1976 
roku Kozakiewicz był murowanym 
kandydatem do zwycięstwa, ale na 
drodze do złota stanęła niespodzie-
wana kontuzja. Jak bardzo zależało 
mu na sukcesie?
To okazuje się w filmie, kiedy Kozakie-
wicz opowiada o okolicznościach jego 
pierwszej olimpijskiej walki o złoto. 
Tamte wydarzenia – sprzed ponad 40 
lat! – siedzą i żyją w nim do dziś. Bardziej 
niż w medalistach olimpijskich, których 

miałem zaszczyt poznać pod-
czas kręcenia tego filmu. Fakt, iż 
Kozakiewicz tak emocjonalnie 
opowiadał zarówno o Montre-
alu, jak i swoich dalszych zmaga-
niach na drodze po olimpijskie 
złoto, bez wątpienia podnosi 
temperaturę dokumentu.

Kilka lat później Koza-
kiewicz na olimpiadzie 
w Moskwie w 1980 roku zdo-
bywa złoty medal. Tam poka-
zuje słynny „gest”. W filmie 
mówi, że wynikał on z jego 
sportowej złości. Dla wielu to 
jednak gest polityczny. A ty 
jak go interpretujesz?
To był spontaniczny odruch, z tej 
„sportowej złości”. Cała nadbu-
dowa powstała później – igrzy-
ska były transmitowane w tele-
wizji, zainteresowali się nimi 
również zachodni dziennikarze, 
którzy z pewnością szukali elek-
tryzujących widza i czytelnika 
wydarzeń na pierwszej w histo-
rii olimpiadzie za żelazną kur-
tyną. Do popularyzacji gestu 
w zbiorowej świadomości Pola-
ków przyczynił się także jego 

Po złoto,  
reż. Ksawery Szczepanik
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NIE DO LAMUSA

M agnes Hollywood przycią-
gał nadwiślańskich aktorów  
w zasadzie od samego po-
czątku, jednak z jakiegoś po-

wodu najwięcej mówiło się o kobietach pró-
bujących podbijać mitologizowaną przez 
media Fabrykę Snów. Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, co było przyczyną takiego stanu 
rzeczy, bo polscy aktorzy potrafili przebić 
się wśród amerykańskich amantów. Jak 
choćby specjalizujący się w postaciach ekra-
nowych i teatralnych Latynosów czy Wło-
chów Edward Raquello, który w rzeczywi-
stości urodził się w Warszawie jako Edward 
Zylberberg-Kucharski. Być może kwestia 
typu urody miała znaczenie. Pożądane 
u kobiet: wschodnioeuropejska egzotyka  
i tajemnica – mogły być w przypadku męż-
czyzn balastem. A być może niewielu panów 
miało po prostu w sobie ten imigrancki głód 
i aktorską desperację, które najbardziej osła-
wionym aktorkom z polskimi korzeniami 
ułatwiały angaże i pozwalały rozpalać serca 
i umysły widzów atrakcyjnymi medialnymi 
skandalami. Prawda jest zatem taka: to Po-
la Negri (Apolonia Chałupiec), Gilda Gray 
(Marianna Michalska) i Janina Smolińska 
(bez pseudonimu artystycznego) zapisały 
się znacznie bardziej w pamięci. Dlaczego 
Stanisława Zwolińska, alias Estelle Clark, 
zdawała się do nich nie pasować?

Między innymi z tego względu, że wyty-
czyła sobie granice – przez długi czas mę-
czyła się z narzucaną przez producentów 
dietą, jednakże nie potrafiła w pełni dosto-
sować się do surowych wymogów, więc była 
marginalizowana – ale też dlatego, że ma-
rzyła jej się kariera w komedii. W pewnym 
momencie wyspecjalizowała się w graniu 
humorystycznie ujmowanych gaduł, archa-
icznych „dziewczyn z sąsiedztwa”, które swo-
ją swojskością kradły wiele scen, mimo że  
w kinie niemym nie było przecież słychać 
ich głosu. W drugiej połowie lat 20. XX 
wieku o urokliwej, dwudziestokilkuletniej 
Polce, która unikała rzecz jasna wzmia-
nek o swej polskości, robiło się coraz gło-
śniej. Po mało znaczących epizodach (m.in.  
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czeniu szkoły średniej, niejako na przekór 
ojcu, który żądał od córki kontynuowania 
nauki w college’u. Wbrew pozorom mło-
dziutka Estelle była w stanie wywalczyć 
sobie dość szybko miejsce w branży, a pod 
koniec 1921 roku dostała podobno głów-
ne role w dwóch niszowych komedyjkach, 
o których dziś niewiele wiadomo. Jednak 
gdy zmarła jej mama, wróciła do Detroit, 
by zaopiekować się ojcem. Tam w 1922,  
w wieku niespełna 22 lat, poślubiła „z roz-
sądku” ponad dwukrotnie starszego biz-
nesmena. Nie miała głowy do małżeństwa, 
które dosyć szybko się rozpadło. Podobnie 
jak jej kolejne związki. W 1944 po rozwo-
dzie z drugim mężem, Leo Robinem (popu-
larnym amerykańskim tekściarzem, który 
przeszedł do historii jako autor szlagieru 
„Diamonds Are a Girl’s Best Friend” z fil-
mu Mężczyźni wolą blondynki), Zwolińska 
wycofała się na zawsze z życia publicznego.

W połowie lat 20., gdy zdesperowana 
życiową gnuśnością Estelle Clark wróciła 
do Hollywood, by spróbować raz jeszcze 
spełnić swe marzenie, nie narzekała na brak 
zainteresowania mężczyzn czy mediów, 
znosząc kaprysy producentów kreujących 
sztuczne kanony piękna. Znów zaczęła od-
nosić sukcesy, ale też znowu zaczęły poja-
wiać się przeszkody, których nie potrafi-
ła pokonać. Między innymi wspomniana 
katorżnicza dieta, która zamieniała wiele 
młodych, rumianych dziewczyn w zafikso-
wane na punkcie liczenia kalorii pseudo-
diwy, a także wyjątkowo uporczywa grypa, 
przez którą Clark nie mogła utrzymać die-
ty i straciła kilka kontraktów. Nie powin-
no zatem dziwić, że gdy kilka lat później 
nadeszło kino nieme i „wiecznie wscho-
dząca gwiazda” Estelle Clark zrozumiała, 
że znowu będzie musiała udowadniać swą 
wartość kolejnym reżyserom i przedstawi-
cielom studiów, stwierdziła, że ma dość. 
A że romans z Hollywood nigdy nie jest 
łatwy i cichy, Stanisława Zwolińska spę-
dziła kolejną dekadę, by go odchorować. 
Udało się to dopiero wtedy, gdy całkowicie 
zniknęła z mediów.

W przypadku polskich aktorek i akto-
rów, którzy tworzyli na potrzeby karier 
w Hollywood nowe tożsamości, niemoż-
liwe wydaje się oddzielenie rzeczywisto-
ści od fikcji, prawdy od kreacji. Czy fak-
tycznie niespełna trzydziestoletnia Polka 
z amerykańskim paszportem miała real-
ną szansę zrobić karierę, czy była tylko  
i wyłącznie jedną z milionów ładnych ma-
rzycielek, które Fabryka Snów tak chętnie 
zawsze eksploatowała? Ile było polskiej 

POLSKA AKTORKA 
KINA NIEMEGO

u Ericha von Stroheima we Francuskiej fry-
zjerce, 1925) i kilku wyrazistych występach 
drugoplanowych awansowała do pierw-
szej ligi renomowanej wytwórni Metro-
-Goldwyn-Mayer. Ba, stała się wręcz jedną 
z pięknych twarzy promujących spuściznę 
MGM. W 1928 roku Zwolińska stworzyła 
dodatkowo chwaloną przez widzów oraz 
krytykę kreację w Człowieku z tłumu w re-
żyserii Kinga Vidora, lecz kiedy przyszłość 
jawiła się w tak świetlanych barwach… na-
deszła era dźwięku.

Nie powinien być to czynnik skutkujący 
drastycznym przerwaniem kariery Zwo-
lińskiej, gdyż dziewczyna była osadzona 
w amerykańskiej rzeczywistości o wiele 
mocniej od innych polskich aktorek. Do 
Stanów Zjednoczonych przybyła w wieku 
zaledwie kilku lat, gdy za namową jej oj-
ca, dekoratora wnętrz, Zwolińscy opuścili 
Warszawę zaboru rosyjskiego w poszuki-
waniu lepszego życia. Stasia, wedle amery-
kańskich dokumentów Estelle, najmłodsza 
z trojga dzieci Zwolińskich rozpoczynają-
cych przygodę w „Nowym Świecie” (No-
wy Jork, Cleveland, Detroit), miała zatem 
wszelkie predyspozycje, by zasymilować się 
z Ameryką. Nie istnieją żadne wzmianki 
sugerujące, że jako Clark miała poważne 
problemy z językiem angielskim czy ame-
rykańskim akcentem, może jedynie poza 
zdawkową informacją, że młoda aktorka 
nie chciała występować na deskach teatrów 
ze względu na „zbyt słaby głos”. Natomiast 
faktem pozostaje, że rosnąca popularność 
kina dźwiękowego zmusiła Zwolińską do 
zakończenia kariery. Być może, podobnie 
jak Negri, która zaliczyła przecież udane 
„role dźwiękowe”, Clark nie potrafiła po 
prostu – lub nie chciała – wpasować się  
w nowe kanony sztuki aktorskiej i inne my-
ślenie o „ruchomych obrazach”.

Nagły koniec „hollywoodzkiego snu” 
Zwolińskiej, która właśnie zagrała rolę życia 
w Człowieku z tłumu, wynikał także z jej 
doświadczeń życiowych. Tak się bowiem 
składa, że dziewczyna wyjechała po raz 
pierwszy do Los Angeles tuż po zakoń-

Estelle Clark
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imigrantki Stasi Zwolińskiej w aktorstwie 
Estelle Clark, a ile medialnej kalkulacji 
i samoświadomości Clark towarzyszyło 
Zwolińskiej na kolejnych życiowych za-
krętach? Dziś o Stanisławie Zwolińskiej 
nie pamięta prawie nikt, a kariera Clark 
zawiera się w największych serwisach fil-
mowych świata w kilku zaledwie zdaniach 
i w odniesieniach do produkcji, które ko-
goś innego uczyniły sławnym. Sama ak-
torka zmarła w 1982 roku w miejscowości 

Ventura, w Kalifornii, bardzo blisko miej-
sca, które nieomal stało się jej domem, 
a jednocześnie na tyle daleko od jaskra-
wych świateł Hollywood, by cieszyć się 
ciszą i spokojem. Nie ma jednak nic złego  
w tym, że marzycielską dziewczynę, która 
była być może o krok od spełnienia snu 
wielu swych rodaczek, zapamiętamy po 
prostu jako polską aktorkę kina niemego.

Darek Kuźma

Mimo imienia 
i nazwiska, które 
wybrzmiewały 
efektownie 
w rozmowach 
oraz artykułach 
prasowych, 
pretendentka  
do hollywoodzkiej 
sławy Estelle Clark 
była tak naprawdę 
Polką. 

Estelle Clark
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Nie wiem, czy wzorcowy sce-
nopis widziałam, bo głównie 
oglądam polskie scenopisy, a te 
wyglądają trochę inaczej. Często 

nawet nie są podzielone na strony obrazu 
i dźwięku, a jeżeli są, to po stronie dźwięko-
wej jest głównie dialog. Tylko czasem pada 
zaskakująca informacja: „słychać padający 
deszcz, słyszalne kroki”. I nie wiadomo, czy 
kroki mają być tylko w tej scenie? Albo czy 
z zapisu, że rozmowa odbywa się w strugach 

nie, rozmawiają i piją wino”. Nie wiadomo, 
czy mają jeden stołek, a chcieli usiąść? Czy 
nie mają stołu, więc za stół służy im forte-
pian? A może powód siedzenia z winem przy 
fortepianie na jednym taborecie jest inny? 
Dzwonię do reżysera. On jeszcze o tym nie 
myślał, bo zdjęcia do tej sceny są za dwa mie-
siące, a scenopisy dostaje właśnie do czyta-
nia i walczy z tym co jutro, pojutrze… To są 
realne problemy. Nie odpuszczam, bo będzie 
afera, jak się wreszcie „doczyta”. 

deszczu, ten padający deszcz nie wynika 
bardziej niż cała reszta informacji na temat 
dźwięku? Ale o nich – ani słowa. Podobnie 
frapujące jest hasło „muzyka”. Zazwyczaj 
chodzi o ewentualną muzykę ilustracyjną, 
którą planuje się, oglądając zmontowany 
film. Rzadziej o scenę, którą trzeba nakręcić 
do muzyki czy muzykę wewnątrzkadrową. 
Tego musimy się domyślać.

W tym roku mój ranking wygrała infor-
macja, że bohaterowie „siedząc przy fortepia-

– Jak oni siedzą przytuleni przy forte-
pianie, to nasz filmowy kompozytor musi 
na nim grać, albo niech się wyniosą z tym 
winem do kuchni. Jednocześnie to okazja, 
żeby zagrał jakiś wariant ich miłosnego 
tematu, bo po serii kłopotów, znowu jest 
dobrze. 

– No może masz rację. Scenę robimy 
przy fortepianie i niech gra.

Generalnie w porządku. Bardzo się 
cieszę, że moja praca jest twórcza, tylko 

PRZEZ SUBIEKTYW CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 
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jazda, dwie kamery, propeller, deszczow-
nica, sztuczny śnieg, obiektywy szero-
kokątne albo teleobiektyw sfotografuje 
bohatera siedzącego 5 metrów nad zie-
mią i 20 metrów od kamery, mówiącego 
bardzo ważny monolog. Jeszcze dobudo-
wane tekturowe ściany do kamiennego 
zamku i równie „kamieniopodobna” pod-
łoga, a aktor będzie miał na twarzy czę-
ściową maskę. 

Są też elementy, które niezaplanowane 
i niesprawdzone przed zdjęciami, prze-
padają bezpowrotnie, bo czasu i etapów 
produkcji cofnąć się nie da. Dlatego przy-
gotowania amerykańskie to także próby. 
Aktorskie i techniczne. Do Rąk do góry 
(reż. Jerzy Skolimowski, 1967, prem. 1985) 
dowodziłam przez wiele tygodni ekipą ani-
matorów, aby fortepian mógł „sam” odegrać 
„Etiudę rewolucyjną” Fryderyka Chopina 
(około 3 minuty klasycznej, poklatkowej 
animacji), którą nagraliśmy z Markiem 
Drewnowskim. Reżyser nawet już nie 
obejrzał efektu. Gdyby wcześniej zrobiono 
szczegółowy scenopis, to by było wiadomo, 
że takiej scenki nie ma gdzie wkleić. Nie 
łączy się z innymi wydarzeniami i trwa 
za długo, a wykorzystanie fragmentu nie 
ma sensu. Temu służą stosowane w Holly-
wood animatiki, dzięki którym akceptuje 
się, wyklucza lub zmienia zaplanowane 
sytuacje. U nas są powszechne w rekla-
mie, zna je i stosuje współczesna anima-
cja. Przekonująco i do bólu pragmatycznie 
opowiada o tym Tomek Bagiński w making 
of do Katedry (2002). W taki sam sposób 
można sprawdzić, ile czasu potrzebujemy 
na przeprowadzenie danej akcji i jakich do 
tego potrzebujemy środków operatorskich, 
dźwiękowych i inscenizacyjnych.

Kolejny element to lekcje szczególnych 
umiejętności: jazdy konnej, bycia chi-
rurgiem, kowalem, alpinistą, mówienia 
z akcentem, palenia papierosa, utykania 
na lewą nogę, tańca, gry na instrumentach, 
instalowania i pracy na specjalistycznym 
sprzęcie. Aktor nie musi się tego nauczyć, 
ale ma przekonująco wyglądać. Dla jednych 
jest to łatwe, dla innych nie. Dobrze wie-
dzieć zawczasu, co i jak damy radę pokazać, 
czy i do czego potrzebny jest dubler. Zna-
komitym doświadczeniem był „Menuet” 
Ignacego Paderewskiego grany przez kilku 

czy przypadkiem nie powinna się taka 
informacja pojawić w scenopisie „otwar-
tym tekstem”? Dla wszystkich! Sceno-
grafia musi wiedzieć, że fortepian ma 
być nastrojony; dźwięk, że potrzebna 
jest aparatura playbackowa z obsługą 
i playback; kompozytor, że ma coś napi-
sać i dać nuty; ja, że mam przygotować 
zdjęcia, playback i dzień zarezerwować, 
bo mogę być potrzebna na planie, a aktor, 
że będzie miał „kawałek” do nauczenia. 
Będzie widać ręce, bo on jest po szkole 
muzycznej, czyli zawsze są oczekiwania, 
że naprawdę zagra. Produkcja powinna 
też wiedzieć, jakie ją czekają zawirowania 
i koszta. Biorę więc telefon i wszystkich, 
którzy powinni wiedzieć, informuję, co 
zamierzamy i co to dla nich znaczy.

Przyzwyczailiśmy się do takiej pracy 
i nawet wydaje się nam, że tak musi być. 
Ja też tak myślałam, aż do projekcji hol-
lywoodzkiego serialu o produkcji fil-
mów. Okazało się, że na przygotowanie 
scenopisu przeznaczony jest specjalny 
czas (nawet do 5 lat) i oni bardzo dokład-
nie ten „szkolny” schemat wypełniają. 
Nawet wiedzą dlaczego. Jest to w okresie 
zdjęciowym oszczędność czasu, pieniędzy 
i wielu nieporozumień. Pisałam o ekipie 
poprawiającej scenopisowe dialogi i to, 
co dotyczy mowy. Takie ekipy przygoto-
wawcze pracują dla wszystkich działów, 
a powstający dokument jest kompetentną 
i całościową informacją dla wszystkich 
„zamieszanych” w  produkcję filmu. 
Dopiero wtedy nazywany jest on sceno-
pisem. W polskich warunkach nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby w tych pracach 
uczestniczyli członkowie ekipy, żeby z nimi 
uzgadniać, konsultować, czy wdrażać to, 
co proponują. Ważne, żeby te wszystkie 
pomysły się spotkały i nabrały realnego, 
spójnego kształtu wcześniej niż później. 
W Hollywood operator często pojawia się 
w ekipie w ostatniej chwili. Może tak być, 
bo całą instrukcję do jego pracy zawiera 
scenopis. U nas operator ustala wszystko 
z reżyserem, ale reszta ekipy już poinfor-
mowana nie jest. No chyba, że się prze-
biegle dopyta, ale nie jest to wiedza cało-
ściowa. Często w ostatniej chwili domawia 
się sprzęt i zmienia koncepcję, dostoso-
wując do zastanej sytuacji. Będzie kran, 

SCENOPIS, CZYLI DOKUMENT     DLA WSZYSTKICH

Każdy z nas 
w ramach studiów 
dowiedział się,  
co to jest scenopis. 
Ja zapamiętałam, 
że kartkę A4 
należy podzielić 
pionowo na pół 
i po lewej stronie 
wpisywać ważne 
informacje 
dotyczące obrazu, 
a po prawej – 
dźwięku. 

Małgorzata  
Przedpełska-Bieniek
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bohaterów w Paniach Dulskich (reż. Filip 
Bajon, 2015). Ilość potrzebnych lekcji, ale 
i osiągnięte rezultaty były bardzo odmienne 
(od płynnego grania po niemożność gra-
nia dwoma rękami równocześnie). W fil-
mie Chopin. Pragnienie miłości (reż. Jerzy 
Antczak, 2002) Piotr Adamczyk radził sobie 
znakomicie, ale sceny z bliskimi planami 
rąk były dla aktora dużym obciążeniem. Był 
to zatem świetny czas na poprawianie cha-
rakteryzacji nosa, a ekipę zajmował dubler 
(Paweł Mazurkiewicz). 

Trzeba przygotować miejsca w filmie i ele-
menty, które w widzu mogą wyrobić odpo-
wiednie przekonania. To nawyk stawania 
w pozycji baletowej, manewry futerałem, 
składanie i rozkładanie broni, klarnetu, apa-
ratu fotograficznego. W każdej dziedzinie 
są takie atrybuty (kolekcja fajek, puchary, 
zdjęcie z safari) i czynności (siodłanie konia, 
ostrzenie brzytwy, zakładanie struny), które 
powinny być metodycznie rozpoznane 
i zaplanowane w scenopisie, bo decydują 
o wiarygodności postaci. W naszych warun-
kach często „pomoc” pojawia się dopiero na 
planie, a wtedy trudno liczyć na odruchowość 
czy konsekwencję w działaniach (kombinu-
jemy, jak ukryć, że aktor nie umie grać, tań-
czyć, plączą mu się nogi i ręce), albo aktor 
zdany jest na własną pomysłowość i spo-
strzegawczość. Świetnie, ale można by lepiej, 
kompetentniej i całościowo.

Dźwięk powiązany jest z czasem. Nie 
można go zatrzymać albo pokazać w formie 

stop-klatki. Dlatego dobrze jest na etapie 
scenariusza zaplanować ewentualne jego 
wykorzystanie do prowadzenia akcji. Trzeba 
zarezerwować odpowiedni czas, aby dźwięk 
mógł zaistnieć. Może być to dłuższe uję-
cie, na którym pojawi się dźwiękowy efekt 
wyprzedzający, lub zostawienie miejsca na 
początku ujęcia następnego, aby dźwięk miał 
gdzie wybrzmieć. Czasem trzeba zaplano-
wać specjalne ujęcie, które pozwoli widzowi 
utwierdzić się w przekonaniu, że dźwięk, 
który słyszy, dotyczy konkretnego źródła, 
a wtedy do końca filmu pozostanie mu sko-
jarzenie dźwięku i pokazanego obrazu. Takie 
działania powinny zostać zawczasu przewi-
dziane, a informacje pojawiać się po prawej 
stronie scenopisu. 

Bardzo cenne jest też zaplanowanie 
logicznego i konsekwentnego przepro-
wadzania danej „figury” przez cały film. 
W polskich produkcjach często zdarza się, 
że coś jest na pewnym etapie ważne (boha-
ter chodzi na regularne lekcje angielskiego, 
w wazonie zawsze są świeże kwiaty, dom 
stoi blisko dworca kolejowego). Zwraca 
się na to uwagę widza, żeby po kilku sce-
nach całkowicie problem porzucić. Widz 
pamięta i pyta: co z tym angielskim? Gdzie te 
kwiaty? Gdzie dworzec? Każdy wątek powi-
nien przewijać się regularnie, pointować 
i naturalnie kończyć. To także robota ekipy 
przygotowawczej, aby brakujące ogniwa 
uzupełnić. Jest taka scena w Rydwanach 
ognia (reż. Hugh Hudson, 1981). Bohater 

cingu (reż. Agnieszka Smoczyńska, 2015). 
Piosenki były akcyjne, czyli przekazywały 
treść dialogów. To powinno być zrobione na 
etapie scenariusza – bo wpływało na wza-
jemne proporcje wszystkich scen – ale nie 
było. Kiedy je zmierzyliśmy, okazało się, że 
film będzie trwać ponad trzy godziny. Trzeba 
było skracać dialog, a w piosenkach dzieje 
się to trudniej, bo musimy zachować słowną 
i muzyczną logikę. Trzeba to zrobić przed 
nagraniem playbacków, a nie można tego 
przeprowadzić montażem, po zdjęciach. 
Pracowaliśmy już w trakcie powstawania 
aranżacji i lekcji dla aktorów. Na pewno 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

sobie życia nie ułatwiliśmy. Ostatecznie, 
żywe instrumenty były dogrywane w ramach 
udźwiękowienia, a na zdjęciach dyspono-
waliśmy tylko elektronicznymi szkieletami, 
co wykluczało wykonanie piosenek przez 
aktorów na planie, choć taki był zamiar 
reżyserki.

Logiczne przeprowadzenie wątków 
powinno także dotyczyć muzyki ilustra-
cyjnej, czyli zaplanowania miejsc, w których 
można ją zaprezentować, oraz nakręcenia 
z myślą o narracji muzycznej odpowiednich 
scen. Jakiś czas temu, z jednym z kompozy-
torów, zostaliśmy zatrudnieni przy filmie już 

wynajął trenerowi pokój blisko stadionu 
lekkoatletycznego. Po otwarciu okna sły-
szymy publiczność i to komentują akto-
rzy. W następnej scenie „słyszymy” stadion 
ponownie, ale jest to informacja z tła. To 
scena przygotowań do wyścigu. Słuchamy 
monologu bohatera, widzimy milczącego 
i skupionego na masażu trenera, ale prze-
konanie o istnieniu pobliskiego stadionu się 
utrwala. I wreszcie występ naszego boha-
tera. Trener nie może być na stadionie. Słu-
cha. My widzimy bieg, ale wracamy do tre-
nera, żeby razem z nim usłyszeć początek 
hymnu. Nie byłoby tej sceny, gdyby zapo-
mniano o poprzednich. Trener wie, że bieg 
się odbył, ale jego wynik poznaje dopiero 
w tym momencie. Jego radość to mini-
scenka, która swoją długością musi być 
dopasowana do muzyki, bo muzyka ma nie 
tylko czas trwania, ale i swoją frazę. Obraz 
zakończony równo z frazą traktujemy jako 
normę i nie zwracamy na to uwagi, ale fraza 
zacięta, niedokończona, to najmocniejszy 
„efekt w okolicy”. Zgrzyt narracyjny, który 
niszczy najpiękniejszą scenę i jeszcze rzu-
tuje na scenę, która ma nastąpić. W tym 
przypadku muzyka musiała się zakończyć, 
aby mógł paść podsumowujący dialog. Nie 
możemy też muzyki zwalniać lub przy-
spieszać, bo stracą swój dobry dotychczas 
rytm wszystkie pozostałe sklejki, a muzyka 
zmieni swój charakter. 

Problem czasu trwania piosenek w spo-
sób szczególny wystąpił w Córkach Dan-

przed zdjęciami. Reżyser chciał mieć bardzo 
ważny temat muzyczny, aby – jak zapewniał – 
dostosować do niego kręcone sceny. Temat 
powstał (1 minuta i 20 sekund), zachwycił, 
a reżyser nie rozstawał się z walkmanem 
i słuchawkami. Dlatego projekcja zmon-
towanego filmu nas zaskoczyła. Miejsc na 
„ważny temat” było zaledwie kilka i żadne 
nie było dłuższe niż 15-20 sekund. 

– A gdzie są te sceny do muzyki? 
– Wszystkie sceny są do tej muzyki. Czuje 

się jej wpływ na wszystko, co nakręciłem.
– Tylko jak widz ma zgadnąć, że taka 

muzyka istnieje?
– No przecież są miejsca i tam tę muzykę 

zagramy.
– One mają po kilkanaście sekund, a sens 

tematu wymaga 1 minuty i 20 sekund, i tego 
się skrócić nie da. Cały temat, nawet bar-
dziej rozwinięty, pojawi się w napisach 
końcowych, ale to już tak na „gaszenie 
świec”. Pan sobie zamówił muzykę „o fil-
mie”, a potrzebna jest muzyka „do filmu”, 
czyli scena nakręcona z myślą o tym, żeby 
ją pokazać i powiązać akcyjnie z wątkiem, 
dla którego ma być służebna. Wtedy rze-
czywiście wystarczy kilka nut, żeby w widzu 
taką muzykę przywołać, a z nią oczekiwany 
przez pana nastrój.

Nikt mu wcześniej o tym nie powiedział, 
a teraz to on nie miał materiału, a więc naj-
lepiej było z tematu zrezygnować, a muzyką 
poprowadzić inny wątek. Zdarza się to naj-
większym. 

W Wielkim Tygodniu (1995) marze-
niem Andrzeja Wajdy było użycie „Pasji” 
Jana Sebastiana Bacha, bo tak jak „Pasja” 
było skonstruowane opowiadanie („Wielki 
Tydzień” Jerzego Andrzejowskiego, na 
podstawie którego powstał film Wajdy – 
przyp. red.). Na nic były moje tłumacze-
nia, że to muzyka nawet nie o filmie, ale 
zamiast niego. Wystarczyło 20 minut pro-
jekcji, żeby reżyser zobaczył, że kiedy jej 
słuchamy, to cały film staje się niepotrzebny. 
Po zmianie muzyki na bardziej służebną, 
obraz nabrał ogromnej intensywności, którą 
paradoksalnie – przez zbyt charyzmatyczną 
muzykę – tracił. Nagrodą była statuetka 
Srebrnego Niedźwiedzia dla Andrzeja Wajdy 
„za wybitny wkład artystyczny” na Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w Berli-
nie w 1996 roku.

SCENOPIS, CZYLI DOKUMENT     DLA WSZYSTKICH
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Piotr Adamczyk na planie filmu  
Chopin. Pragnienie miłości,  

reż. Jerzy Antczak

Córki Dancingu,  
reż. Agnieszka Smoczyńska
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Mi ną ł  rok  o d  pre m i e r y 
poprzedniej książki Jakuba 
Małeckiego i wiadomo już, 
że jego „Horyzont” zekra-

nizuje Bodo Kox, do którego Dziewczyny 
z szafy mam ogromną słabość. W histo-
rii, która zostanie przeniesiona na ekran, 
splatają się losy Mańka – weterana misji 
w Afganistanie i Zuzy, która mierzy się ze 
skomplikowaną historią rodzinną. Nie-
oczekiwanie stają się dla siebie ratunkiem. 
W audiobooku „Horyzontu” boha-
terowie książki przemawiają gło-
sami Tomasza Organka i Magda-
leny Cieleckiej. Kiedy piszę te słowa, 
nie znam jeszcze obsady filmowej, 
ale z niecierpliwością czekam, aż 
postaci stworzone przez Małeckiego 
dostaną konkretne aktorskie twarze. 
Czekając na wizytę w kinie, zorga-
nizowałam sobie prywatny seans 
z nową książką autora. Nie było to 
trudne, bo stworzył tekst, w którym 
słowa uruchamiają taśmę filmową 
w głowie.

PRZENIKANIE SIĘ 
DWÓCH ŚWIATÓW
„Saturnin” to bardzo osobista książka. 
Powieść, którą stworzył Małecki, jest 
alternatywną historią jego rodziny, 
podarował w niej literackie życie 
komuś, komu zabrała je wojna. Czy-
tając ten tekst, szybko orientujesz się, 
że to, co minęło, wcale nie należy do 
przeszłości. Fragmenty minionego 
świata wpływają na teraźniejszość, 
a w kącie twojego domu cały czas sie-
dzą przeszłe pokolenia. Jesteśmy sumą 
ich doświadczeń i traum. Książka kon-

Wielki świat”. Te dwa słowa 
układające się w rodzaj 
westchnienia nader często 
rozbrzmiewały w czasach 

mojego dzieciństwa. Wypowiadali je dorośli, 
oglądając w telewizji obrazki z Paryża, Lon-
dynu czy Nowego Jorku. W czasach PRL-u, 
jak wiadomo, nie za bardzo można było 
podróżować, chyba że do Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej albo – najdalej! – na 
wakacje do Bułgarii. Ale już na Zachód, to 
zapomnij! 

Wyjazd popularnej aktorki do Paryża w fil-
mie Wojciecha Jerzego Hasa Jak być kochaną 
(1962) stanowił ogólnopolskie wydarzenie. 
Paryż w ogóle był wtedy mityczną krainą, 
stolicą świata, do którego my nie przynale-
żeliśmy. Ta wizja powraca w wielu polskich 
filmach – od Przygody z piosenką (1968) Sta-
nisława Barei po całkiem przecież niedawną 
Zimną wojnę (2018) Pawła Pawlikowskiego.

Ale oprócz tych wszystkich „pięknych” 
metropolii, od których oddzieliła nas żelazna 
kurtyna, był też jeszcze inny świat. Daleki, 
egzotyczny świat krajów pozaeuropejskich, 

przychodzą i odchodzą. Próby dostosowa-
nia się do oczekiwań innych, niemożność 
przeprowadzenia najważniejszych rozmów. 
Przypominam sobie sytuacje, kiedy coś wyda-
wało mi się końcem świata, a świat nic sobie 
z tego końca nie robił.

MAGIA CODZIENNOŚCI
Znak szczególny twórczości Małeckiego to 
czułość, która zawiera w sobie uważność 
na detal. Autor ma w sobie coś z małego 

chłopca, który potrafi dostrze-
gać niezwykłość w codzienno-
ści. Kocham początek tej książki: 
„Moja mama niesie półtora kilo-
grama słońca w dużej niebieskiej 
materiałowej torbie w białe pasy, 
a ja drepczę obok, niecierpliwy, 
z obolałą szczęką. (…) powiedziała, 
że jeśli dzielnie zniosę wyrwanie 
dwóch zębów, kupi mi, co tylko 
będę chciał. Dobrze wiem, że sfor-
mułowanie »co tylko będę chciał« 
to tak naprawdę skrót od »co tylko 
będę chciał, ale tak powiedzmy, 
do piętnastu złotych« (…). Chcia-
łem oczywiście półtora kilograma 
słońca”. Co kryje się za tym opi-
sem? Nie zdradzę, bo to jeden 
z wielu przykładów piękna dzie-
cięcej wyobraźni, którą gubimy, 
dojrzewając. Niech odkrywanie tej 
zagadki będzie jedną z motywacji, 
aby zajrzeć do środka. O tym, jaka 
jest nasza rzeczywistość w dużej 
mierze decyduje język, jakim ją opi-
sujemy. Ten używany przez Małec-
kiego poszerza świat, jego wraż-
liwość pozwala na oczyszczające, 
literackie spotkanie.

PRZODKOWIE,  
KTÓRZY SIEDZĄ W KĄCIE TWOJEGO POKOJU PARYŻ, LONDYN, DŻUNGLA…

Istnieje coś takiego jak wspólnota doświadczeń, która 
powoduje, że czytasz książkę i widzisz w niej fragmenty 
swoich przeżyć. „Saturnin” Jakuba Małeckiego trafi do serc 
czytelników, którzy doskonale znają stan wewnętrznego 
dygotu, który chowa się za pozorami spokoju. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

 CZEGO NIE WIDAĆ

centruje się na przemilczanych historiach, 
które domagają się opowiedzenia. Tak jak 
w przypadku poprzednich spotkań z prozą 
Małeckiego, jego teksty odbieram poprzez 
ciało. Czuję niepokój i wstyd bohatera, te 
uczucia, które nie pozwalają mu swobodnie 
oddychać. Zanurzam się w historię opowia-
daną przez autora, a jednocześnie otwieram 
szuflady we własnej głowie, w których siedzą 
moje strachy i wypierane emocje. To skom-
plikowana mieszanka. Fale niepokoju, które 

do których – nie zawsze nawet z powodów 
politycznych, raczej z winy odległości – już 
naprawdę mało kto z Polaków docierał, chyba 
że marynarze statków dalekomorskich. 

O życiu tamtych „dziwnych” ludzi opo-
wiadały programy podróżnicze, które w nie-
dzielne południe oglądało się całymi rodzi-
nami. Styl gawędy obieżyświatów sparodiował 
zresztą, w popularnej satyrycznej audycji Pro-
gramu III PR „Powtórka z rozrywki”, Stefan 
Friedmann jako „Pepeg z gumy, nieślubny 
syn wodza Azteków”. 

O fenomenie programów podróżniczych 
i ich konwencji przypomniał mi dokument 
Marcina Borchardta poświęcony Tony’emu 
Halikowi. Halik w latach 80. był głównym 
w polskiej telewizji gawędziarzem-globtro-
terem. Robił na mnie wrażenie postaci wyję-
tej z powieści przygodowej dla młodzieży. 
Podstarzałego Tomka Wilmowskiego. On 
i towarzysząca mu Elżbieta Dzikowska opo-
wiadali głównie o „dzikich ludach” Amazonii 
i Afryki. Opowiadali z sympatią, nie pamię-
tam agresywnej retoryki białego zdobywcy, 
tym niemniej aż się prosi, by ich programy 

ktoś teraz przeanalizował z punktu widzenia 
dyskursu postkolonialnego. A także posthu-
manistycznego, gdyż widok kolekcji broni 
Halika i skór zwierzęcych wiszących na ścia-
nach jego domu robi – delikatnie rzecz ujmu-
jąc – bardzo niekorzystne wrażenie. 

O ile wiem, programy podróżnicze mają 
się wciąż dobrze, mimo że dzisiaj (no, wczo-
raj – dzisiaj trochę COVID krzyżuje plany) 
łatwo dolecieć w rozmaite zakątki globu. 
Zdaje się, że poziom protekcjonalizmu wobec 
innych kultur i zwyczajów wcale się w nich 
nie zmniejszył, przeciwnie, wciąż rośnie, 
zwłaszcza że doszły podróżnicze „formaty 
komercyjne” typu „Azja Express”. 

Dlatego też żadnych programów podróż-
niczych już nie oglądam, bo nie uważam, że 
poznawanie świata polega na zwiedzaniu 
zabytków i oglądaniu ludzi jak małpek w zoo. 
Nie wierzę też w żadne Paryże czy Londyny. 
Częste podróżowanie po Unii Europejskiej 
pozwoliło na szybkie zweryfikowanie róż-
nych mitów. I choć pandemia sprawia, że 
musimy nieco wziąć na wstrzymanie w kwe-
stiach podróżniczych, to przecież mamy 
swobodny dostęp do rozmaitych dokumen-
tów – zarówno tych kręconych przez polskich 
twórców w świecie, zderzających niejedno-
krotnie punkt widzenia przybysza z punk-
tem widzenia tubylców, jak i zrealizowanych 
przez obywateli krajów, o których niezbyt 
głośno w naszych mediach. Dokumenty 
takie w dużych ilościach proponują nam 
polskie festiwale, chociażby Millennium Docs  
Against Gravity czy Watch Docs. Ponieważ 
ich program jest także dostępny online, zale-
cam go tym wszystkim, którzy nie mogą już 
usiedzieć na miejscu. 

Kiedyś szklany i srebrny ekran był 
„oknem na świat”. Ale z dzisiejszego 
punktu widzenia perspektywa ta nie 
zawsze była właściwa… A jak dziś 
„podróżujemy” poprzez telewizję i film?
Bartosz Żurawiecki
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Oświatowo, czyli sztampowo i nud-
nie. Pierwszy po wojnie zaczął 
omijać tę grząską formułę Jaro-
sław Brzozowski, poszukując 

czegoś innego w filmach: W pracowniach 
plastyków (1946) oraz Interpretacje i Helio-
plastyka (oba 1965). Debiutant Papuziński 
podążył po latach jego śladem. 

Cel, jaki obaj sobie stawiali, był jeden i ten 
sam: zaprezentować środkami filmowymi 
fenomen czyjejś twórczości, odkryć dzieło 
artysty, przedstawić je w oryginalny, zaska-
kujący widza sposób. Z udziałem samego 
twórcy na ekranie lub bez.

Sztuka współczesna – uważana przez 
wielu za „dziwną” i „niezrozumiałą” – 
domagała się znalezienia odmiennego 
klucza interpretacji. Autor podjął wyzwa-
nie. Zapewne film poświęcony malarstwu, 
dajmy na to Canaletta, Michałowskiego czy 
Matejki, z natury rzeczy musiałby i powi-
nien wyglądać całkiem inaczej. Przypa-

dek Starowieyskiego był jednak, co tu dużo 
mówić, swoisty. Artysta ten – jak rzadko 
który inny – nadawał się do podjęcia ryzyka 
filmowego eksperymentu. Nigdy bowiem 
nie stronił od bycia w centrum zaintereso-
wania publiczności. Wręcz przeciwnie, od 
lat uprawiał w swej pracowni i poza nią na 
wpół zabawowe happeningi rysowniczo-ma-
larskie, tworząc na oczach widzów jedno-
osobowy teatr kreacji plastycznej i demon-
strując w ich trakcie fenomenalną biegłość 
warsztatową. 

W przypadku Franciszka Starowieyskiego, 
którego sportretował kamerą Andrzej Papu-
ziński, doszło do frapującej fuzji dwóch tem-
peramentów i dwóch wyobraźni. Filmując 
w niekonwencjonalny sposób swego boha-
tera przy pracy, realizator stworzył oryginalną 
wizję alchemii procesu twórczego. Uczynił 
to w sposób wielce wyrafinowany i prze-
wrotny. Nieprzypadkowo nad spisaniem 
bezliku rzeczy obecnych w świecie mistrza 
trudzi się daremnie inwentaryzator. Ten eks-
centryczny kontrapunkt pozwala zrozumieć, 
że nie tędy prowadzi droga do wniknięcia 
w jego dzieło.

Bykowi chwała (1971) zaciekawia 
i intryguje, nie oferując adresatowi żad-
nych interpretacyjnych gotowców. Wywo-
łuje tym jego konsternację w najlepiej 
pojętym sensie tego określenia. U pod-
staw filmu Papuzińskiego leży scep-
tyczne przekonanie, iż wprawdzie sztuka 
jest zjawiskiem wieloznacznym, ale nie 
znaczy to, że niepoznawalnym. W każ-
dym razie poznać ją i przeżyć osobiście 
warto i trzeba. A film o sztuce – pod 
warunkiem, że jego autor potrafi unik-
nąć oświatowego nudziarstwa i ukazać 
artystę i jego dzieło w niebanalny spo-
sób – może się temu przeżyciu dosko-
nale przysłużyć.

Gremia jurorskie w kraju i na świe-
cie zgodnie doceniły unikatową wartość 
filmu Andrzeja Papuzińskiego. Złoty Pegaz 
w Zakopanem, Srebrny Lajkonik w Krako-
wie, I Nagroda Przeglądu Filmów Muze-
alnych w Kielcach, Grand Prix Między-
narodowego Festiwalu Filmów o Sztuce 
w Paryżu, nagrody i wyróżnienia w Mel-
bourne, Cork, Nyon i Bilbao. To mówi 
samo za siebie. 

BYKOWI CHWAŁA
Polski film o sztuce 
może się poszczycić 
wieloma dokonaniami 
na światowym 
poziomie. Jednym 
z takich klasycznych 
przykładów jest krótki 
metraż o Franciszku 
Starowieyskim 
nakręcony przed 
półwieczem 
przez Andrzeja 
Papuzińskiego.

Tą wiosenną stolicą polskiego filmu 
Tarnów bywa od 34 lat za sprawą 
festiwalu Tarnowska Nagroda Fil-
mowa. Tegoroczna edycja imprezy 

odbyła się – z wiadomych przyczyn – we 
wrześniu. Trochę wiosny jesienią…

Filmowcy pokochali Tarnów. „Kiedy zbliża 
się wiosna, znów można wsiąść do pociągu 
i tą niezwykłą tarnowską przygodę prze-
żyć jeszcze raz” – wyznaje Dorota Kędzie-
rzawska. „Ten tarnowski »biegun ciepła« jest 
źródłem dobrej energii, za którą tęsknimy, 
to cała tajemnica” – dodaje Jacek Blawut. 
A nieżyjący już Marcin Wrona, tarnowia-
nin, powiedział kiedyś: „Z przyjemnością 
obserwuję, jak »skażeni« tarnowską gościn-
nością festiwalowicze spędzają w Kawiarni 
Tatrzańskiej długie godziny, z pasją dysku-
tując o filmach”. 

Z tych właśnie dyskusji w Tatrzańskiej 
wziął się Żużel (2020) Doroty Kędzierzaw-
skiej, który swą światową premierę miał 
podczas tegorocznej edycji Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej. Pamiętam pierwsze roz-
mowy o tym pomyśle, kiedy w mieście feto-
wano sukcesy tarnowskiego Dream Teamu, 
z braćmi Gollobami na czele, później – ekwi-
librystyczne zdjęcia Arthura Reinharta na 
stadionie miejscowej Unii. 

Tu rodziła się także Papusza (2013) Joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego, m.in. pod-
czas ich wizyt w XVIII-wiecznym dworku 
przy ulicy Krakowskiej 10, gdzie mieści się 
Muzeum Etnograficzne, w którym znajduje 
się stała ekspozycja ukazująca kulturę i histo-
rię Romów, licznie zamieszkujących od lat 
miasto i jego okolice. Krauzowie często przy-
jeżdżali do Tarnowa. Po odbiór Grand Prix 
za Papuszę Krzysztof już nie dotarł, złożony 
śmiertelną chorobą.

„Podczas festiwali odkryłem to miasto, jego 
urocze zaułki, ulice, kamieniczki. Potem – 
kręcąc Młyn i krzyż (2010) – wróciłem tu 
z kamerą i ekipą. I utrwaliłem katedrę, te 
wspaniałe uliczki, kamienice, a do okna jed-
nej z nich »włożyłem« – komputerowo – 
Michaela Yorka. Kiedy pokazuję swój film 
w różnych zakątkach świata, ludzie pytają 
mnie, gdzie jest takie miasto, z takimi cza-
rownymi ulicami, kamieniczkami…” – wspo-
mina Lech Majewski.

Filmowy Tarnów ma bogatą historię. Tu – 
na tzw. Wielkich Schodach czy tarnowskim 

żony Anki. Tu kręcił także swą Nieciekawą 
historię (1982) Wojciech Jerzy Has, ekrani-
zację znanego opowiadania Antoniego Cze-
chowa, a pani prokurator, w którą wcieliła się 
Maja Ostaszewska w Uwikłaniu (2011) Jacka 
Bromskiego, wspomina, że zanim przenio-
sła się do Krakowa, pracowała w tarnowskiej 
prokuraturze. 

„Wiele słyszałem o Tarnowie. Marzyłem, 
a tego nie przewidziałem, nawet w najśmiel-
szych marzeniach” – powiedział podczas 
festiwalowej gali wzruszony Bartosz Kruhlik, 
laureat tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Fil-
mowej za swój debiut Supernova. Jak widać, 
marzenia czasem się spełniają, tym bardziej 
że festiwalowe kino nosi nazwę Marzenie – 
od 107 lat!

Lokowany na prawie magdeburskim 
w 1330 roku, z uwagi na swe liczne, 
znakomicie zachowane zabytki bywa 
nazywany perłą renesansu. To także, jak 
wskazują badania, najcieplejsze miejsce 
w Polsce. To wreszcie – wiosenna stolica 
polskiego filmu.

Burku – nakręcił wiele scen Wojciech Mar-
czewski, przenosząc (w 1979) na ekran 
„Zmory” Emila Zegadłowicza, rozgrywa-
jące się w pewnym galicyjskim miasteczku 
na początku ubiegłego wieku. Tu rozgry-
wała się część akcji realizowanych z insce-
nizacyjnym rozmachem opowieści histo-
rycznych – węgierskich 80 huzarów (1978) 
Sándora Sáry i polskiego Białego mazura 
(1978) Wandy Jakubowskiej, czy seriali – 
Rycerze i rabusie (1984) Tadeusza Junaka 
oraz Crimen (1988) Laco Adamika – tele-
wizyjnych adaptacji powieści Józefa Hena: 
„Przypadki starościca Wolskiego” oraz „Cri-
men. Opowieść sensacyjna z XVII wieku”. 
Tu powstawały „tubylcze” filmy – zwłasz-
cza Huba (2013) Wilhelma Sasnala i jego 

TARNÓW – FILMOWY BIEGUN CIEPŁA

Jerzy Armata

WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Marek 
Hendrykowski
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Tarnów – panorama miasta  
z renesansową katedrą
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W jaki sposób trafiłaś na 
temat mordów Pola-
ków dokonanych przez 
Polaków w Dębrzynie?

Dzięki Magdalenie Lubańskiej, która 
jest antropologiem kultury i od kilku lat 
prowadzi badania na terenie Podkarpa-
cia. Razem zrobiłyśmy nasz poprzedni 
dokument Nie sądzić, w którym sprawa 
Dębrzyny jest jednym z wątków. Wów-

czas tylko jedna osoba zgodziła się z nami 
porozmawiać na ten temat. Zmieniło się 
to po premierze Nie sądzić w Przewor-
sku w 2017 roku. Miejscowi zachęcali nas 
wręcz do zrobienia kolejnego filmu.

Tak bolesna sprawa musiała spotkać 
się z dużym oporem społeczności?
Bywało, że ludzie rozmawiali z nami, 
uzgadnialiśmy termin, a w dniu zdjęć 

NIE WYBIELAJMY 
HISTORII

WIELKI STRACHSHORT MIESIĄCA

Wielki strach,  
reż. Pawlina Carlucci Sforza

Pawlina Carlucci Sforza
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zamykali przed nami bramę. Tłumaczyli, 
że nie chcą mieć problemów z sąsiadami. 
Byli jednak i tacy, którzy mieli poczucie, 
że ta historia musi zostać opowiedziana 
i chcieli przyjąć za to odpowiedzialność. 

Jesteście już po pierwszej projekcji 
w regionie – w Grzęskiej, kilka kilo-
metrów od lasu Dębrzyna. Jakie były 
reakcje? 
W większości reakcje były naprawdę 
pozytywne. Wśród widzów byli też mło-
dzi mieszkańcy okolicy, którzy dopiero 
teraz dowiedzieli się, co miało miejsce 
w Dębrzynie. Wywiązała się ciekawa dys-
kusja na temat potrzeby opowiadania 
i wysłuchiwania takich historii. Spośród 
obecnych na sali kilkudziesięciu osób 
tylko jedna podważyła sens „rozgrzeby-
wania” przeszłości, argumentując to tro-
ską o dobre imię społeczności. Jej głos 
nie znalazł jednak poparcia. Trochę ina-
czej wygląda ogólna dyskusja w interne-
cie, gdzie zdarzają się ostre, wręcz pełne 
nienawiści komentarze. Ale najważ-
niejsze, że w obronie filmu i po stronie 
prawdy stają sami mieszkańcy. 

Pojęcie prawdy ostatnio się zamazuje, 
a trudno budować przyszłość, jeżeli 
nie przepracujemy grzechów prze-
szłości. Mamy w kraju z tym problem.
Wielki strach mówi o pragnieniu rozli-
czenia sumienia, o potrzebie prawdy jako 
istotnego aspektu człowieczeństwa i źró-
dła godności. Żyjemy w świecie informacji 
i dezinformacji, w którym coraz trudniej 
rozpoznać, co jest prawdą. To nie jest tylko 
nasza polska przypadłość, lecz problem na 
skalę światową. Społeczeństwa, które nie 
mają jednak solidnego fundamentu zbudo-
wanego na prawdzie, na pamięci dobrych 
i złych doświadczeń poprzednich poko-
leń, są tym bardziej na tę „płynną prawdę” 
narażone. To ma dalsze konsekwencje – 
dajemy sobą manipulować, gubimy wza-
jemne relacje społeczne, przestajemy być 
wspólnotą. Obecny w nas niezidentyfi-
kowany lęk powoduje narastanie agresji. 
Myślę, że pytania o prawdę i o to, dokąd 
prowadzi jej brak, są dziś wyjątkowo 
ważne. Nie można budować swojej toż-
samości w oparciu o fałszywą historię lub 
„bańki informacyjne”. Wypierane problemy 
nie znikają, lecz tym bardziej determinują 
nasze zachowania. Myślę, że podświado-
mie czujemy, jak wielu rzeczy nie wiemy, 
lękamy się tego i często tym bardziej wie-
dzieć nie chcemy. Bohaterom filmu zajęło 

ponad 70 lat wyrwanie się ze „zmowy mil-
czenia” i zawalczenie o prawdę, wykrzycze-
nia dziecięcej traumy, która zamroziła ich 
na te wszystkie lata. 

A trauma dziedziczona jest genetycz-
nie, przez kolejne pokolenia.
Niektóre badania wskazują, że przepra-
cowana może zostać dopiero w trzecim 
pokoleniu. Przekazywana jest również 
w milczeniu i przez emocje, których 
nie wysławiamy. Młodsze pokolenia 
wyczuwają rzeczy, których nie potrafią 
nazwać – nie znają przyczyn zachowa-
nia rodziców, dziadków, i ta cisza ma nie-
kiedy jeszcze większy wpływ na ich życie 
niż słowa. Potem muszą czymś tę pustkę 
wypełnić. Dzieje się źle, gdy zapełniają 
ją nienawiścią, uprzedzeniami do jakiejś 
grupy społecznej, religijnej czy etnicznej.

Czy miałyście jakieś wsparcie lub 
znalazłyście dokumentację w IPN?
Prowadząca na ten temat badania Mag-
dalena Lubańska (współautorka scena-
riusza) dotarła do tych akt. Zbrodnia 
w Dębrzynie, wcześniej zakwalifikowana 
jako zbrodnia na tle rabunkowym, nie 
była jednak badana przez IPN. Napły-
wają informacje, że takich miejsc było 
w Polsce więcej. Musimy się z tym zmie-
rzyć. Skoro tuż po wojnie sąsiad był 
zdolny zabić sąsiada Polaka, to jaki był 
jego stosunek np. do ludności żydow-
skiej w czasie wojny i po wojnie? Nie 
wybielajmy historii. W ten sposób nigdy 
nie staniemy się świadomym społeczeń-
stwem. Będziemy dreptać w miejscu.

Wielki strach pokazuje też, jak bar-
dzo wojna coś w głowach przestawiła. 
Jeżeli nie będziemy o tym otwarcie 
rozmawiać, nie dostrzeżemy dzisiej-
szych zagrożeń? 
Sądzę, że nie można wszystkiego tłuma-
czyć wojną, bo jeżeli nie byłoby w ludziach 
pewnych skłonności, nie zostałby wcze-
śniej przygotowany grunt, nie dokonaliby 
takich czynów. Dziś też jesteśmy świad-
kami narastania pewnego rodzaju napię-
cia i agresji, groźnych przemian, chociaż 
jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny.

Dla ciebie te 30 minut musiało być też 
wyzwaniem, emocjonalnym i stricte 
filmowym: ciężar rozmów, wybór 
fragmentów, tak aby pozostała ich 
siła, ale jednocześnie, żeby nie prze-
stały być zrozumiałe dla widza.

Same rozmowy trwały długo, nie naciska-
łam na moich bohaterów, wiedząc, że nie 
mam narzędzi, by zaopiekować się nimi po 
otwarciu tak strasznych ran, tak jak zro-
biłby to psycholog. Dawałam im czas, któ-
rego potrzebowali, żeby coś opowiedzieć. 
Czasami to był krok do przodu, dwa do 
tyłu. Jakiś temat się pojawiał, potem zni-
kał, aby wrócić w innych słowach. Kolej-
nym wyzwaniem było dokonanie wyboru – 
wiele z opowieści było niezwykle cennych, 
ale brakowało na nie miejsca w przestrzeni 
filmu. Były np. za długie, a wycięcie urywka 
pozbawiałoby je sensu i siły przekazu. Róż-
nie funkcjonowały też w układkach mon-
tażowych – nikły w kontekście innych, 
nie wybrzmiewały, powodowały, że widz 
w naturalny sposób się wyłączał, zdomi-
nowany przez emocje, które zrodziły się 
w nim wcześniej. A mnie zależało na utrzy-
maniu jego uwagi przez całe 30 minut. 
Bardzo cenna była szczera krytyka Pawła 
Łozińskiego, który był opiekunem arty-
stycznym filmu ze strony Studia Munka-
-SFP. Niemniej, każda rezygnacja z jakiejś 
wypowiedzi była dla mnie naprawdę 
trudna i do dziś żałuję, że nie mógł być 
włączony szerszy materiał.

Siłą twojego filmu jest również jego 
formalna prostota – rozmowy ze 
świadkami niosą o wiele większy cię-
żar emocjonalny niż zderzenie archi-
waliów z rozmowami z badaczami.
Składający świadectwo, którzy udzielają 
swej twarzy i ręczą własnym cierpieniem, 
wnoszą olbrzymią wartość nie tylko do 
filmu. Są tym bardziej potrzebni teraz, gdy 
ludzie wszędzie doszukują się spisku i nie-
prawdy. Zobaczenie i wysłuchanie sąsia-
dów, ludzi, których się zna z widzenia, 
pomaga przy przepracowaniu traumy przez 
społeczność. Był to też ostatni moment 
na zarejestrowanie takiego świadectwa – 
niektórzy z rozmówców niedługo potem 
umarli, inni bardzo podupadli na zdro-
wiu i nie mogliby dziś uczestniczyć w takiej 
rozmowie. Po premierze kilka osób przy-
znało, że ich babcie, dziadkowie chcieli 
mówić, ale oni nie chcieli ich słuchać. Teraz 
żałują, bo krewni już odeszli. Te nieodbyte, 
stracone rozmowy w obrębie rodziny pozo-
stawiają bolesną pustkę. Lęki, których źró-
dła nie znamy, są tym trudniejsze do prze-
pracowania, tym mocniej mogą sterować 
naszym życiem. 

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Rozmowa z Pawliną Carlucci 
Sforza, reżyserką filmu Wielki strach –  
pokazanego premierowo na 60. KFF, 
nagrodzonego Złotym Łucznikiem  
w Radomiu, szeroko dyskutowanego  
na wielu festiwalach
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Ruszyły zdjęcia do na-
szej czwartej „sześć-
dziesiątki” – po Su-
pernovej Bartosza 

Kruhlika, Easternie Piotra 
Adamskiego i Wiarołomie Pio-
tra Złotorowicza. Bracia (ty-
tuł roboczy) to film z gatunku  
coming of age – intymna i szcze-
ra historia o przyspieszonym 
dorastaniu i poszukiwaniu wła-
snej drogi życiowej siedemna-
stoletniego Filipa. Bohater ten 
od zawsze żyje w cieniu star-
szego brata, który jest dla niego 
mentorem, wprowadza go w do-
rosłość. Bracia kilka miesięcy 
wcześniej stracili matkę – od 
tego momentu nic już nie jest 
takie samo. Ojciec, kiedyś świet-

ny tata i mąż, to teraz ćpun, któ-
ry dzięki narkotykom stara się 
zapomnieć o cierpieniu. „Przed 
nimi poważny egzamin z doj-
rzałości oraz niezwykle trudny 
egzamin z braterstwa” – mówi 
reżyser Marcin Filipowicz. – 

„Chcę opowiedzieć o niezwykle 
interesującym mnie wewnętrz-
nym świecie nastolatka. To stan 
totalnego zagubienia i pomie-
szania między wieloma płasz-
czyznami – w relacji z bratem, 
ojcem, z młodzieńczą miło-
ścią, przede wszystkim z sa-
mym sobą”.

Zdjęcia do filmu powstają 
w Warszawie. Partnerem tej 
i pozostałych „sześćdziesią-
tek” jest Canal+ Polska. Przed 
nami wiosenne i letnie zdjęcia 
do debiutów Agnieszki Elba-
nowskiej, Damiana Kocura 
i Moniki Strzępki. 

Udało się również zrobić zdję-
cia do kilku naszych „trzydzie-
stek”. A tak przy okazji, trudno 

uwierzyć, że program 30 Minut 
ma już 15 lat! W warszawskich 
i podwarszawskich lokacjach 
powstawał klimatyczny film 
Nic mnie w tobie nie przeraża 
Justyny Nowak. To posthip-
sterski melodramat, psycholo-
giczne studium artystów uwi-
kłanych w towarzyski trójkąt. 
W trakcie realizacji spektaklu 
pt. „Ptaki albo Holocaust towa-
rzyski” na podstawie „Ptaków” 
Arystofanesa, troje artystów-
-przyjaciół mierzy się z bolesną 
prawdą o samych sobie. Niezwy-
kłe kostiumy, przedziwne ptasie 
maski, sugestywne kreacje akto-
rów budują artystyczny klimat 
wyczarowany m.in. w teatrze 
w Konstancińskim Domu Kul-
tury „Hugonówka”. 

Piotr Trojan to jedno z naj-
głośniejszych nazwisk tego 
sezonu. Utalentowany odtwórca 
roli Tomasza Komendy w filmie 
Jana Holoubka poszedł drogą 
reżyserii – był uczestnikiem 
Studia Prób Szkoły Wajdy, pra-
cował też jako reżyser teatralny. 
W Warszawie i Siedlcach reali-
zował zdjęcia do debiutanckiej 
„trzydziestki” (Synthol) opartej 
na własnym scenariuszu. Stanął 
po obu stronach kamery – jego 
bohater chce zostać profesjo-
nalnym kulturystą. Trzydzie-
stotrzyletni Eryk nagrywa wide-
obloga ze swoich przygotowań 
do startu w debiutach kultury-
stycznych. Pomaga mu w tym 
nadopiekuńcza matka Teresa, 
kobieta jego życia. W rolę matki 
Eryka wcieliła się Iwona Bielska. 
Obok niej zobaczymy również 
Ewę Dałkowską, a także dwie 
zdolne aktorki młodego poko-
lenia: Karolinę Płanik i Karo-
linę Kostoń.

Trzymajmy kciuki za mło-
dych, utalentowanych twórców. 
Za ich obecne i kolejne filmy. 
I za nas wszystkich, żeby pan-
demiczny kryzys nie osłabił 
siły naszego kina i nie przerwał 
więzi z naszym najważniejszym 
partnerem – widownią. 

Anna Wróblewska 

Po wiosennym zamrożeniu filmowym reżyserzy 
ze Studia Munka-SFP dosłownie rzucili się 
na plany zdjęciowe. Z niepokojem patrzymy 
w przyszłość, zastanawiając się, czy uda nam się 
rozpocząć lub skończyć zdjęcia w terminie. I czy 
widzowie wrócą do wciąż pustawych kin? 

STUDIO MUNKA

KRĘCIMY!

Hubert Miłkowski, Sebastian 
Dela i Marcin Filipowicz  

na planie filmu Bracia

Marcin Filipowicz
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1. Jak wspomina pani debiutowanie 
u Małgorzaty Szumowskiej 

w Twarzy?
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że 
właśnie ten film był moim debiutem. To 
była wspaniała praca z reżyserką, opera-
torem, aktorami, naturszczykami i całą 
ekipą. Do niezapominanych wydarzeń 
zaliczam wspólne oglądanie meczu Pol-
ska – Portugalia na mistrzostwach Euro 
2016. Poza tym, zmieniłam fryzurę, 
uczyłam się jeździć konno. Dużo się 
wtedy wydarzyło naraz.

2. Twarz była ze względów 
fabularnych kręcona 

w odstępach czasowych. Trudno 
wracać po dłuższej przerwie do roli 
filmowej?
Zaczynałam kręcić Twarz jeszcze jako 
aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu, 
a gdy kończyliśmy film, byłam już w Sta-
rym Teatrze. Zdążyłam przeprowadzić 
się do Krakowa. Wtedy straciłam mój 
pierwszy teatr i wszystkie wrocławskie 
role. Powrót na plan, do takiej ekipy, do 
roli Dagmary, był dla mnie kojący.

3. Jak odnalazła się pani w roli 
małomównej bohaterki 

w Magnezji?
Przede wszystkim znowu miałam lek-
cje jazdy konnej, ale tym razem było 
to większe wyzwanie. Grając w Twarzy 
Dagmarę, jechałam konno tylko raz. Na 
randkę. Lila Lewenfisz z Magnezji jest 
właściwie zrośnięta z koniem! Zrobi-
łam co w mojej mocy, żeby jak najwię-
cej się nauczyć i jak najlepiej jeździć. Na 
szczęście miałam świetną nauczycielkę. 
Wchodzenie w postać Lily dokonywało 
się również na innym poziomie – języko-
wym. Na początku był taki pomysł, żeby 
Lila nie mówiła. W ogóle nic nie mówiła. 
Przez cały film. Wyobrażanie sobie tego 
było interesujące, ale potem, w trakcie 
pracy nad rolą, ta koncepcja okazała się 
zbyt radykalna. Niepotrzebnie zamyka-
jąca. W filmie nie chodzi o to, że Lila nie 
umie mówić, tylko o to, że nie chce. I tak 
zaczęła mówić. Ale niewiele.

4. W kinie małomówna kobieta, 
w teatrze tragiczna Medea, 

kontrowersyjna Leni Riefenstahl. 
Według jakiego klucza dobiera pani 
role?
Interesują mnie role, które pozwalają 
się zmieniać, które pozwalają dokony-
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Polską, mam jeszcze tę tożsamość – 
do kochania, do bycia z niej dumną. 
Szczególnie teraz, kiedy obchodzimy 
setną rocznicę II powstania śląskiego.

8. Najprzyjemniejsza zabawa 
z dzieciństwa to…?

Chodzenie po dachach i skakanie 
z nich. Gra w piłkę z bratem i sąsia-
dem. Jesienne zbijanie kasztanów i żołę-
dzi z drzew. No i guma, skakanie przez 
gumę.

9. Ulubiony festiwal?
Od razu pomyślałam o festiwalu 

w Cieszynie (Kino na Granicy – przyp. 
red.), ale nie mogę też nie wspomnieć 
Nowych Horyzontów. Muszę wyróż-
nić jeszcze z racji spotkań towarzyskich 

festiwal Off Camera w Krakowie. A Ber-
linale to już w ogóle! Ale tak naprawdę, 
ulubionym festiwalem nazwałabym 
festiwal niebranżowy, muzyczny, któ-
rego nazwy nie wypowiem. W pewnej 
polskiej wsi. 

10. Wspominam czasy pandemii 
jako…?

Na początku zszokowało mnie to, że 
mam wolny czas, którego mi wiecznie 
brakowało. Ale szybko znalazłam sobie 
nowe zajęcia. Montuję właśnie film 
o studentach warszawskiej Akademii 
Teatralnej. Uczestniczyłam w procesie 
powstawania spektaklu dyplomowego 
„Hymny” w reżyserii Anny Smolar. 
Zagraliśmy premierę i koniec. Pande-
mia uniemożliwiła adeptom aktorstwa 

granie kolejnych setów spektaklu. Wie-
rzę, że sobie poradzą, choć trzeba przy-
znać, że sytuacja wszystkich tegorocz-
nych absolwentów szkół teatralnych 
jest trudna. Od początku kwarantanny 
przygotowuję wraz z Natanem Berko-
wiczem i Janem Sobolewskim cotygo-
dniowe video dla AUKSO Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy pod dyrek-
cją Marka Mosia. Eksperymentujemy 
do muzyki Wojciecha Kilara, Witolda 
Lutosławskiego czy Krzysztofa Pende-
reckiego, który niedawno odszedł. Raz 
już pojawiła się gościnnie Ewa Skibiń-
ska, ale będziemy zapraszać kolejnych 
aktorów.

Pytania zadawał  
Darek Kuźma

wać aktorskiej transformacji. Tak jak 
stuletnia Leni Riefenstahl czy ukochany 
Abad z Zachodniego wybrzeża. Trochę 
jest tak, że już coraz rzadziej aktorzy 
mają szansę grać pełnokrwiste postaci. 
Mnie w teatrze zawsze interesowało 
przede wszystkim to, z kim będę praco-
wać i o czym będziemy robić spektakl. 
Chodzi o ideę. Uważam, że wielkie role 
i wielkie inscenizacje to przeszłość. Albo 
mamy chwilowy przestój. W każdym 
razie teraz nie pojawiają się nowi reżyse-
rzy, których by to interesowało. Częściej 
skupiają się na byciu aktora na scenie niż 
na psychologii lub realistycznym odtwo-
rzeniu postaci. Częściej też koncentrują 
się na pracy zespołowej. Aktorzy również 
wolą dzisiaj pracę kolektywną. Wszyscy 
mają dosyć przemocowych reżyserów. 
Zobaczymy, co się stanie za 10 lat. 

5. W jaki sposób szuka pani 
w sobie takich postaci jak matka 

przełożona w spektaklu Matka 
Joanna od Aniołów?
Przede wszystkim, nie szukam ról – 
dostaję propozycje ich zagrania. 
Mogę je przyjąć albo nie. Jeżeli cho-
dzi o Matkę Joannę, była to rola, któ-
rej nie mogłam nie przyjąć. To postać 
z kategorii mediumicznych, z którymi 
mnie ostatnio kojarzono. Myślę tu 
o Fauście, Czarnym Rycerzu, Aniele, 
Golemie, Kasandrze, Marii z filmu 
Maria nie żyje, Wandy z Wizjonerki 
(serial, który chyba już nie powstanie). 
Kiedy przyjęłam propozycję zagra-
nia Matki Joanny, postanowiłam sobie, 
że w jakimś sensie zamykam ten roz-
dział. Mówiąc najprościej – chciała-
bym chwilę zająć się człowiekiem, a nie 
demonami.

6. W uzasadnieniu jednej z nagród 
teatralnych można wyczytać, 

że otrzymała ją pani za „siłę 
scenicznego bycia”. Czym różni się 
bycie w filmie od bycia w teatrze?
Tylko jednym. Ukierunkowaniem ener-
gii. Czym innym jest być wobec kamery, 
a czym innym trwać w obecności np. 
tysiąca czy kilkuset osób w jednej prze-
strzeni. Jednym jest łatwiej skoncen-
trować uwagę przed kamerą, a innym 
na scenie. Muszę przyznać, że mnie 
ciekawią obie sytuacje. Od dłuższego 
czasu bacznie się temu przyglądam. 
Powoli rozpoznaję, co to znaczy być tu 
i teraz, w sztucznej, wykreowanej prze-

strzeni. W odpowiedzi na to pytanie 
pomagają powierzane mi zadania. Mam 
szczęście do ról milczących, od wspo-
mnianej Matki Joanny, przez Wróbla 
w Kosmosie, Gretę w Procesie Krystiana 
Lupy, Golema Mai Kleczewskiej, po 
Lilę Lewenfisz w Magnezji. Utrzymuję 
nadal: lubię milczeć na scenie, chęt-
nie milczę przed kamerą. Nie jestem 
aktorką, która mierzy swoją obecność 
długością monologu. Wręcz przeciwnie. 
Szczególnie w filmie lubię, kiedy skre-
ślają mi dialogi. 

7. Urodziła się pani i wychowała 
na Śląsku. Co dla pani oznacza 

bycie Ślązaczką?
Dla mnie bycie Ślązaczką znaczy, że 
mam szczęście. Bo gdy płaczę nad 

Małgorzata Gorol w filmie Magnezja,  
reż. Maciej Bochniak
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EUGENIUSZ GORDZIEJUK

co było niełatwe” – mówi Euge-
niusz Gordziejuk.

Szefem produkcji pozostał 
do 2017 roku, będąc zarazem 
kierownikiem produkcji licz-
nych filmów. Zanim dwa lata 
później przeszedł na emery-
turę, a Studio wcielono do 
WFDiF, był w nim kierowni-
kiem Działu Edukacji Filmo-
wej. „To ważna część mojej 
działalności. Z myślą o dzie-
ciach prowadzę od lat warsz-
taty filmowe »Animacja dla 
każdego« w różnych zakąt-
kach kraju. Zorganizowałem 
je także na Ukrainie, w Char-
kowie, gdzie pozwoliły one tam-
tejszym dzieciom odetchnąć 
od wojny, oraz, wspólnie z SFP, 
dla Polonii we wsi Wierszyna 
na Syberii. Zawsze biorę udział 
w programie Gdynia Dzieciom 
na FPFF w Gdyni” – podkreśla 
pan Eugeniusz. W 2014 otrzy-
mał Nagrodę PISF-u w katego-
rii Edukacja Młodego Widza.

Obecnie Gordziejuk jest sze-
fem produkcji i Działu Edukacji 
Filmowej w prywatnej wytwórni 
filmów animowanych EGoFILM 
Ewelina Gordziejuk, prowadzo-
nej przez jego córkę. „Kiedyś 
ona pomogła mi w »Miniatu-
rach«, teraz ja pomagam jej” – 
cieszy się ojciec pani Ewe-
liny. Lata spędzone w Studiu, 
gdzie bezpośrednio uczestni-
czył, nieraz także jako scena-
rzysta, w produkcji ponad 250 
filmów, w tym wielu dla dzieci, 
podsumowuje tak: „Dane mi 
było pracować z reżyserami-
-mistrzami kina animowa-
nego: Mirosławem Kijowiczem, 
Witoldem Gierszem, Danielem 
Szczechurą, Piotrem Szpako-
wiczem, Zofią Ołdak, Piotrem 
Dumałą, Jerzym Kaliną, Wie-
sławem Ziębą, Leszkiem Gały-
szem, Leszkiem Komorowskim 
i wieloma innymi, nie mówiąc 
o znakomitościach operator-
skich. To wszystko było spełnie-
niem marzeń chłopaka z Czer-
niakowa”.

Andrzej 
Bukowiecki

snym pokoiku, w którym było 
trochę narzędzi do napraw 
wysłużonej, często psującej się 
aparatury filmowej: stół ślusar-
ski, imadło, niewielka tokarka. 
Ze zdolnościami nabytymi 
w szkole zasadniczej i techni-
kum, w ciągu roku awanso-
wał na stanowisko starszego 
rzemieślnika, a już po dwóch 
latach był starszym mistrzem. 
„Ciągnęło mnie jednak do 
wyjazdów z ekipami realiza-
torskimi na zdjęcia plenerowe. 
W Studiu, przy użyciu repro-
jektora, nakładaliśmy na nie 
elementy graficzne rozryso-
wane przez naszych animato-
rów. W ten sposób przed nadej-
ściem ery cyfrowej powstawały 
w »Miniaturach« niektóre filmy 
autorskie i liczne reklamowe 
czy instruktażowe. Kierow-
niczki produkcji filmów w oba-
wie, że sprzęt może odmówić 
posłuszeństwa z dala od Studia, 
chętnie dołączały mnie do ekip 
wyjazdowych” – mówi Gor-
dziejuk.

Z czasem dał się poznać nie 
tylko jako sprawny serwisant 
sprzętu, ale także ktoś obe-
znany z kinem. Nauka z oglą-
dania filmów nie poszła w las 
i teraz pan Eugeniusz potra-
fił udzielić cennej wskazówki 
autorowi zdjęć, a nawet reży-
serowi. Toteż, zdając egzaminy 
wewnętrzne i krajowe, wysta-
rał się o funkcję asystenta ope-
ratora obrazu, kolejno: III, II 
i  I kategorii. Po czym, gdy 
zaczął odczuwać zmęczenie 
dźwiganiem ciężkiego sprzętu 
zdjęciowego, został asysten-
tem reżysera – i tu też uzy-
skał najpierw III, potem II, 

SZEF PRODUKCJI
O d 1986  roku  pracował 
w „Miniaturach” jako kierow-
nik planu i kierownik produkcji 
filmów. W 1994 kolejny dyrek-
tor, Włodzimierz Matuszewski, 
powierzył mu nowoutworzone 
stanowisko szefa produkcji 
Studia Miniatur Filmowych. 
„Z Włodkiem zawsze bardzo 
dobrze mi się pracowało, razem 
przestawialiśmy Studio z tech-
nologii analogowej na cyfrową, 

wreszcie I kategorię. W sta-
nie wojennym, kiedy w Pol-
sce brakowało wszystkiego, 
został kierownikiem Działu 
Zbytu, Zaopatrzenia i Admi-
nistracji. „Dasz sobie radę” – 
usłyszał. „Byłem młody, nie 
bałem się wyzwań. Jakoś zdo-
bywałem taśmę filmową, farby 
do malowania celuloidów 
i inne materiały. Nie mieli-
śmy przestojów” – twierdzi 
Gordziejuk. We wczesnych 

latach 80. powierzono mu 
rolę kierownika Działu Tech-
nicznego oraz głównego spe-
cjalisty ds. sprzętu zdjęcio-
wego i   oświet leniowego. 
„Piotr Szczepański, który 
był wtedy dyrektorem Studia, 
mądrze pogodził moją funkcję 
administracyjną, powierza-
jąc na nią ¾ etatu, z twórczą:  
¼ etatu przypadła mi na asy-
stowanie reżyserom” – wyja-
śnia pan Eugeniusz. Fo
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Twórcy animacji ze Studia Miniatur 
Filmowych w Warszawie znają Eugeniusza 
Gordziejuka doskonale, gdyż pracował tam  
42 lata. Być może jednak nawet oni nie  
wszyscy wiedzą, jak trafił do kinematografii 
i jak przebiegała jego kariera.

CHŁOPAK 
Z CZERNIAKOWA

Eugeniuszowi Gordzie-
jukowi, wieloletniemu 
szefowi produkcji Stu-
dia Miniatur Filmo-

wych, było pisane, że zostanie 
filmowcem. Jego ojciec pra-
cował w wytwórniach sprzętu 
filmowego Techfilm i Spefika, 
a wuj był kinooperatorem kina 
objazdowego. Pan Eugeniusz 
urodził się w 1953 roku, dzie-
ciństwo oraz wczesną młodość 
spędził na warszawskim Czer-
niakowie. „Miałem szczęście 
mieszkać w bloku, który znaj-
dował się między dwoma dziś 
nieistniejącymi kinami: Czajką 
i Czerniakowem. To w nich pod 
koniec lat 50. ubiegłego wieku 
zaczęła się moja przygoda z fil-
mem. Z rodzicami, a potem 
sam, chodziłem na poranki dla 
dzieci. Bilet kosztował 2 złote” – 
wspomina.

Młody Gordziejuk miał też 
blisko do WFD, dziś WFDiF. 
W pamięci zachował kręcenie 
w tamtej okolicy serialu Janu-
sza Morgensterna Kolumbowie. 
Wakacje spędzał na Podlasiu, ze 
wspomnianym wujem i kinem 
objazdowym. „Codziennie, gdy 
nadchodził zmierzch, w naszej 
bazie w Czyżach ładowałem na 

furmankę projektor 35mm, sta-
tyw, wzmacniacz, głośnik i kopie 
filmowe. Z tym ekwipunkiem 
ruszaliśmy w objazd po okolicz-
nych wsiach. Była to dla mnie 
wielka przygoda i drugi stopień 
wtajemniczenia w X Muzę, bo 
mogłem dotknąć taśmy fil-
mowej. Pomagałem wujowi 
w klejeniu jej, gdy się rwała. 
No i oglądałem masę filmów, 
z nich uczyłem się kina” – wraca 
pamięcią do chłopięcych lat pan 
Eugeniusz.

Ku kinu popychały go też 
kolejne szczeble ponadpodsta-
wowej edukacji. Nie opuszcza-
jąc stolicy, ukończył Zasadniczą 
Szkołę Optyczną, która wysłała 
go na praktyki zawodowe 
w Warszawskich Zakładach 
Foto-Optycznych. W trzylet-
nim Technikum Mechanicz-
nym nadal zajmował się optyką. 
Opuścił je z dyplomem Tech-
nika Mechaniki Precyzyjnej. 
Na temat pracy dyplomowej 
obrał kinową sklejarkę taśmy 
filmowej.

PRZEŁOMOWA 
DEKADA
Pierwsze wyraźne przyspie-
szenie kariery filmowej Euge-

niusza Gordziejuka nastąpiło 
w latach 70. W roku 1974 wystą-
pił w fabularyzowanym doku-
mencie Krzysztofa Kieślow-
skiego Pierwsza miłość. „Byłem 
w tym filmie tym, kim w rze-
czywistości: kolegą głównego 
bohatera udzielającym mu przy-
jacielskich rad, a potem świad-
kiem na jego ślubie. Mieszkali-
śmy w tym samym bloku przy 
Czerniakowskiej” – mówi pan 
Eugeniusz.

Dwa lata później, po woj-
sku, pracował w Warszawskich 
Zakładach Telewizyjnych. Od 
ojca usłyszał wtedy, że Studio 
Miniatur Filmowych poszukuje 
specjalisty ds. sprzętu filmo-
wego. We wrześniu 1977 otrzy-
mał tam posadę rzemieślnika 
w Dziale Technicznym. Zatrud-
nił go ówczesny dyrektor Stu-
dia – Jerzy Świerczyński. „On 
doprowadził je do rozkwitu, 
uczynił kuźnią polskiej szkoły 
animacji. Mnie traktował jak 
syna, wiele mu zawdzięczam” – 
wyznaje Gordziejuk.

Z „MINIATURAMI” 
NA DOBRE I ZŁE
Pan Eugeniusz rozpoczynał 
pracę w „Miniaturach”, w cia-

Eugeniusz Gordziejuk 
podczas warsztatów  
w ramach programu

Gdynia Dzieciom 
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Publikacja przynosi wiele warto-
ściowego materiału poznawczego, 
wzbogacając tym samym wiedzę 
czytelnika o wydarzeniach sprzed 

półwiecza, zwłaszcza tych, które dotyczą 
Marca ’68, jednego z polskich gorących poli-
tycznie miesięcy.

W pierwszych zdaniach wstępu („Od 
redaktorów”) czytamy: „Rok 1968 był i pozo-
stał jednym z najważniejszych wydarzeń 
w polskiej historii minionego stulecia. Zapi-
sał się również jako chwila ważna dla prze-
mian polskiej kultury, w tym dla literatury, 
teatru i filmu”. Te słuszne uwagi sugerują, 
że publikacja będzie poświęcona głównie 
polskim sprawom, a więc Marcowi. Tak jest 
faktycznie. Redaktorzy kończą jednak wstęp 
zapowiedzią tekstów o tym, co działo się 
w 1968 roku w „krajach bliskich nam geo-
graficznie i kulturowo”. Dobrze, że znalazły 
się tu eseje o filmowych refleksach Praskiej 
Wiosny (Grzegorz Bubak, Mariusz Guzek, 
Przemysław Znojek), kinie radzieckim po 
Odwilży (Denis Viren), a przede wszystkim 

o mniej znanej sytuacji w Jugosławii (Joanna 
Szczutkowska). Z drugiej strony, początek 
tytułu całej publikacji – „Rok 1968…” – rodzi 
apetyt (niezaspokojony) na pełną panoramę, 
uwzględniającą także państwa zachodnie. 
Skoro się na nią nie zdecydowano, to może 
warto było zamieścić więcej materiałów 
o naszym kraju, a z rozdziałami o zagra-
nicy poczekać na całościową publikację? 
To nie zarzut, to wątpliwość. Podobnie jak 
z hasłami „kultura”, „sztuka” w tytule pracy. 

Budzą nadzieję na przyjrzenie się wszystkim 
dyscyplinom twórczym w kontekście 1968 
roku, a tymczasem czytamy tylko o filmie 
oraz o wybranych dziełach teatru i literatury. 
Wprawdzie redaktorzy usprawiedliwiają się: 
„(…) możemy zaprezentować jedynie kilka 
drobnych okruchów wiedzy o relacjach mię-
dzy polityką a kulturą i sztuką w roku 1968”, 
ale czy nie lepiej byłoby, gdyby zapodał to – 
oczywiście skrótowo – już tytuł książki?

Przejdźmy do omówienia bydgoskiej publi-
kacji takiej, jaką ona jest. Po żywym, pole-
micznym szkicu wprowadzającym, autorstwa 
prof. Jerzego Eislera, kolejne teksty przecho-
dzą do meritum. Prezentują wysoki poziom 
metodologiczny i edytorski (świetne przy-
pisy!), większość dostarcza wciągającej lektury. 

Niczego nie ujmując rozdziałom o literatu-
rze i teatrze, skupmy się na tekstach o kinie. 
Jeden z autorów powołuje się na Piotra 
Zwierzchowskiego, który w innej publikacji 
napisał, że Marzec ’68 w kinematografii pol-
skiej tworzą trzy zjawiska: „losy poszczegól-
nych osób, zmiany instytucjonalne oraz filmy 
i ich recepcja”. W książce, którą tu recenzu-
jemy, pierwsze z tych zjawisk omawia m.in. 
Emil Sowiński na przykładzie Władysława 
Orłowskiego z WFO. Drugie – m.in. Jaro-
sław Grzechowiak, pisząc o Zespołach Fil-
mowych po Marcu. Trzeciemu poświęcone 
są np. teksty Krzysztofa Kopczyńskiego i Łucji 
Demby o filmach dokumentalnych, a także 
artykuł Macieja Pietrzaka o fabularnych obra-
zach Marca w tzw. karnawale Solidarności. 
Swoją drogą ciekawe, dlaczego jest ich nie-
wiele? Dlaczego kamery skierowano wtedy 
na traumatyczne doświadczenie ojców – sta-
linizm (Dreszcze, Przesłuchanie) – a nie wła-
sne? Szkic Pietrzaka, skądinąd interesujący, 
nie odpowiada na te pytania.

Za to z innych rozdziałów przebija prze-
wrotna konkluzja. Oto Marzec ’68, niosąc 
z sobą niegodziwości – duszną atmosferę, 
nagonkę antysemicką, zmuszenie do emi-
gracji wybitnych filmowców – paradoksal-
nie przyczynił się też do częściowego ożywie-
nia w kinie polskim. W latach 70. krytyczne 
dokumenty pozbawionych złudzeń młodych 
reżyserów spod znaku nowej zmiany, a potem 
kino moralnego niepokoju – to w niemałym 
stopniu owoce Marca.

Andrzej Bukowiecki

„ROK 1968. KULTURA, SZTUKA, POLITYKA”
POD RED. PIOTRA ZWIERZCHOWSKIEGO, 
DARII MAZUR I JOANNY SZCZUTKOWSKIEJ
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU 
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2019

BURZLIWY ROK  
Z POLSKIM MARCEM 
Kontestacja w USA, Paryski Maj, Praska 
Wiosna, a w Polsce – Marzec. Wstrząsy 
społeczno-polityczne, które przeszły w 1968 
przez świat, odcisnęły piętno na kulturze, 
czego świadectwa mamy w pracy zbiorowej 
bydgoskiego ośrodka filmoznawczego.
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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
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IN MEMORIAM

S łynny Moryc Welt z Ziemi obieca-
nej (1974) Andrzeja Wajdy. Woj-
ciech Pszoniak zagrał go genialnie, 
zawdzięczał tej roli – przeniesionej 

na ekran z powieści Reymonta – zawrotną 
popularność i nagrodę za rolę męską na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdańsku (1975). 

W książce „Aktor. Wojciech Pszo-
niak w rozmowie z Michałem Koma-
rem” (Wydawnictwo Literackie, 2009) jej 
bohater mówi o Reymoncie tak: „Świetny 
reporter i obserwator procesów społecz-
nych nie umiał sobie poradzić z posta-
ciami. Oparł się na stereotypach, zamiast 
zobaczyć ludzi. Żydzi i Niemcy są jakby 
wyjęci z szablonu z napisem »typowy 
Żyd« – więc koniecznie przebiegły i żądny 
zysku, »typowy Niemiec« – pedantyczny, 
zdyscyplinowany i pozbawiony fantazji”.

Pszoniak, grając tę postać, nie zdradził 
Reymonta, bo trudno jego Weltowi odmó-
wić przebiegłości i żądzy zysku. Wzboga-
cił ją jednak o rysy nieobecne w powie-
ści. – „Musiał [Welta] ktoś przedtem parę 
razy przelecieć batem po grzbiecie, bru-
talnie odepchnąć jako parszywego Żyda, 
bo nosi w sobie i ból, i nieufność, a jed-
nocześnie marzy, by było inaczej, chce 
przekroczyć granicę, chce być postrze-
gany jako człowiek, a nie jako typowy 
egzemplarz grupy etnicznej czy rasy”.

Janusz Majewski wspomina: „Wojtek 
bardzo polubił dwoistość postaci, którą 
grał w moim filmie Mała matura 1947 
(2010). Komendant MO w powojennym 
Krakowie, mjr Trzaska, okazuje urzędową 
surowość zatrzymanemu licealiście, ale 

pohamowuje ją, kierowany sentymen-
tem, bo w przedwojennym Lwowie był 
czeladnikiem Reissem w zakładzie kra-
wieckim, w którym ojciec chłopaka szył 
sobie ubrania”. Podobną analizą Pszoniak 
poprzedzał każde swoje zadanie aktor-
skie, oczywiście także w teatrze. Inspira-
cji szukał m.in. w literaturze przedmiotu, 
malarstwie, muzyce. „Był człowiekiem 
niezwykle oczytanym, erudytą i konese-
rem sztuki” – podkreśla Majewski.

Z SALI KONCERTOWEJ  
NA SCENĘ
Wojciech Pszoniak urodził się 2 maja 
1942 roku we Lwowie, w dobrze sytu-
owanej rodzinie inteligenckiej. Matka 
przejawiała zamiłowania artystyczne. 
Ojciec pracował na Politechnice Lwow-
skiej. Jeden ze starszych braci Wojcie-
cha, Antoni Pszoniak, też został akto-
rem. W 1946 roku rodzina zamieszkała 
w Gliwicach. Wojciech zapowiadał się 
na muzyka: grał na werblu w orkie-
strze wojskowej, uczył się gry na klar-
necie w szkole muzycznej, zaś w Liceum 
Muzycznym w Bytomiu – na oboju. Lecz 
zdumionemu nauczycielowi, gdy ten 
zaproponował mu miejsce drugiego obo-
isty w Operze Śląskiej, zwrócił instru-
ment ze słowami: „Chcę być aktorem”. 
(Potem, nie zdawszy do warszawskiej 
PWST, krzyknie w stronę komisji egza-
minacyjnej: „Niech się wam, k…, nie 
zdaje, że nie będę aktorem!”). 

Pierwsze aktorskie kroki stawiał w gli-
wickim harcerskim Teatrze Wesołych 
Wagantów. W roku 1961 założył z przy-

szłym reżyserem filmowym Andrzejem 
Barańskim Studencki Teatr Poezji STEP, 
którego opiekunem artystycznym został 
Tadeusz Różewicz, pierwszy mistrz na 
twórczej drodze Wojciecha Pszoniaka, 
a samodzielnie – kabaret Czerwona Żyrafa. 
W czasie studiów w PWST w Krakowie 
występował w Teatrze STU. Po ukończe-
niu Szkoły (1968) trafił do krakowskiego 
Starego Teatru, a tam – pod skrzydła kolej-
nych mistrzów, wybitnych reżyserów: Zyg-
munta Hübnera, Konrada Swinarskiego 
i Andrzeja Wajdy. U Swinarskiego debiu-
tował rolą Parobka w „Klątwie” (1968) 
Wyspiańskiego, a potem brawurowo zagrał 
Puka w „Śnie nocy letniej” (1970) Szek-
spira. Z Wajdą pracował pierwszy raz, 
kreując Wierchowieńskiego w głośnych 
„Biesach” (1971) Dostojewskiego. Po prze-
nosinach do Warszawy, w latach 1972-
-1973, występował w Teatrze Narodo-
wym za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza, 
a później na deskach Teatru Powszech-
nego zachwycał powściągliwością jako 
Robespierre w „Sprawie Dantona” (1975) 
Stanisławy Przybyszewskiej, w reżyserii 
Wajdy (sukces ten powtórzył w jego filmie 
Danton, [Polska/Francja 1982, nagroda za 
rolę męską na Światowym Festiwalu Fil-
mowym w Montrealu 1983]), i żywioło-
wością w roli McMurphy’ego z „Lotu nad 
kukułczym gniazdem” (1977) Dale’a Was-
sermana, w inscenizacji Hübnera. Na tej 
samej scenie, pod kierunkiem tego samego 
reżysera, stworzył bajeczny duet aktorski 
ze Zbigniewem Zapasiewiczem w „Gar-
derobianym” (1986) Ronalda Harwooda. 
Był to jeden z gościnnych występów Pszo-

Wojciech Pszoniak
W ROLACH SZUKAŁ 
PRAWDY O CZŁOWIEKU
Dla tego artysty perfekcyjnie opanowany warsztat aktorski 
nigdy nie był celem, a jedynie środkiem do celu. Celem  
było uwiarygodnienie kreowanej postaci poprzez odkrywanie 
wszystkiego, co w niej ludzkie.

niaka w Polsce, gdyż od 1978 roku aktor 
z powodzeniem grał w teatrach (i filmach) 
francuskich, co ciekawe, z początku nie 
znając języka francuskiego!

NIE TYLKO ZIEMIA 
OBIECANA
Debiutu filmowego w Twarzy anioła 
(1970) Zbigniewa Chmielewskiego Woj-
ciech Pszoniak omal nie przypłacił (na 
planie) życiem, niemniej w tej epizo-
dycznej niemej roli ojca, który powraca 
w  snach i  wspomnieniach małego 
chłopca – więźnia hitlerowskiego obozu 
dla dzieci – stworzył, dosłownie w kilku 
migawkowych ujęciach, ciepłą, zapada-
jącą w pamięć postać.

Nawet jeśli uznać Moryca Welta 
z Ziemi obiecanej za ekranową rolę 
życia Pszoniaka, to przecież wybitne 
kreacje aktor stworzył również w innych 
świetnych filmach. U Wajdy – nie licząc 
Dantona – w Piłacie i innych (RFN 1971), 
Weselu (1972, podwójna rola – Dzienni-
karza i Stańczyka) czy Korczaku (Polska/
Niemcy 1990), gdzie przejmująco wcielił 
się w postać tytułową. U Andrzeja Trzo-

sa-Rastawieckiego – w Skazanym (1975). 
U Edwarda Żebrowskiego – w Szpitalu 
Przemienienia (1978). U Volkera Schlön-
dorffa – w Blaszanym bębenku (RFN/
Francja 1979). U Filipa Bajona – w Arii 
dla atlety (1979) i Limuzynie Daimler-
-Benz (1981). U Jerzego Kawalerowi-
cza – w Austerii (1982)…

Do tego dochodzą aktorskie perełki 
z ostatnich lat: przewrotny esbek w Kre-
cie (Polska/Francja 2010) Rafaela Lewan-
dowskiego (nominacja do Orła za drugo-
planową rolę męską), Gomułka w filmie 
Czarny czwartek. Janek wiśniewski padł 
Antoniego Krauzego, pianista w obrazie 
Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecz-
nej stronie ulicy (2015, Orzeł i nagroda 
za rolę męską na FPFF w Gdyni, 2015). 
Nie mówiąc o dziesiątkach ról w spek-
taklach Teatru Telewizji. „Wojtek 
łączył w aktorstwie wielką wyobraźnię 
z precyzją i wyrazistością każdego słowa, 
każdego gestu. Jego gra była – zgodnie 
z maksymą Tadeusza Łomnickiego – 
wyrazista jak czarna plama na białym 
tle. Geniusz Wojtka polegał na tym, że 
on tę precyzję, to swoje doskonale opa-

nowane rzemiosło, potrafił ukryć przed 
publicznością, która widziała tylko głę-
boko ludzką postać, w jaką się wcielał” – 
mówi Andrzej Seweryn.

„Pszoniak, wielki aktor, był prywatnie 
człowiekiem otwartym i serdecznym” – 
uważa organizator wydarzeń kultural-
nych w warszawskim kinie Atlantic Artur 
Wolski. „Miał poczucie humoru i kochał 
psy. Wielbił mego czworonoga Vincenta. 
Umówiłem się z Wojtkiem, że na wie-
czorze z okazji 50-lecia jego twórczości 
nie powitamy nikogo z imienia i nazwi-
ska, żeby kogoś nie pominąć, a gości 
było mnóstwo. A tu Wojtek zwraca 
się do nich: »Witam mego wielkiego 
przyjaciela…«. Zawiesza głos. Ja tru-
chleję, wszyscy milkną: kogo wymieni? 
Wojtek kończy: »…psa Vincenta«. Sala 
w śmiech” – wspomina Wolski.

Tak też zapamiętamy Wojciecha 
Pszoniaka – jako wspaniałego artystę, 
ale i zwyczajnego, dobrego człowieka. 
Zmarł w Warszawie, 19 października, 
w wieku 78 lat.

Andrzej Bukowiecki
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Wojciech Pszoniak
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2 października zmarła Dorota Ka-
węcka (69 l.), aktorka teatralna 

i filmowa, telewizyjna i dubbingowa, 
reżyserka dialogów w filmach animo-
wanych oraz reżyserka dubbingu. By-
ła absolwentką Wydziału Aktorskiego 
PWST w Warszawie. Występowała na 
scenach stołecznych: w latach 1974-78 
w Teatrze Nowym, a w latach 1978-
-92 w Teatrze Popularnym (Szwedzka 
2/4). Dużą rozpoznawalność przynio-
sła jej rola Lidki Jasińskiej w uwielbia-
nym przez telewidzów serialu Dom 
Jana Łomnickiego (postać tę prze-
jęła po kilku odcinkach od Joanny 
Szczepkowskiej). W dorobku ekrano-
wym ma również role w innych seria-
lach, jak 07 zgłoś się Krzysztofa Szma-
giera, Rzeka kłamstwa Łomnickiego, 
Determinator Mirosława Gronowskie-
go oraz w kilku spektaklach Teatru 
Telewizji. Od 1993 roku zajmowała 
się też reżyserią dubbingu. Użyczała 
również swego głosu w wielu produk-
cjach zagranicznych, m.in. dubbingu-
jąc postaci z bajek Disneya – w Ma-
łej Syrence, Gumisiach, Blokersach czy 
filmie Flintstonowie (pierwsza wer-
sja dubbingowa). Jej ostatnią pracą, 
w której zajmowała się reżyserią dia-
logów, był znakomity cykl „Baśnie 
i bajki polskie” realizowany przez Te-
lewizyjne Studio Filmów Animowa-
nych w Poznaniu.

4 października zmarł Henryk  
Boukołowski (83 l.), aktor te-

atralny i filmowy, radiowy i telewizyj-
ny, reżyser teatralny. Był absolwen-
tem Wydziału Aktorskiego PWST 
w Warszawie. Występował w teatrach 
stołecznych: Ateneum (1958-61) 
i Polskim (1961-75). W latach 60. za-
łożył – wraz z Magdą Teresą Wój-
cik – Teatr Adekwatny, który prowa-
dził do roku 1997. Współpracował też 
ze Sceną Polską w Czeskim Cieszy-
nie (1963-65) oraz z Teatrem Polskim 
w Bielsku-Białej (1965-66). W dorob-
ku ekranowym ma kilkadziesiąt ról 
w spektaklach Teatru Telewizji, a tak-
że liczne występy w filmach i seria-
lach. Warto wymienić takie tytuły, 
jak Kopernik i Kamienne tablice Ewy 
i Czesława Petelskich, Zmory i Weiser 
Wojciecha Marczewskiego, Zamach 

stanu Ryszarda Filipskiego, Najdłuż-
sza wojna nowoczesnej Europy Jerze-
go Sztwiertni, Skarga i Wrota Europy 
Jerzego Wójcika. Henryk Boukołow-
ski był również lektorem w wielu pro-
dukcjach dokumentalnych. Za swoją 
działalność artystyczną został odzna-
czony m.in. Złotym Krzyżem Zasłu-
gi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

17 października zmarł Juliusz 
Łuciuk (93 l.), kompozytor 

i dyrygent. Był absolwentem Wy-
działu Muzykologii na UJ w Kra-
kowie oraz Wydziału Kompozycji 
i Muzykologii Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Krakowie. Był uznanym 
kompozytorem muzyki współcze-
snej, wielokrotnie nagradzanym za 
swoją twórczość orkiestrową, in-
strumentalno-wokalną i chóralną. 
W swojej intensywnej pracy kompo-
zytorskiej znalazł też czas na współ-
pracę z X Muzą. Jest autorem mu-
zyki do takich filmów, jak fabularne 
Spotkania Stanisława Lenartowi-
cza i Prom Jerzego Afanasjewa, czy 
też do dokumentalnych Arrasów 
króla Zygmunta i Straży wawelskie-
go skarbca Zbigniewa Bochenka lub 
Niobe Stefana Szlachtycza.

17 października zmarł w Sopocie 
 Ryszard Ronczewski (90 l.), 

aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, 
reżyser teatralny. Występował w Te-
atrach: Nowym w Łodzi (1956-57), 
Operetce Warszawskiej  (1958-59), 
Estradzie Sopockiej (1960-69; 
 1970-74 jako kierownik artystycz-
ny), Wybrzeże w Gdańsku (1966-74), 
Muzycznym w Gdyni (1974-79 ja-
ko reżyser; 1983-84 jako aktor). Na-
tomiast od 1984 aż do końca swo-
jej artystycznej drogi związany był 
z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. 
Współpracował również z Teatrem 
Atelier w Sopocie (sam był sopocia-
ninem). Wspólnie z Aliną (siostrą 
bliźniaczką) i Jerzym Afanasjewa-
mi oraz Januszem Hajdunem tworzył 
w latach 60. Cyrk Rodziny Afana-
sjeff, który – obok STS-u i Bim-Bo-
mu – był jednym z najciekawszych 
awangardowych teatrów studenc-

kich w powojennej Polsce. Ryszard 
Ronczewski ma przebogatą filmo-
grafię (ponad 100 tytułów!), wystą-
pił m.in. w Krzyżakach Aleksandra 
Forda, Zaduszkach Tadeusza Kon-
wickiego, Samsonie Andrzeja Waj-
dy, O dwóch takich, co ukradli księżyc 
i Lekarstwie na miłość Jana Batore-
go, Pamiętniku pani Hanki Stanisła-
wa Lenartowicza, Faraonie Jerzego 
Kawalerowicza, Wilczych echach An-
drzeja Ścibora-Rylskiego, Kazimie-
rzu Wielkim Ewy i Czesława Petel-
skich, Indeksie Janusza Kijowskiego, 
Cwale Krzysztofa Zanussiego, Panu 
Wołodyjowskim i Starej baśni Jerze-
go Hoffmana czy Pokłosiu Władysła-
wa Pasikowskiego. Zagrał też w wielu 
spektaklach  Teatru Telewizji. Prze-
ważnie  kreował postaci drugoplano-
we, potrafił też stworzyć sugestywne, 
zapadające w pamięć epizody. Ostat-
nio był często zapraszany do udziału 
w produkcjach niemieckich, w któ-
rych z sukcesami występował w du-
żych rolach. Ryszard Ronczewski 
za swoje dokonania otrzymał wie-
le laurów, w tym Nagrodę Teatral-
ną Gdańska za całokształt twórczo-
ści i Nagrodę Specjalną Prezydenta 
Sopotu.

19 października zmarła w Kon-
stancinie-Jeziornej Alicja  

Wahl (88 l.), malarka, rysowniczka, 
ilustratorka, scenografka, anima-
torka życia artystycznego Warszawy 
i założycielka (wraz z siostrą bliź-
niaczką Bożeną – artystką malarką) 
jednej z pierwszych prywatnych ga-
lerii sztuki w Polsce (Galeria Sztu-
ki Alicji i Bożeny Wahl na warszaw-
skim Żoliborzu). Była absolwentką 
Wydziału Malarstwa stołecznej ASP. 
W latach 70. współpracowała z ty-
godnikiem „Kultura” i z wydawnic-
twami jako rysowniczka i ilustrator-
ka. Projektowała też wraz z siostrą 
scenografie do spektakli Teatru Te-
lewizji. W tym dorobku ekranowym 
znalazły się takie tytuły, jak Zemsta 
sieroty w reżyserii Jerzego Gru-
zy, Krzesło w szczerym polu Janusza 
Majewskiego, Kurka wodna Tade-
usza Minca czy Kochanek Zygmun-
ta Hübnera.

IN MEMORIAM
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JERZY WIDARSKI 
7 III 1941 - 27 XII 2019

MARIA CZOŁNIK 
3 V 1931 - 28 XII 2019

TAMARA 
SORBIAN-KASPRZYCKA 

5 X 1952 - 27 I 2020

MACIEJ PUTOWSKI 
9 VI 1936 - 29 I 2020

MARIA 
WIŚNICKA-WYROZĘBSKA 

5 XII 1957 - 2 II 2020

MARIA 
ZWOLIŃSKA-MROZEK 

3 II 1935 - 2 II 2020

ANDRZEJ PIEKUTOWSKI 
4 V 1933 - 12 II 2020

GRZEGORZ BORKOWSKI 
30 VI 1946 - 14 II 2020

JERZY GRUZA 
4 IV 1932 - 16 II 2020

ELŻBIETA TATZKY 
12 VIII 1946 - 23 II 2020

JERZY FIWEK 
7 IV 1924 - 6 III 2020

ARKADIUSZ ORŁOWSKI 
20 X 1925 - 6 III 2020

GRZEGORZ LACHMAN 
11 VII 1935 - 30 III 2020

ZOFIA 
BUDZIŃSKA-MAZUREK 
13 XI 1937 - 17 IV 2020

WŁODZIMIERZ NIDERHAUS 
18 VIII 1944 - 8 V 2020

JANUSZ CHODNIKIEWICZ 
1 V 1936 - 29 V 2020

KRYSTYNA 
KRUPSKA-WYSOCKA 
19 IX 1935 - 9 VI 2020

CZESŁAWA 
MAŁACHOWSKA-KIWILSZO 

5 IV 1926 - 19 VI 2020

MAREK WORTMAN 
16 VII 1941 - 28 VI 2020

BARBARA PEC-ŚLESICKA 
24 VIII 1936 - 6 VII 2020

RENATA PAJCHEL-SOCHA 
12 IX 1942 - 10 VII 2020

LUCYNA 
SMOLIŃSKA-SROKA 

24 XII 1932 - 25 VII 2020

ANDRZEJ PIOTR 
MORAWSKI 

6 V 1948 - 6 VIII 2020

JACEK MYDLARSKI 
7 V 1950 - 6 VIII 2020

JACEK KORCELLI 
12 III 1934 - 19 VIII 2020

LEONARD PULCHNY 
17 XII 1930 - 23 VIII 2020

MICHAŁ NEKANDA-TREPKA 
24 IX 1947 - 11 IX 2020

WOJCIECH PSZONIAK 
2 V 1942 - 19 X 2020

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI: 
LISTOPAD 2019 - PAŹDZIERNIK 2020  
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IN MEMORIAM

20 października zmarł w Krako-
wie Dariusz Gnatowski  

(59 l.), aktor teatralny i filmowy, te-
lewizyjny i dubbingowy. Był ab-
solwentem Wydziału Aktorskiego 
PWST w Krakowie Występował na 
scenach krakowskich, w Teatrach: 
STU (1985-87 i 1988-92) i Ludo-
wym w Nowej Hucie (1987-88 
i 1997-2001). Ogromną rozpozna-
walność przyniosła mu rola Arnol-
da Boczka w popularnym, uzna-
wanym za kultowy, serialu Świat 
według Kiepskich. Ponadto aktor 
wystąpił w wielu spektaklach Teatru 
Telewizji oraz takich filmach lub se-
rialach, jak Crimen Laco Adamika, 
Miasto prywatne Janusza Skalskie-
go, Opowieść o Józefie Szwejku i jego 
drodze na front Włodzimierza Ga-
wrońskiego, Sara Macieja Ślesickie-
go, Siedlisko Janusza Majewskiego, 
Ogniem i mieczem Jerzego Hoffma-
na, Eucalyptus Marcina Krzyształo-
wicza czy Anioł w Krakowie Artura 
Więcka „Barona”.

21 października zmarła Iwona  
Stankiewicz (57 l.), aktor-

ka teatralna i telewizyjna. Była ab-
solwentką Wydziału Lalkarskiego 
PWST w Krakowie (filia we Wrocła-
wiu). W latach 1983-87 współtwo-
rzyła w stolicy Dolnego Śląska opo-
zycyjną Scenę Czterdzieści i Cztery. 
Występowała na scenach wrocław-
skich, w Teatrze Współczesnym 
(1986-91), w Operetce Wrocławskiej 
i Teatrze Muzycznym Capitol (1991-
-2012), a od 2017 roku była w ze-
spole Teatru Polskiego we Wrocła-
wiu. W swoim dorobku ekranowym 
ma udział w spektaklu Teatru Tele-
wizji Scat, czyli od pucybuta do milio-
nera w reżyserii Wojciecha Kościel-
niaka oraz w kilku serialach, m.in. 
w Pierwszej miłości, Biurze kryminal-
nym,  Licencji na wychowanie, Na sy-
gnale i Oko za oko. W 2018 Iwona 
Stankiewicz otrzymała Odznakę Ho-
norową „Działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych”.

23 października zmarł w Olsz-
tynie Janusz Połom (70 l.), 

reżyser, operator, scenarzysta, 

artysta fotografik, poeta, wy-
kładowca na polskich i zagra-
nicznych uczelniach. W latach 
1967-71 działał w amatorskim 
ruchu filmowym, był członkiem 
Amatorskiego Klubu Filmowego 
„Grunwald” w Olsztynie. W cza-
sie studiów w PWSFTviT w Ło-
dzi należał do Warsztatu Formy 
Filmowej. Był absolwentem Wy-
działu Operatorskiego i Realiza-
cji Telewizyjnej (dyplom 1977; 
jednocześnie studiował także 
na Wydziale Reżyserii Filmowej 
i Telewizyjnej, uzyskując absolu-
torium w roku 1979). W latach 
1975-86 wykładał na Wydziale 
Operatorskim i Realizacji Telewi-
zyjnej łódzkiej uczelni, a w latach 
1981-84 pełnił funkcję dzieka-
na tego Wydziału. W latach 70. 
współpracował ze Studiem Ma-
łych Form Filmowych Se-ma-for 
 w Łodzi. W latach 1984-2001 
przebywał na emigracji w Kana-
dzie i Meksyku, gdzie m.in. wy-
kładał na Université du Quebec 
w Montrealu oraz Centro de Ca-
pacitacion Cinematografica 
w Meksyku. Po powrocie do kra-
ju pracował jako profesor na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie, wykładając na 
Wydziale Sztuki tej uczelni. Au-
tor wielu wystaw fotograficznych 
i multimedialnych. W dorobku 
filmowym ma takie obrazy autor-
skie (scenariusz, zdjęcia, reżyse-
ria), jak animacja Test, oraz zdję-
cia do krótkich fabuł (Sztucer) 
i wielu dokumentów (np. Książka 
w Polsce i Dzwon Andrzeja Papu-
zińskiego, Witkacy Józefa Roba-
kowskiego czy Sam wyszedł bez-
bronny… Teodor Parnicki. Portret 
pisarza Stefana Szlachtycza). Ja-
nusz Połom za swoją twórczość 
i działalność pedagogiczną otrzy-
mał m.in. Nagrodę Prezydenta 
Olsztyna za osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury, Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę oraz Brązowy 
Medal Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis.

Oprac. Julia  
Michałowska

27. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Etiuda&Anima 

Tegoroczny festiwal Etiu-
da&Anima w  Krakowie 

W listopadzie ruszy 
kanał TVP Dokument

Od 19 listopada rozpocz-
nie swe nadawanie kanał 

TVP Dokument, który będzie 
dostępny satelitarnie i w sie-
ciach kablowych oraz satelitar-
nych w jakości HD. Równocze-
śnie Telewizja Polska podkreśla, 
że zamierza wprowadzić nową 
stację do programu naziem-
nej telewizji cyfrowej. Szefem 
TVP Dokument został Tomasz 
Piechal. TVP zapowiada, że 
ramówka nowej stacji będzie 
zróżnicowana – począwszy od 
własnych flagowych produk-
cji dokumentalnych (emisja od 
stycznia 2021) przez „Weekendy 
z BBC”, produkcje z gatunku 
factual entertainment, filmy 
przyrodnicze klasy premium, 
podróżnicze, popularnonau-
kowe i biograficzne. Jak zapo-
wiada nadawca, w stacji będą 
pokazywane m.in. archiwalne 
produkcje Telewizji Polskiej, 
w tym klasyka polskiej szkoły 
dokumentu i reportażu. 

Plakat 45. FPFF 
w Gdyni

Organizatorzy Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych 

zaprezentowali oficjalny plakat 
tegorocznej, 45. edycji wydarze-
nia. Autorką plakatu jest Małgo-
rzata Gurowska – artystka wizu-
alna, wykładowczyni, kuratorka 

odbędzie się w dniach 17-22 
listopada i będzie wydarze-
niem funkcjonującym na 
nieco innych niż zazwyczaj 
zasadach, wiernym jednak 
kultywowanej przez lata idei. 
Mimo skromniejszego pro-

gramu, 27. edycja zapropo-
nuje uczestnikom imprezę 
w wersji hybrydowej, a  jej 
poziom nie będzie odbiegał 
od tego, który charakteryzo-
wał poprzednie odsłony festi-
walu. Centralnym punktem 

VARIA

i autorka książek, która zajmuje 
się grafiką, wideo, instalacją 
oraz rysunkiem. Jest absol-
wentką Wydziału Grafiki war-
szawskiej ASP, profesor prowa-
dzącą Pracownię Rysunku na 
Wydziale Rzeźby macierzystej 
uczelni. To autorka i współau-
torka wielokrotnie nagradza-
nych książek, w których skupia 
się na kwestiach społecznych 
i politycznych, w szczególno-
ści krytycznie opisując relacje 
ludzi i nie-ludzi. Tworzy z myślą 
o uwzględnianiu perspektywy 
innych gatunków, zwłaszcza 
tych eksploatowanych i dys-
kryminowanych przez czło-
wieka. Jej prace pokazywane 
były na polskich i światowych 
wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych. Jest laure-
atką krajowych i międzyna-
rodowych nagród. „W cen-
trum plakatu opowiadającego 
o kinie mógłby być człowiek. 
Może i kiedyś był. Człowiek 
z kamerą, człowiek patrzący. 
Ludzkie oko, wraz z urządze-
niami poszerzającymi możliwo-
ści percepcji wzrokowej i utrwa-
lającymi obraz, jest narzędziem 
porządkowania wszechświata, 
zimnym, zdystansowanym, 
mierzącym i liczącym. Tutaj 
człowiek znika, pojawia się 
ćma, owad najchętniej poru-
szający się w ciemności, lecz 
przyciągany przez strumień 
światła. Emituje je projek-
tor filmowy, ale jednocześnie 
sam owad. Ta obecność wska-
zuje na zmianę perspektywy. 
Źródłem obrazu staje się nie-
-człowiek, inny gatunek. Zaczy-
namy patrzeć przez jego pry-
zmat, z jego punktu widzenia. 
Człowiek nie znika, lecz prze-
staje być jedynym podmiotem 
poznania i źródłem opowieści. 
Otwieramy się, także w kinie, na 
różne punkty widzenia, w tym 
punkty widzenia gatunków nie-
-ludzkich” – powiedziała Mał-
gorzata Gurowska o swoim pla-
kacie, który będzie towarzyszył 
45. FPFF w Gdyni – zaplanowa-
nemu na 8-12 grudnia.

Tablica upamiętniająca Andrzeja Wajdę

Z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich oraz Rady i Zarządu Dzielnicy Żoliborz 

m.st. Warszawy – u zbiegu ulic Hauke-Bosaka 
i Śmiałej – w miejscu, w którym żył i praco-
wał Andrzej Wajda, odsłonięto upamiętniającą 
go tablicę. W uroczystości, która odbyła się 9 
października, w 4. rocznicę śmierci wielkiego 
reżysera, udział wzięli: Jacek Bromski – prezes 
SFP, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy 
Żoliborz m.st. Warszawy, Radosław Śmigul-
ski – dyrektor PISF, Maciej Karpiński oraz 
Krystyna Janda, która odczytała list Krystyny 
Zachwatowicz-Wajdy. „W tym domu spotyka-
liśmy się bardzo często, bo Andrzej Wajda był 
nie tylko wielkim artystą, ale i społecznikiem, 
dla którego sprawy środowiska filmowego były 
niezwykle istotne” – wspominał Jacek Bromski.
„Zawsze był z nami, zawsze w centrum, jako 
prezes i wieloletni Prezes Honorowy. Tkwił 
w środku życia filmowego, czy raczej to my 
się skupialiśmy wokół niego. Tutaj w domu na 
Hauke-Bosaka bywaliśmy wszyscy, tworzyliśmy 
strategię środowiska filmowego w czasach nie 
zawsze przychylnych dla kultury. Jako auto-
rytet z niekwestionowaną pozycją na świecie 

pomagał nam w osiągnięciu naszych celów 
politycznych. Wiem, że bez niego nie zdołaliby-
śmy wywalczyć prawa autorskiego czy Ustawy 
o kinematografii. Zawsze gotów do pomocy 
i jedności środowiska filmowego. Nie zapomi-
najmy o Andrzeju Wajdzie!” – zakończył prze-
mówienie prezes SFP. Swoje podziękowania dla 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, prezesa 
Bromskiego, przyjaciół i sąsiadów z Żoliborza 
wyraziła Krystyna Zachwatowicz-Wajda w liście 
odczytanym przez Krystynę Jandę, w którym 
m.in. przyznała: „Jestem bardzo wdzięczna 
za upamiętnienie Andrzeja przed domem, 
w którym przeżyłam z nim najszczęśliwsze 
lata życia”. Upamiętnienie Andrzeja Wajdy ma 
postać szklanej steli inskrypcyjnej zaprojekto-
wanej przez artystę rzeźbiarza Marka Moderau. 
Poświęcona reżyserowi tablica stała się częścią 
Żoliborskiego Szlaku Tradycji, czyli pocztu 
tablic upamiętniających ważne dla dzielnicy 
postacie, wydarzenia i miejsca. Gośćmi uro-
czystości byli licznie zebrani filmowcy, w tym 
m.in. Jerzy Radziwiłowicz, Zbigniew Zama-
chowski, Allan Starski, Feliks Falk i Radosław 
Piwowarski. 
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Etiudy&Animy są niezmien-
nie dwa tytułowe, międzyna-
rodowe konkursy: Etiuda – 
na najlepszy studencki film 
krótkometrażowy oraz Anima, 
czyli rywalizacja profesjonal-
nych twórców animacji. Po 
raz trzeci odbędzie się także 
konkurs Anima.pl, czyli kra-
jowy konkurs animacji krót-
kometrażowych. Filmy wal-
czące o nagrody dostępne będą 
w sieci zarówno dla widzów, 
jak i dla jurorów, którzy rów-
nież w tym trybie przyznają 
swoje nagrody: Dinozaury, 
Jabberwocky i Żmije. Choć 
pandemiczne okoliczności 
sprawiły, że festiwal zostanie 
niemal w całości przeniesiony 
do internetu, to jego inaugura-
cja odbędzie się w tradycyjnej 
formie 17 listopada o godzi-
nie 19:00 w krakowskim kinie 
Ki j ów.C ent r um.  F i lmem 
otwarcia będzie pełnometra-
żowa animacja Mariusza Wil-
czyńskiego Zabij to i wyjedź 
z tego miasta. Podczas uro-
czystej inauguracji widzowie 
będą mieli także okazję obej-
rzeć pozakonkursową projek-
cję najnowszego dzieła braci 
Quay The Doll’s Breath, którego 
producentem jest Christopher 
Nolan. Wśród imprez około-
konkursowych warto wymie-
nić fokus na włoską, irlandzką 
i portugalską animację, pokaz 
filmu wyselekcjonowanego 
przez organizatorów Kra-
ków Green Film Festival czy 
promocję książki Bogusława 
Zmudzińskiego „Twórczość 
filmowa Jana Švankmajera. 
Główne konteksty kulturowe 
i ideowe”.

Listopadowi  
Jubilaci

W listopadzie swoje okrą-
głe urodziny obchodzi 

wielu członków Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. 
Swoje wspaniałe jubileusze 
w nadchodzącym miesiącu 
będą świętować m.in. Alina Ry
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Skiba, Elżbieta Pietrzak, Sta-
nisław Neugebauer, Jacek 
Bławut, Kazimierz Janecki, 
Tomasz Orlicz, Włodzimierz 
Otulak, Maciej Karpiński, Bar-
bara Komosińska, Jacek Szeli-
gowski, Andrzej Orzechowski, 
Jadwiga Zajiček, Rafał Mar-
szałek. Wszystkim Jubilatom 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia!

Oprac. Julia 
Michałowska

Miłość bezwarunkowa w kolejnej trasie Polski Światłoczułej

Na początku października 
Rafał Łysak, reżyser wie-

lokrotnie nagradzanego filmu 
dokumentalnego Miłość bez-
warunkowa, wyruszył wraz 
z ekipą Polski Światłoczułej 
w swoją już drugą trasę po 
Polsce. Pierwszy tour odbył 
się przez zachodnie regiony 
Polski, a tym razem „Światło-
czułym” przyświecał kierunek 
południowo-wschodni. Naj-
pierw odbył się seans w pod-
warszawskiej Podkowie Leśnej, 
następnie w  Rozalinie na 
Lubelszczyźnie (pokaz wspa-
niale zorganizowany przez 
lokalną aktywistkę w starej sto-
dole!), a na końcu w Bogumi-
łowicach w powiecie tarnow-
skim. Miłość bezwarunkowa 
zdobyła m.in. Złotego Lajko-
nika na 58. Krakowskim Festi-
walu Filmowym „za opowieść 
o  intymnej rzeczywistości 
ludzi różnych pokoleń, która 
wymyka się stereotypowym 
osądom. Świat widziany z tak 
bliska potrafi być tolerancyjny, 
bo miłość jest bezwarunkowa”. 
To film niosący wyjątkowo 
aktualne w obecnych czasach 
przesłanie i jego prezentowa-
nie na kameralnych – sprzy-
jających rozmowie – spotka-
niach wydaje się prawdziwą 
misją społeczną. Każdy z sean-
sów prowokował do ciekawej, 
momentami trudnej i emocjo-

nalnej, rozmowy. Reżyser Rafał 
Łysak, z wykształcenia aktor 
po PWSFTviT w Łodzi, chętnie 
dyskutował z widzami, którzy 
po projekcji czuli się zachęceni 
do rozmowy. Młody dokumen-
talista udowodnił bowiem, że 
o niełatwym społecznie tema-
cie – jakim jest międzypokole-
niowa akceptacja odmienności 
seksualnej – można opowie-
dzieć w ciepłym tonie. Twórca 
zaimponował odwagą, która 
sprawiła, że skierował kamerę 
w swoją stronę, by opowiedzieć 
o sobie i relacjach z bliskimi 
w sposób, na który wielu by się 
nie zdobyło. Relacja między 
nim a jego 80-letnią babcią 

dowodzi, że miłość i umie-
jętność wzajemnego słucha-
nia siebie pozwalają rozumieć 
i akceptować. Organizatorzy 
tej trasy Polski Światłoczułej 
przyznali, że spotkania wywo-
łały i wzruszenia, i spory, ale 
przede wszystkim uświadomiły 
wszystkim uczestnikom pro-
jekcji, jak bardzo rozmowa na 
temat sytuacji osób LGBTQ+ 
jest w tych małych miejscowo-
ściach potrzebna. Warto przy-
pomnieć, że wszystkie spo-
tkania po projekcjach są przy 
każdej trasie Polski Światło-
czułej dostępne w streamingu 
na żywo, na stronie www.pol-
skaswiatloczula.pl/online.

Rafał Łysak
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Przed rokiem we wrześniu filmy 
z Top 20 obejrzało w polskich 
kinach 4,3 mln widzów. W tym 
roku wynik ten sięgnął 1,84 mln 

osób. Z jednej strony znaczący spadek, 
z drugiej ogromna poprawa sytuacji 
w porównaniu z miesiącem poprzednim. 
Po raz pierwszy od otwarcia kin w czasie 
pandemii, frekwencja w Polsce przekro-
czyła milion sprzedanych biletów. Naj-
większa w tym zasługa dwóch krajowych 
produkcji, które w sumie ściągnęły przed 
srebrne ekrany niemal milion widzów. Po 
roku jedna tylko rzecz nie ulega zmianie, 
na szczycie wrześniowego zestawienia 
znajduje się film Patryka Vegi.

Vega ma wierne grono odbiorców, któ-
rzy regularnie sięgają po jego propozycje. 
We wrześniu 2019 roku Polityka zgroma-
dziła 1,57 mln widzów, w tegorocznych 
trudnych warunkach Pętla przyciągnęła 
514 tys. osób. Polskie kina potrzebowały 
takiego przeboju, potrzebowały poka-
zać widzom, że jest w nich bezpiecznie. 
Ogólna narracja w temacie pandemii 
nie sprzyja bowiem kinom, a przeciętny 
widz w pierwszej kolejności ogranicza 
wyjścia do takich miejsc. Tymczasem to 
obiekty, które dobrze sobie radzą z epi-
demicznym problemem, przestrzegając 
wytycznych GIS.

Zainteresowaniem kinomanów cieszył 
się we wrześniu także debiut reżyser-
ski Jana Holoubka zatytułowany 25 lat 
niewinności. Sprawa Tomka Komendy. 
Na dużych ekranach obraz ten pojawił 
się dwa tygodnie po Pętli i stąd w pod-
sumowaniu września zajął 2. miejsce 
z wynikiem 449 tys. sprzedanych bile-
tów. Jednak ostatecznie górą w box offisie 
będzie znacznie bardziej wartościowy 
film o Komendzie, który do kin przycią-
gnie blisko 700 tys. widzów. Na koniec 
października był to 5. najpopularniejszy 

tytuł na rodzimych ekranach w całym 
2020 roku.

Na wyjątkowo dobry wrześniowy 
wynik w naszych kinach zapracowały 
też filmy zagraniczne. Dystrybuowany 
hybrydowo na świecie obraz Mulan 
(w wielu miejscach trafił bezpośred-
nio do internetu) przyciągnął 240 tys. 
widzów i zajął 3. miejsce w polskim box 
offisie. Dla Disneya to mizerne osiągnię-
cie, kiedy spojrzymy chociażby na zeszło-
roczne wyniki Króla Lwa i Krainy lodu 
II, kiedy każdy z tych tytułów groma-
dził po 1,5 mln widzów. Uciekając przed 
COVID-19, Disney przesunął premiery 
swoich kolejnych bardzo oczekiwanych 
produkcji na przyszły rok i zapowiedział 
zwiększenie inwestycji w filmy przezna-
czone do internetu.

Dzielnie na polskich ekranach radził 
sobie we wrześniu także obraz After 
2, zrealizowany z myślą o nastoletniej 
publiczności. Ta produkcja zaintere-
sowała 198 tys. widzów, nieznacznie 

tylko – jak na czas pandemii – ustępu-
jąc wynikowi poprzedniej części (312 
tys.). Na 5. pozycji uplasował się zaś 
Tenet Christophera Nolana, groma-
dząc we wrześniu 142 tys. kinomanów, 
a ostatecznie przyciągając ponad 300 
tys. osób. Poprzedni film tego twórcy – 
wojenna Dunkierka – zgromadził ponad 
700 tys. widzów.

Żaden inny obraz we wrześniu w pol-
skich kinach nie przekroczył granicy 100 
tys. sprzedanych biletów, a co za tym idzie, 
nie udało się to również innym rodzimym 
produkcjom. Debiutujące pod koniec 
września udane Tarapaty 2 Marty Kar-
wowskiej oraz Jak najdalej stąd Piotra 
Domalewskiego gromadziły po kilkadzie-
siąt i kilkanaście tysięcy widzów. W bar-
dziej sprzyjających okolicznościach filmy 
te mogłyby liczyć na znacznie większe 
zainteresowanie publiczności. I bardzo 
na to zasługiwały.

Krzysztof Spór

Trwająca na świecie pandemia COVID-19 skutecznie 
ograniczyła dostępność na dużych ekranach filmów 
z Hollywood. Lokalne rynki kinowe stawiają na rodzime 
produkcje i Polska jest tego dobrym przykładem.

POLSKIE KINO POKAZAŁO SIŁĘ
BOX OFFICE

Pętla, reż. Patryk Vega
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BOX OFFICE WRZESIEŃ 2020 

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD 
PREMIERY

WIDZOWIE 
OD 
PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 PĘTLA PĘTLA KINO ŚWIAT POLSKA 10 150 921 514 832 10 150 921 514 832 503 04.09.2020

2 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
SPRAWA TOMKA 
KOMENDY

25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA 
TOMKA KOMENDY

KINO ŚWIAT POLSKA 8 447 840 449 911 8 447 840 449 911 452 18.09.2020

3 MULAN MULAN DISNEY USA 4 441 746 240 722 4 441 746 240 722 327 11.09.2020

4 AFTER 2 AFTER WE COLLIDED MONOLITH USA 3 961 109 198 692 3 961 109 198 692 217 11.09.2020

5 TENET TENET WARNER WLK. BRYTANIA/USA 2 827 256 142 711 5 460 593 279 907 675 26.08.2020

6 GREENLAND GREENLAND MONOLITH USA 1 293 396 65 112 1 293 396 65 112 129 25.09.2020

7 SCOOBY-DOO! SCOOB! WARNER USA 853 300 45 304 7 626 410 429 237 323 24.07.2020

8 O CZYM MARZĄ 
ZWIERZĘTA

THE WISHMAS TREE KINO ŚWIAT AUSTRALIA 730 553 41 249 1 895 047 106 562 221 21.08.2020

9 TARAPATY 2 TARAPATY 2 NEXT FILM POLSKA 585 032 35 158 585 032 35 158 260 25.09.2020

10 NOWI MUTANCI THE NEW MUTANTS DISNEY USA 442 324 24 309 1 131 882 62 397 231 26.08.2020

  33 733 477 1 758 000

11 WŁOSKIE WAKACJE MADE IN ITALY M2 FILMS WLK. BRYTANIA/WŁOCHY 247 097 13 365 1 438 962 79 871 192 07.08.2020

12 MAŁE SZCZĘŚCIA LE BONHEUR DES UNS… GALAPAGOS 

FILMS

FRANCJA 211 676 13 443 211 676 13 443 103 18.09.2020

13 JAK NAJDALEJ STĄD JAK NAJDALEJ STĄD FORUM FILM POLSKA/IRLANDIA 193 413 11 524 193 413 11 524 145 25.09.2020

14 ZIEJA ZIEJA TVP POLSKA 116 842 7 458 231 794 13 836 151 28.08.2020

15 DALEKO OD REYKJAVIKU THE COUNTY GUTEK FILM ISLANDIA/DIANA/NIEMCY/
FRANCJA

113 223 6 784 139 341 8 128 35 04.09.2020

16 NAPRZÓD ONWARD DISNEY USA 104 802 6 887 3 720 055 238 011 285 06.03.2020

17 EMA EMA NOWE 
HORYZONTY

CHILE 86 324 5 211 86 324 5 211 32 11.09.2020

18 ARAB BLUES UN DIVAN A TUNIS GUTEK FILM FRANCJA/TUNEZJA 85 041 4 881 383 862 21 681 113 14.08.2020

19 AFTER 2 AFTER 2 MONOLITH USA 77 046 17 294 7 000 263 373 629 212 12.04.2019

20 SAMSAM SAMSAM KINO ŚWIAT BELGIA/FRANCJA 70 113 4 079 668 470 39 614 213 07.08.2020

1 305 577 90 926

35 039 054 1 848 926

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PĘTLA KINO ŚWIAT 10 150 921 514 832 10 150 921 514 832 503 04.09.2020

2 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY KINO ŚWIAT 8 447 840 449 911 8 447 840 449 911 452 18.09.2020

3 TARAPATY 2 NEXT FILM 585 032 35 158 585 032 35 158 260 25.09.2020

4 JAK NAJDALEJ STĄD FORUM FILM 193 413 11 524 193 413 11 524 145 25.09.2020

5 ZIEJA TVP 116 842 7 458 231 794 13 836 151 28.08.2020

6 DOLINA BOGÓW GALAPAGOS FILMS 50 956 3 569 186 893 12 245 108 21.08.2020

7 INTERIOR MÓWI SERWIS 17 857 1 100 17 857 1 100 36 18.09.2020

8 SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER KINO ŚWIAT 14 879 1 242 4 046 974 240 281 356 06.03.2020

9 XABO: KSIĄDZ BONIECKI GUTEK FILM 14 271 1 019 203 140 12 550 127 24.07.2020

10 PAN T. KINO ŚWIAT 12 617 1 286 2 055 871 113 984 140 25.12.2019

TOP 10: 19 604 628 1 027 099

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

Restauracja Cinema Paradiso
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa
Rezerwacje: +48 695 477 799
www.cinemaparadiso.pl
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