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W obliczu zmian spowodo-
wanych przez pandemię 
koronawirusa, w szcze-
gólności gwałtownego 

wzrostu dystrybucji produkcji audio-
wizualnych za pośrednictwem serwi-
sów VOD, jesteśmy zmuszeni domagać 
się stanowczo implementacji Dyrekty-
wy o prawach autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym. Najwyższy czas, żeby 
w świetle prawa autorskiego zrównać 
internet z innymi polami eksploatacji. 
Każdy miesiąc zwłoki (dwuletni czas na 
wdrożenie dyrektywy minął w czerw-
cu) wydaje się decyzją nieuzasadnioną 
i wymierzoną bezpośrednio w polskich 
filmowców, których pozbawia się w ten 
sposób możliwości otrzymywania tantiem 
z eksploatacji ich twórczości w internecie. 
Przez to niewątpliwe zaniedbanie, polscy 
twórcy codziennie tracą należne im pie-
niądze. Za wykorzystanie filmów i seria-
li przez francuski Netflix ZAPA inkasuje 
dla polskich twórców, za pośrednictwem 
SACD, setki tysięcy rocznie, ale Francja 
nie ociąga się z wprowadzaniem unij-
nych dyrektyw, a poza tym dba o swoją 
kulturę i jej twórców jak żaden inny kraj.

Pierwszy krok na drodze równego 
traktowania wszystkich uczestników 
rynku audiowizualnego został zrobiony 
już w ubiegłym roku. Wtedy, dzięki na-
szemu zaangażowaniu, do jednej z tarcz 
antykryzysowych wpisano obowiązek 
ponoszenia przez operatorów platform 
VOD 1,5-procentowej daniny od przy-
chodów (z abonamentów lub reklam) na 

rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. Wpływy z tego tytułu, wyższe niż 
początkowo szacowano (po czterech 
kwartałach to blisko 20 mln złotych), 
pokazują, jak ważne jest to pole eksplo-
atacji. Ta świadomość powinna zachęcić 
rządzących do szybkiej implementacji 
dyrektywy, a tym samym przerwania 
kuriozalnej sytuacji, w której twórca 
zdaje się być jedynym, który nie czer-
pie korzyści z rozpowszechniania swo-
ich utworów w internecie.

Dlatego chciałem zaprosić Was do Gdy-
ni na Forum Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, które odbędzie się tradycyjnie 
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych. Tym razem będziemy rozma-
wiać właśnie o implementacji Dyrektywy 
o prawach autorskich na jednolitym rynku 
cyfrowym, projekcie Ustawy o uprawnie-
niach artysty zawodowego, która pozwo-
li wreszcie ucywilizować warunki pracy 
artystycznej i doprowadzi do aktualizacji 
listy tzw. czystych nośników, oraz o przy-
gotowywanej przez WFDiF – we współ-
pracy z SFP – platformie streamingowej, 
która ma stać się najpełniejszą kolekcją 
polskiego kina dostępną online. Do dys-
kusji zaprosiliśmy przedstawicieli Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Mam nadzieję, że spotkają się z nami 
i wytłumaczą np. dlaczego nie przeszka-
dza im, że niemieccy artyści z tytułu re-
kompensaty reprograficznej otrzymują 
rocznie ponad 300 mln euro, a polscy – 
jedynie 1,6 mln euro.

Do zobaczenia w Gdyni.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podzia-
łami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do 
zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów 
zawodowych. Na Ustawę o uprawnieniach artysty zawo-

dowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie 
od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.

Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekom-
pensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są 
dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich 
powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów. Nie 
rozumiemy, dlaczego Polska miałaby nie wprowadzić takiej opłaty 
w minimalnej wysokości, zgodnie z rozwiązaniami obowiązują-
cymi w zdecydowanej większości państw w Europie.

Dla porównania przedstawiamy kwoty rekompensaty reprogra-
ficznej w innych krajach*. Te liczby mówią same za siebie:

332 mln euro – Niemcy
277 mln euro – Francja
127 mln euro – Włochy
27 mln euro – Węgry
1,6 mln euro – Polska
* Dane za 2018 rok, dot. urządzeń audio i wideo, więcej informacji na artysta-

zawodowy.pl.
Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kul-

tury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu 
rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy 
elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a ar-
tyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się 
zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się 
publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na 
szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę na-
gonkę. I o to poparcie apelujemy. W tej sprawie mówimy jednym 
głosem, niezależnie od osobistych sympatii politycznych: zarów-

no ustawa, jak i kompleksowa aktualizacja rekompensaty repro-
graficznej są bardzo potrzebne i wyczekiwane od lat. Dodatkowo 
polski projekt ustawy jako jedyny w Europie jest wyrazem solidar-
nościowej postawy artystów wobec części środowiska znajdującej 
się w najtrudniejszej sytuacji.

Wiemy, że w żadnym kraju opłata nie została w zauważalnym 
stopniu przerzucona na konsumentów. Firmy zarówno w Pol-
sce, jak i w pozostałych krajach UE, mają możliwość odliczenia 
jej od swoich wielkich zysków. Dziękujemy Ministerstwu Kul-
tury oraz tym politykom, którzy w debacie publicznej stawiają 
czoło pełnym hipokryzji argumentom przeciwników polskiej 
kultury. Wspólnie pokażmy młodemu pokoleniu, że wybranie 
drogi twórczej nie jest skazywaniem się na życie bez podstawo-
wych zabezpieczeń.

LISTA SYGNATARIUSZY: 
1.  Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Jacek Bromski, Prezes 
2.  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – Janusz Fogler, Przewodni-

czący Zarządu
3.  Izba Wydawców Prasy – Bogusław Chrabota, Prezes; Marek 

Frąckowiak, Dyrektor Generalny
4.  Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Janusz Janow-

ski, Prezes
5.  Związek Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, Prezes
6.  Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska – Bar-

bara Jóźwiak, Prezeska Zarządu
7.  Balet Cracovia Danza – Romana Agnel, Dyrektor Naczelny 

i Artystyczny
8.  Teatr Muzyczny w Poznaniu – Przemysław Kieliszewski, Dy-

rektor
9.  Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków – Anna 

Michalak, Prezeska Stowarzyszenia
10.  Gildia Montażu i Postprodukcji GMP – Marcin Konarzew-

ski, Przewodniczący

Ponad 50 organizacji zrzeszających twórców różnych profesji, takich jak 
m.in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ZAiKS, Izba Wydawców Prasy, 
Związek Zawodowy Muzyków, Gildia Reżyserów Polskich czy STOART, 
skierowało apel do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych o poparcie 
projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Pierwszy raz tak 
wiele organizacji ze świata kultury mówi jednym głosem. 

Apel środowisk kreatywnych 
w sprawie systemu wsparcia 
artystów zawodowych
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11.  Gildia Scenarzystów Polskich – Ilona Łepkowska, Przewod-
nicząca Zarządu 

12.  Goyki 3 Art Inkubator – Joanna Cichocka-Gula, Dyrektor 
13.  Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) – Ali-

cja Grawon-Jaksik, Prezes Izby
14.  Fundacja Teatr PAPAHEMA – Mateusz Trzmiel, Prezes 

Zarządu 
15.  Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Mariusz Bogdanowicz, Prezes 
16.  Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych – Wojciech Dudzik, 

Prezes Zarządu 
17.  Alians Niezależnych Producentów Muzycznych – Andrzej 

Dąbrowski, Przewodniczący 
18.  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Anna Weronika Brze-

zińska, Prezeska 
19.  Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (PTMW) – Ma-

ciej Żółtowski, Prezes Zarządu
20.  Polunima. Polski Ośrodek Lalkarski – Jacek Malinowski, 

Prezydent 
21.  Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC – Piotr Śli-

skowski, Prezes
22.  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – 

Maciej Hoffman, Prezes Zarządu
23.  Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP – Ryszard Po-

znakowski, Przewodniczący Zarządu
24.  Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów – Paweł Szkotak, Prezes
25.  Stowarzyszenie Kobiet Filmowców – Barbara Białowąs, Pre-

zeska Zarządu 
26.  Stowarzyszenie Montażystów Polskich – Jarosław Barzan, 

Prezes Zarządu
27.  Stowarzyszenie Muzyków Ludowych – Jan S. Prządka, Pre-

zes Zarządu
28.  Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM – Ry-

szard Cieśla, Prezes
29.  Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Waldemar Majcher, 

Prezes
30.  Unia Teatrów Polskich – Maciej Englert, Prezes 
31.  Unia Teatrów Niezależnych – Maria Seweryn, Prezes
32.  Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycer-

ska, Prezes

33.  Zrzeszenie Filharmonii Polskich – Jacek Rogala, Przewod-
niczący Zarządu 

34.  Związek Kompozytorów Polskich – Mieczysław Kominek, 
Prezes

35.  Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jerzy 
Mamcarz, Prezes

36.  Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP) – Maksymi-
lian Rogacki, Przewodniczący 

37.  Związek Zawodowy Muzyków RP – Wanda Kwietniewska, 
Przewodnicząca 

38.  Stowarzyszenie Architektów Polskich – Bohdan Lisowski, 
Prezes 

39.  Związek Artystów Wykonawców STO ART – Jan Drozdowski, 
Przewodniczący Zarządu 

40.  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Nasiłowska, Prezes
41.  Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – Tomasz 

Grewiński, Prezes Rady
42.  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Rafał Lisowski, 

Prezes
43.  Forum Środowisk Sztuki Tańca – Maciej Kuźmiński, Czło-

nek Zarządu 
44.  Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Lidia Duda, 

Przewodnicząca
45.  Mazowiecka Izba Architektów – Robert Szumielewicz, Prze-

wodniczący Rady Okręgowej
46.  Gildia Reżyserów Polskich – Magdalena Lankosz, Dyrektorka
47.  Polska Gildia Producentów – Agata Szymańska, Członkini 

Zarządu
48.  Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – Andrzej Puczyń-

ski, Przewodniczący Zarządu
49.  Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu 

SWPS – prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Kierownik Centrum
50.  Polska Rada Muzyczna – Artur Szklener, Prezes
51.  Fundacja Sztukmistrze – Joanna Reczek-Szwed, Prezeska 

Zarządu 
52.  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – 

Dominik Skoczek, Dyrektor
53.  Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Krzysztof Szuster, 

Prezes Zarządu Głównego

MAGAZYN FILMOWY  nr 121/wrzesień 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 121/wrzesień 2021



6

SFP-ZAPA

MAGAZYN FILMOWY  nr 121/wrzesień 2021

Pandemia koronawirusa wymu-
siła rewizję dużej części planów 
poczynionych na początku roku. 
Po pierwszym okresie zamroże-

nia gospodarki, w pierwszym półroczu 
2020, wydawało się, że realizacja planu fi-
nansowego nie będzie możliwa. Znaczą-
co zmniejszyły się wpływy reklamowe 
nadawców, zamknięto także kina i hote-
le, co spowodowało znaczny spadek wy-
sokości przekazywanych tantiem. Jed-
nak natychmiastowo podjęte przez SFP- 
-ZAPA dodatkowe działania, zwiększające 
wpływy z innych obszarów oraz intensyfika-
cja czynności procesowych pozwoliły mimo 
pandemii zamknąć ubiegły rok z wynikiem 
na poziomie najwyższym w historii. 

SFP-ZAPA zainkasowało w 2020 ro-
ku kwotę ponad 176 mln zł. Złożyły się 
na nią nie tylko należności bieżące, ale 
też skumulowane zaległości niektórych 
użytkowników za okresy sięgające wiele 
lat wstecz, uzyskane w drodze negocjacji 
i ugód lub zakończonych procesów sądo-
wych. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym za-
rządzaniu prawami autorskimi i pokrew-
nymi („Ustawa o ZZ”) organizacja musi 
dokonać wypłaty tantiem nie później niż 
w okresie 9 miesięcy następujących po ro-
ku, w którym kwoty zostały zainkasowane. 
SFP-ZAPA dokonuje repartycji środków 
w zdecydowanie krótszych terminach. 

Podsumowanie 
2020 roku
Jubileuszowy rok 25-lecia istnienia  
SFP-ZAPA był dla organizacji 
wyjątkowy pod wieloma względami. 

Rok 2020 był także rekordowy pod 
względem wypłat. SFP-ZAPA wypłaciło 
polskim i zagranicznym uprawnionym 
kwotę 146,8 mln zł. Z tego aż 102,3 mln 
zł zostało wypłacone autorom, a 44,5 mln 
zł producentom. Mowa tutaj o faktycznej 
kwocie przekazanej na rachunki banko-
we reprezentowanych przez SFP-ZAPA 
uprawnionych lub zagranicznych organi-
zacji chroniących twórców i producentów 
z całego świata. 

W reakcji na szczególnie trudną sytu-
ację, w jakiej w ubiegłym roku znalazło 
się z powodu pandemii całe środowisko 
filmowe, SFP-ZAPA wdrożyło dla swo-
ich uprawnionych szeroki pakiet dzia-
łań pomocowych. Przyspieszone zostały 
wszystkie terminy repartycji oraz wypłaty 
tantiem. Po raz pierwszy w historii orga-
nizacji umożliwiono także zrzeszonym 
w niej producentom podjęcie zaliczek na 
poczet przyszłych tantiem. W rezultacie 
na ich konta już w kwietniu ubiegłego 
roku trafiło 4,6 mln zł. Z kolei autorom, 
którzy powierzyli swoje prawa SFP-ZAPA 
udostępniono zaliczki socjalne na poczet 
przyszłych tantiem z odroczonym ter-
minem rozpoczęcia spłaty od roku 2022. 
Na skutek decyzji Rady Administracyjnej 
SFP-ZAPA o wypłaceniu kwot uznanych 
za niepodlegające podziałowi, do wypła-
ty dla uprawnionych skierowano niemal 

9  mln zł. Dodatkowo, pod koniec ubiegłe-
go roku, Rada Administracyjna SFP-ZAPA 
podjęła decyzję, by autorom i producen-
tom chronionym przez organizację prze-
kazać z rozwiązanych rezerw dodatkowe 
kwoty – łącznie kolejne ponad 11 mln zł. 

W 2020 swoje prawa powierzyło SFP-
-ZAPA blisko 300 nowych autorów lub 
spadkobierców. Na koniec ubiegłego roku 
ich liczba wynosiła niemal 5500. Jedno-
cześnie prawa do scenariusza powierzyło 
SFP-ZAPA do końca 2020 łącznie ponad 
2300 polskich autorów. W ubiegłym roku 
do organizacji zapisało się także 23 nowych 
producentów. Łączna ich liczba na koniec 
ubiegłego roku wyniosła prawie 680.

Liczna reprezentacja scenarzystów 
w SFP-ZAPA doprowadziła do wydania 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w lipcu 2020 długo oczekiwa-
nej decyzji, w której Minister stwierdził, 
że SFP-ZAPA jest organizacją reprezen-
tatywną w zakresie praw autorskich do 
scenariuszy utworów audiowizualnych. 
Oznacza to, że SFP-ZAPA od momentu 
wejścia w życie Ustawy o ZZ (decyzja ma 
charakter deklaratoryjny, tzn. potwierdza 
istniejący już porządek prawny) reprezen-
tuje nie tylko scenarzystów, którzy bez-
pośrednio powierzyli organizacji prawa 
do zbiorowego zarządzania, ale również 
wszystkich tych, którzy nie powierzyli 
swoich praw ani SFP-ZAPA, ani Stowarzy-
szeniu Autorów ZAiKS. Naturalną konse-
kwencją tej decyzji, zwiększającej liczbę 
autorów chronionych przez SFP-ZAPA, 
będzie zwiększenie kwot inkasowanych 
niemal na każdym z pól eksploatacji.

REEMISJA
Rynek reemisji jest jednym z nielicznych, 
dla którego okres pandemii nie wiązał się 
ze znaczącym spadkiem przychodów. To 
kluczowe od wielu lat dla SFP-ZAPA pole 
eksploatacji utworów przynosi niezmien-
nie wysokie bieżące wpływy. Dzięki sku-
tecznemu monitorowaniu wykonywania 
zawartych kontraktów – na koniec 2020 
roku było ich ponad 300, co oznacza ob-
jęcie blisko 100 proc. rynku stawką 2,2 
proc. – SFP-ZAPA utrzymało na tym polu 
także wysoki poziom inkasowanych kwot 
za bieżące okresy. 

Zgodnie z przewidywaniami, 2020 rok 
przyniósł także pierwsze prawomocne, 
w pełni korzystne dla SFP-ZAPA, rozstrzy-
gnięcie w sprawie przeciwko Vectra S.A. – 
największemu w Polsce operatorowi kablowe-
mu zaniżającemu podstawę rozliczeń z SFP- 
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-ZAPA. Wyrok ten należy uznać za przeło-
mowy z kilku względów. Po pierwsze, naj-
większy podmiot na rynku został zobligo-
wany do dopłaty wielomilionowego wyna-
grodzenia oraz wysokich odsetek. Po drugie, 
Sąd prawomocnie rozstrzygnął, iż niezgodne 
z zapisami umów licencyjnych zawieranych 
przez SFP-ZAPA jest dokonywanie jakich-
kolwiek wyłączeń z podstawy rozliczeń kwot 
uzyskiwanych cyklicznie od abonentów. 

Ubiegły rok to też intensywne starania 
SFP-ZAPA w kierunku objęcia umowami 
ze stawką 2,2 proc. kolejnych operatorów 
działających na rynku płatnej telewizji, nie-
zależnie od wykorzystywanej przez nich 
technologii reemisji sygnału – przewodo-
wej lub bezprzewodowej. Przekłada się to 
na coraz wyższe wpływy uzyskiwane nie 
tylko od tradycyjnych operatorów kablo-
wych czy satelitarnych, ale także podmio-
tów dystrybuujących programy telewizyj-
ne za pośrednictwem internetu. 

Ostatecznie SFP-ZAPA zainkasowało 
w 2020 roku na polu reemisji kwotę pra-
wie 83 mln zł – o ponad 10 mln zł więk-
szą niż w roku 2019.

NADAWANIE
Na skutek pandemii COVID-19 rynek 
telewizyjny musiał zmierzyć się z nie-
spotykanym wcześniej gwałtownym za-
łamaniem na rynku reklamy telewizyj-
nej będącej dla nadawców kluczowym 
źródłem przychodów. To z kolei skutko-
wało zmniejszonymi wpłatami do SFP-
-ZAPA. W kwietniu 2020 roku spadek 
przychodów reklamowych wchodzących 
do podstawy wyliczania tantiem sięgał 
u niektórych nadawców nawet 40 proc. 
W późniejszych miesiącach spadek wy-
hamował, a w drugim półroczu nastąpiło 
nawet pewne odbicie. W ujęciu rocznym 
przełożyło się to jedynie na kilkuprocen-
towe odchylenie w porównaniu do lat 
poprzednich. Ostatecznie w roku 2020 
osiągnięto łączne wpływy z pola nada-
wanie w wysokości niemal 80 mln zł.

Rynek nadań jest niemal w całości objęty 
umowami z SFP-ZAPA. W 2020 aktywnie 
monitorowano rynek nadawców telewizyj-
nych w poszukiwaniu nowych kontrahen-
tów. Prowadzone były negocjacje z mniej-
szymi użytkownikami, którzy do niedawna 
nie eksploatowali repertuaru chronionego 
przez organizację.

WYŚWIETLANIE
Rok 2020 należy uznać za przełomowy na 
polu eksploatacji wyświetlanie. Zakończył 

się on zainkasowaną na tym polu kwo-
tą sięgającą blisko 9 mln zł, czyli niemal 
4-krotnie wyższą niż w roku 2019. 

Rynek kinowy najmocniej ucierpiał 
w okresie pandemii, co przełożyło się na 
niskie wpływy z rozliczeń bieżących. Obo-
strzenia nałożone na tę branżę odbiły się 
na rozliczeniach z 400 kinami, głównie 
studyjnymi i lokalnymi, z którymi SFP-
-ZAPA miało zawarte umowy od wielu 
lat. Spadek kwot inkasowanych od tych 
podmiotów wyniósł w ujęciu rocznym 
około 50 proc.

Jednak ubiegłoroczna prawomocna 
wygrana SFP-ZAPA w sporze sądowym 
z największym w Polsce multipleksem – 
Cinema City, pozwoliła na wyegzekwowa-
nie od tej sieci kin zaległości z tytułu wy-
świetlania filmów w latach 2011-2013. Po 
sześciu latach procesu sądowego, w listo-
padzie 2020 roku, Sąd Apelacyjny w War-
szawie wydał w 100 proc. korzystny dla 
SFP-ZAPA prawomocny wyrok, w którym 
zobowiązał operatora największej sieci kin 
w Polsce do zapłaty wielomilionowego za-
ległego wynagrodzenia należnego twór-
com reprezentowanym przez organizację. 

Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że 
negowana przez multipleks, a stosowana 
przez SFP-ZAPA stawka procentowa od 
wpływów z wyświetlania wszystkich fil-
mów jest zasadna. Mimo to, Cinema City, 
będące częścią największej sieci kinowej na 
świecie, nie wykonało dobrowolnie wyroku, 
odmawiając też uregulowania zaległości 
za pozostałe okresy. W konsekwencji SFP-
-ZAPA zmuszone było wszcząć egzekucję 
komorniczą w celu uzyskania zasądzonych 
tantiem. Dzięki temu, do końca ubiegłego 
roku, na konto organizacji wpłynęła około 
połowa zasądzonej należności.

Po wyroku w sprawie przeciwko Cine-
ma City, pozostali dwaj operatorzy naj-
większych multipleksów – Helios oraz 
Multikino – pozostający jeszcze do nie-
dawna w sporach sądowych z SFP-ZAPA, 
pod koniec 2020 roku podjęli rozmowy 
ugodowe z organizacją. W efekcie, już na 
początku 2021 doszło do zawarcia z nimi 
ugód oraz umów generalnych. Na ich mo-
cy dwaj operatorzy łącznej liczby niemal 
100 kin w Polsce, uregulują wieloletnie 
zaległości za okres do końca 2020 roku 
i po ponownym otwarciu swoich kin bę-
dą wpłacali należności bieżące.

Postępowanie dotyczące tabel wynagro-
dzeń pozostaje w toku, po tym jak pod ko-
niec 2020 Komisja Prawa Autorskiego wy-
łącznie z przyczyn formalnych odmówiła 

zatwierdzenia tabel wynagrodzeń wszyst-
kim OZZ, w tym z wniosku wspólnego SFP- 
-ZAPA i ZAiKS. Zespół orzekający Ko-
misji nie odniósł się w ogóle do wysoko-
ści stawek wynagrodzeń sformułowanych 
we wspólnym wniosku obu organizacji 
uwzględniającym już decyzję o reprezenta-
tywności SFP-ZAPA w zakresie scenariu-
sza, przekładającą się na zaktualizowany 
podział łącznej stawki za prawa autorskie 
w następujący sposób: 1,05 proc. dla SFP-
-ZAPA i 1,05 proc. dla ZAiKS. Organiza-
cje złożyły odwołania od decyzji Komisji 
do Ministra Kultury.

ODTWARZANIE
Wpływy z odtwarzania, przed pandemią 
nie przynoszące organizacji bardzo wy-
sokich kwot, istotnie spadły z uwagi na 
wprowadzone obostrzenia w działalno-
ści poszczególnych sektorów gospodar-
ki, w tym zamknięcie lub ograniczenie 
działalności hoteli. 

Niezależnie od powyższego, w wyniku 
trwających niemal osiem lat starań OZZ, 
w październiku ubiegłego roku Sąd Ape-
lacyjny w Poznaniu prawomocnie za-
twierdził tabelę stawek wynagrodzeń 
SFP-ZAPA oraz kilku innych organi-
zacji za odtwarzanie utworów i przed-
miotów praw pokrewnych w hotelach. 
Zatwierdzone stawki powinny przełożyć 
się w przyszłości na zwiększenie kwot in-
kasowanych przez SFP-ZAPA na tym polu 
eksploatacji, które do tej pory można było 
oceniać jako wręcz symboliczne. 

ZWIELOKROTNIANIE
W ubiegłym roku SFP-ZAPA zgodnie z pla-
nem doprowadziło do zawarcia dwóch ugód: 
z wydawcą prasowym Edipresse oraz dys-
trybutorem filmowym Hagi. Eksploatacja 
filmów na nośnikach DVD i Blu-ray kur-
czy się z roku na rok i przynosi niewielkie 
wpływy bieżące. SFP-ZAPA podejmuje 
jednak intensywne działania, aby również 
z tego fragmentu rynku pobierać tantiemy 
dla twórców. Zdarza się bowiem, że reper-
tuar niektórych autorów jest wykorzysty-
wany wyłącznie na tym polu i jest to dla 
nich jedyne źródło tantiem.

CZYSTE NOŚNIKI
Zgodnie z planem, opierając się na ko-
rzystnych dla SFP-ZAPA zasadach podzia-
łu opłat od czystych nośników autorskich 
wynegocjowanych w połowie 2018 roku, 
organizacja uzyskała na tych samych za-
sadach kwoty za kolejne okresy.
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Sejm przyjął ustawę implementującą Dyrektywę 
o audiowizualnych usługach medialnych 

Potrzeba implementacji europej-
skiej Dyrektywy o audiowizual-
nych usługach medialnych do pol-
skiego porządku prawnego jest 

niezaprzeczalna. Konieczne jest dostoso-
wanie przepisów zapewniających stabilne 
finansowanie branży filmowej do szyb-
ko zmieniającego się rynku medialnego 
i objęcie dostawców usług na żądanie oraz 
nadawców zagranicznych opłatą na rzecz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dla-
tego bardzo cieszy przyjęcie przez rząd 
projektu ustawy implementującej europej-
skie przepisy, dzięki którym na wszystkich 
dostawców usług medialnych zostaną na-
łożone podobne, niedyskryminujące niko-
go, obowiązki.

Nowelizacja związana jest przede wszyst-
kim ze znaczącymi zmianami technologicz-
nymi, które nastąpiły od czasu poprzedniej 
zmiany dyrektywy w 2007 roku, w szcze-
gólności ze wzrostem znaczenia krótkich 
form wideo, w tym treści tworzonych przez 
użytkowników oraz zwiększeniem udzia-
łu w rynku dostawców wideo na żądanie, 
a najważniejsze przewidziane zmiany po-
legają na wprowadzeniu:

• przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności związanej z dostarczaniem 
platform udostępniania wideo, w tym za-
sad zgłoszenia prowadzenia takiej działal-
ności, oraz ochrony przed treściami nawo-

łującymi do przemocy oraz zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi małoletnich,

• nowych zasad dotyczących działalno-
ści reklamowej w usługach medialnych,

• modyfikacji zasad promowania twór-
czości europejskiej w usługach medialnych 
na żądanie, w tym wprowadzenie obo-
wiązku do przeznaczania co najmniej 30 
proc. zawartości katalogu takich usług na 
audycje europejskie, w tym wytworzone 
pierwotnie w języku polskim, oraz odpo-
wiedniego wyeksponowania tych audycji 
w katalogu,

• modyfikacji przepisów dotyczących 
obowiązków wprowadzania udogodnień 
dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 
również w usługach medialnych na żądanie,

• rozszerzeniu podmiotów zobowiąza-
nych do uiszczania opłat na rzecz Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej o nadawców 
telewizyjnych posiadających siedzibę w in-
nym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej, a uzyskujących przychody na te-
rytorium Polski.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich brało 
udział w konsultacjach społecznych doty-
czących procedowanych przepisów, orga-
nizowanych we wrześniu 2020 roku. Przy-
jęty przez Radę Ministrów projekt ustawy 
uwzględnia część postulatów zgłaszanych 
w ich trakcie. Przychylono się m.in. do ta-
kich wniosków, jak:

• wykreślenie z projektu proponowanego 
art. 47l, który zwalniał platformy udostęp-
niania wideo z odpowiedzialności za treści 
umieszczone na platformie,

• doprecyzowanie zakresu wyłączenia 
z definicji „platform udostępniania wideo” 
serwisów społecznościowych. Określono 
także kryteria brane pod uwagę przy oce-
nie zasadniczej funkcji usługi oraz dopre-
cyzowano samą definicję „platformy udo-
stępniania wideo”,

• wprowadzenie rozwiązań mających uła-
twić wyliczenie i pobieranie opłat na rzecz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w tym 
od zagranicznych nadawców i dostawców 
VOD. Według obecnego, przyjętego przez 
rząd, projektu ustawy podmioty zobowią-
zane zostaną do składania oświadczeń pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. Dy-
rektor PISF będzie mógł się również zwra-
cać do nich o przedstawienie wyjaśnień, 
a także o informacje od Przewodniczące-
go KRRiT w sprawie sprawozdań i zeznań 
podatkowych takich podmiotów przeka-
zanych do KRRiT.

Poza wymienionymi powyżej zmianami 
do projektu ustawy wprowadzono także 
obowiązek przekazywania do KRRiT przez 
dostawców usług medialnych sprawozdań 
finansowych lub zeznań podatkowych 
oraz informacji o rocznych przychodach 
i kosztach dotyczących poszczególnych 

27 lipca Sejm uchwalił ustawę, której celem jest wdrożenie 
nowelizacji europejskiej Dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych do polskiego porządku prawnego. W rządowym 
projekcie ustawy skierowanym do Sejmu 30 czerwca Ministerstwo 
uwzględniło wiele uwag przedłożonych w stanowisku 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich z października 2020 
roku. Proponowane zmiany mają objąć Ustawę o radiofonii 
i telewizji oraz Ustawę o kinematografii. Ustawa została przyjęta 
w brzmieniu proponowanym w sprawozdaniu komisji, bez 
dalszych poprawek.

W ubiegłym roku SFP-ZAPA monito-
rowało także prace związane z projektem 
Ustawy o statusie artysty zawodowego, 
który bezpośrednio wiąże się ze zmianą 
systemu opłat z tytułu tzw. czystych nośni-
ków. Projekt powstał w wyniku trwającej od 
2017 roku debaty środowisk artystycznych 
i jego głównym założeniem jest wsparcie 
najmniej zarabiających przedstawicieli za-
wodów artystycznych poprzez zapewnie-
nie im dopłat do składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne. W celu współfi-
nansowania składek artystów zawodo-
wych projekt ustawy przewiduje powołanie 
specjalnego Funduszu Wsparcia Artystów 
Zawodowych, którego przychodami mają 
być, poza dotacjami celowymi z budżetu 
państwa, również wpływy z opłaty z tytułu 
czystych nośników, o której mowa w art. 
20 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Działania SFP-ZAPA skon-
centrowane były na opracowaniu takiego 
modelu zmiany systemu opłat, który z jed-
nej strony uwzględniałby główne założe-
nie projektu ustawy – wsparcie artystów – 
z drugiej zaś przyniósłby wyczekiwaną od 
lat aktualizację listy urządzeń i nośników 
objętych opłatą, która jest niezbędna do 
zapewnienia twórcom godziwej rekom-
pensaty z tytułu korzystania z utworów 
w ramach użytku prywatnego.

INTERNET (VOD)
Aktywne działania SFP-ZAPA na polskim 
oraz europejskim rynku przysłużyły się do 
zainicjowania działań w kierunku zmiany 
przepisów wprowadzających obowiązek 
regulowania przez serwisy internetowe na 
rzecz twórców wynagrodzenia za eksplo-
atację ich filmów w internecie. Niezależnie 
od tego, że polskie przepisy nie zobowią-
zują obecnie platform VOD do uiszczania 
wynagrodzeń dla twórców, SFP-ZAPA po-
dejmuje starania mające na celu zawiera-
nie umów, na podstawie których autorzy 
otrzymywaliby wynagrodzenia z tego tytułu. 
W ubiegłym roku organizacja z powodze-
niem realizowała kontrakt z Telewizją Pol-
ską, na mocy którego do SFP- ZAPA wpły-
wają wynagrodzenia dla twórców z tytułu 
publicznego udostępnienia tzw. archiwal-
nych utworów wyprodukowanych w prze-
szłości przy udziale TVP.

WALKA Z PIRACTWEM
Ubiegły pandemiczny rok wymusił zmiany 
w sposobie korzystania z utworów audio-
wizualnych. Znaczna część eksploatacji 
filmów została przeniesiona do internetu 

i odbywała się m.in. za pośrednictwem 
serwisów świadczących usługi VOD. Nie-
stety, masowe udostępnianie filmów w sie-
ci miało też negatywne skutki. W ślad za 
nim odnotowany został znaczny wzrost 
piractwa internetowego. W obliczu tego 
SFP-ZAPA intensywnie monitorowało 
serwisy internetowe w celu ujawniania 
i usuwania treści naruszających autor-
skie prawa majątkowe do określonych 
filmów. Dodatkowo organizacja brała 
udział w postępowaniach karnych do-
tyczących naruszeń praw do utworów 
audiowizualnych. W rezultacie jednego 
z nich, pod koniec 2020 roku, zamknięto 
bardzo popularny wśród Polonii serwis 

videopenny.com. W orzeczeniu kończą-
cym sprawę Sąd uwzględnił także złożony 
przez SFP-ZAPA wniosek o naprawienie 
szkody i zasądził na rzecz pokrzywdzo-
nych producentów reprezentowanych 
przez organizację kwotę kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. 

NAJWAŻNIEJSZE 
PROJEKTY LEGISLACYJNE
W 2020 roku organizacja podejmowa-
ła intensywne działania na rzecz prawi-
dłowego wdrożenia w Polsce przepisów 
reformujących europejskie prawo autor-
skie. Uczestnicząc w procesie implemen-
tacji Dyrektywy o prawie autorskim na 
jednolitym rynku cyfrowym, SFP-ZAPA 
domagało się przyznania twórcom prawa 
do wynagrodzenia za eksploatację filmów 
w internecie, nie tylko od serwisów VOD 
i platform streamingowych, ale także od 

serwisów udostępniających treści pocho-
dzące od osób trzecich, takich jak YouTube. 
Wdrożenia do polskiego prawa wymaga 
także druga z przyjętych w 2019 roku dy-
rektyw unijnych, tzw. satelitarno-kablo-
wa 2. Potwierdza ona zasadę neutralno-
ści technologicznej na polu reemisji przy 
równoczesnym przyjęciu w tym zakresie 
obowiązkowego zbiorowego zarządu. 

W ubiegłym roku SFP-ZAPA było 
również mocno zaangażowane w ostat-
ni etap procesu legislacyjnego związane-
go z nowelizacją Kodeksu postępowania 
cywilnego, zakładającą wprowadzenie 
do polskiego wymiaru sprawiedliwości 
sądów wyspecjalizowanych w zakresie 
własności intelektualnej. Projekt ustawy 
przewidywał początkowo zmiany roz-
wiązań proceduralnych mogące znaczą-
co obniżyć poziom ochrony autorskich 
praw majątkowych, ale dzięki zaanga-
żowaniu SFP-ZAPA udało się w trakcie 
prac parlamentarnych utrzymać obecny 
zakres roszczenia informacyjnego oraz 
uwzględnić w przepisach odmienność 
prawa autorskiego wobec prawa własno-
ści przemysłowej i nieuczciwej konkuren-
cji. Przepisy dotyczące Sądów Własności 
Intelektualnej oraz nowe zasady prowa-
dzenia postępowań sądowych w odnie-
sieniu do praw autorskich weszły w życie 
1 lipca ubiegłego roku.

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
W minionym roku SFP-ZAPA podpisało kil-
ka kolejnych umów z zagranicznymi organi-
zacjami zbiorowego zarządzania: z litewską 
organizacją AVAKA reprezentującą autorów 
i producentów, austriacką LITERAR-ME-
CHANA, czeską OOA-S oraz kolumbijską 
DASC – trzy reprezentujące autorów – oraz 
niemiecką organizacją GWFF reprezentują-
cą producentów w zakresie czystych nośni-
ków. W rezultacie na koniec 2020 roku SFP- 
-ZAPA miało zawarte 77 umów o reprezen-
tacji z organizacjami zagranicznymi.

Tak jak w latach poprzednich przedsta-
wiciele SFP-ZAPA aktywnie uczestniczyli 
w pracach zarządu Society of Audiovisual 
Authors (SAA) z siedzibą w Brukseli, Ra-
dy Dyrektorów AGICOA oraz działaniach 
organów Konfederacji CISAC. Ze wzglę-
du na pandemię COVID-19 wszelkie spo-
tkania, począwszy od kwietnia 2020 roku, 
odbywały się zdalnie.

Dominik Skoczek
dyrektor SFP-ZAPA
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POLSKA PRZECIWKO 
PARLAMENTOWI 
I RADZIE
Słowem wstępu warto w kilku słowach 
przypomnieć, co stanowiło źródło wy-
dania opinii przez duńskiego sędziego. 
W czerwcu 2019 roku Parlament Euro-
pejski przyjął Dyrektywę 2019/790 w spra-
wie prawa autorskiego i praw pokrewnych 
na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrekty-
wa ma na celu unowocześnienie unijnych 
przepisów dotyczących praw autorskich 
oraz stworzenie przejrzystych reguł doty-
czących korzystania z utworów w środo-
wisku cyfrowym. Jednym ze środków do 
realizacji tych założeń jest jednoznaczne 
przesądzenie (w art. 17 ust. 1 dyrektywy) 
o odpowiedzialności serwisów interneto-
wych za treści zamieszczane przez ich użyt-
kowników. Z tej odpowiedzialności mogą 
zwolnić się wyłącznie ci dostawcy, którzy 
wykażą, że dołożyli wszelkich starań, aby 
zapewnić brak dostępu do poszczególnych 
treści chronionych, a także zapobiec ich 
przyszłemu zamieszczaniu (art. 17 ust. 4 
lit. b) i c) dyrektywy).

Polska do tej pory nie implemen-
towała unijnych postanowień do 
krajowego porządku prawnego, 
choć termin na ich wdrożenie mi-
nął 7 czerwca 2021 roku. Rząd RP 
stanął zamiast tego na stanowisku, 
że przepisy nakładające na serwi-
sy internetowe obowiązek dołożenia 
wszelkich starań w celu uniemoż-
liwienia dostępu do utworów 
bez zgody właścicieli praw, 
zagraża wolności w inter-
necie i jest sprzeczny z pod-
stawowymi wartościami UE 
dotyczącymi wolności sło-
wa, idei i swobody twórczej. 
Rzeczpospolita zaskarżyła za-
tem wskazane przepisy do Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej i wniosła o stwierdzenie 
nieważności ww. przepisów.

Elementem większości postępowań skar-
gowych przed unijnym Trybunałem jest 
przedstawienie opinii przez rzecznika ge-
neralnego, w której dokonuje ana-
lizy sporu, w szczególności jego 
kwestii prawnych, oraz w spo-
sób całkowicie niezależny pro-
ponuje Trybunałowi właściwe, 
w jego przekonaniu, rozwiązanie 
przedstawionego problemu. Opinie 
rzeczników nie są wiążące dla sędziów 
Trybunału ani dla sądów krajowych, jed-

nak bardzo często są one uwzględniane 
w wydawanych orzeczeniach.

Analizę przedstawioną przez rzecznika 
Henrika Saugmandsgaarda Øe w polskiej 
sprawie cechuje wysoki poziom szczegó-
łowości, a także kompleksowa wykładnia 
przepisów dyrektywy. Sprowadzenie tych 
rozważań wyłącznie do wniosku końco-
wego, niesie za sobą ryzyko pominięcia 
wielu istotnych kwestii, niezbędnych dla 
zrozumienia mechanizmów obrotu tre-
ściami w środowisku cyfrowym. Choć nie 
wszystkie refleksje przedstawione w opinii 
spotkają się zapewne z aprobatą środowisk 
kreatywnych, to stanowią punkt wyjścia 
określenia ram odpowiedzialności pod-
miotów udostępniających treści online.

FILTROWANIE TREŚCI  
TO NIE CENZURA
Masowe korzystanie z treści objętych ochro-
ną prawa autorskiego stanowi znak naszych 
czasów. Bez wprowadzenia narzędzi ich au-
tomatycznego filtrowania, dostawcy usług 
internetowych nie byliby w stanie weryfi-
kować, czy wśród udostępnianych przez ich 
użytkowników materiałów nie pojawiają się 
takie, które naruszają prawo. Narzędzia au-
tomatycznego rozpoznawania treści są już 
standardem w sektorze usług cyfrowych, 
a ich stosowanie umożliwia realną ochronę 
praw twórców. Jednak prawodawstwo unij-
ne przewiduje wyłącznie obowiązek wpro-
wadzenia procedury „notice and takedown”, 
zgodnie z którą operator dopiero po zgło-
szeniu naruszenia musi usunąć treści, które 
ktoś bezprawnie zamieścił. Dopóki zatem nie 
otrzyma na ten temat wiarygodnej informa-
cji, nie grozi mu żadna odpowiedzialność. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że zaprojek-

towane ponad dwie dekady temu przepisy 
miały odpowiadać zupełnie odmien-

nym potrzebom i problemom niż te, 
z którymi mierzymy się obecnie. 
W ostatnich latach giganci inter-
netowi zdominowali rynek me-
diów oraz upowszechnili swoje 

modele biznesowe oparte na ko-
rzystaniu z cudzych treści, uchylając 

się od wprowadzenia jakiegokolwiek nadzo-
ru nad tymi treściami. 

Opinia rzecznika Øe wyraźnie prze-
sądza, że na gruncie przepisów dy-

rektywy, dostawcy usług online 
muszą w dużej liczbie przypad-

ków wprowadzić narzędzia 
automatycznego rozpozna-
wania, aby móc filtrować 
treści zamieszczane przez 
użytkowników, a w razie 
potrzeby także blokować 

niektóre z nich jeszcze przed 
ich zamieszczeniem. Trudno 

sobie bowiem wyobrazić, za po-
mocą jakich innych środków do-
stawcy ci mogliby rozsądnie „za-

pewnić brak dostępu” do bezpraw-
nie zamieszczonych utworów 
i „zapobiec ich przyszłemu za-
mieszczaniu”, a co za tym idzie 
zrealizować cele przyjęte w dy-
rektywie. 

Rzecznik przyznał, że filtro-
wanie treści w niektórych przy-

padkach rzeczywiście może skutko-
wać ingerencją w wolność wypowiedzi 

użytkowników internetu. Jednak wolność Fo
t. 

Pi
xa

ba
y

Opinia rzecznika generalnego 
w sprawie zgodności z prawem 
postanowień Dyrektywy o prawie 
autorskim na jednolitym rynku 
cyfrowym. Analiza SFP-ZAPA 

15 lipca 2021 na stronach unij-
nego Trybunału opubliko-
wano długo oczekiwaną opi-
nię duńskiego rzecznika ge-

neralnego Henrika Saugmandsgaarda Øe 
w sprawie C-401/19. Rzecznik przedsta-
wił swoje stanowisko w ramach postępo-
wania zainicjowanego przez rząd Pol-
ski, który jako strona skarżąca podniósł, 
że artykuł 17 ust. 4 lit. b i c Dyrektywy 
790/2019 w sprawie praw autorskich na 
jednolitym rynku cyfrowym wprowadza 
obowiązek filtrowania treści, co prowa-
dzi do ograniczenia prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji. 

Opinia nie pozostawia wątpliwości co 
do bezpodstawności skargi rządu Rze-
czypospolitej Polskiej. Rzecznik gene-
ralny zaproponował Trybunałowi, aby 
orzekł, że art. 17 dyrektywy 2019/790 
zawiera wystarczające gwarancje, aby 
zapewnić równowagę pomiędzy ochroną 
praw własności intelektualnej a prawem 
do wolności wypowiedzi i informacji. 
Nie jest zatem uzasadnione uznanie 
tych przepisów za nieważne.

27 lipca Sejm uchwalił ustawę, której celem 
jest wdrożenie nowelizacji europejskiej 
Dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych do polskiego porządku 
prawnego. W rządowym projekcie ustawy 
skierowanym do Sejmu 30 czerwca 
Ministerstwo uwzględniło wiele uwag 
przedłożonych w stanowisku Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich z października 
2020 roku. Proponowane zmiany mają objąć 
Ustawę o radiofonii i telewizji oraz Ustawę 
o kinematografii. Ustawa została przyjęta 
w brzmieniu proponowanym w sprawozdaniu 
komisji, bez dalszych poprawek.

dostarczanych przez niego usług medial-
nych (nowy art. 37a). Przepis przewiduje 
też możliwość zwracania się przez KRRiT 
do swoich odpowiedników w UE o po-
dobne informacje.

W projekcie znalazły się również prze-
pisy dotyczące ochrony integralności usłu-
gi medialnej – w sytuacji braku zgody jej 
dostawcy np. poprzez skróty, przerywa-
nie czy zakrywanie niektórych elemen-

tów usługi (nowy art. 44b). Dodano też 
regulacje dotyczące ochrony danych oso-
bowych, zapewniające, że dane małolet-
nich przetwarzane przez dostawców VOD 
lub nadawców nie będą wykorzystywane 
do marketingu bezpośredniego, profilo-
wania czy reklamy ukierunkowanej be-
hawioralnie.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 
w brzmieniu proponowanym w sprawoz-

daniu komisji, bez dalszych poprawek 
i przekazana do rozpatrzenia przez Senat. 
Data wejścia w życie ustawy została prze-
sunięta na 1 listopada 2021, a w przypad-
ku obowiązków rozliczanych kwartalnie –  
na 1 stycznia 2022 roku.

Wojciech Kołodziejczyk, 
Martyna Tomczyk- 
-Bagińska 
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Wydaje się, że 50. 
rocznica rozpo-
częcia twórczo-
ści artystycznej 

jest jak bilet do zajezdni życia, 
ale nie czuję, żebym siedział 
w tramwaju, który jedzie na 
ostatnią stację” – powiedział 
Andrzej Kowalczyk w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich w Podkowie Leśnej, gdzie 
pod patronatem burmistrza Ar-
tura Tusińskiego oraz Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich 
odbył się przegląd jego twór-
czości. Pokazano trzy filmy, do 
których stworzył scenografię: 
Szczęście świata Michała Rosy, 
Weisera Wojciecha Marczew-
skiego i Magnata Filipa Bajona. 

To tylko ułamek wyjątko-
wo bogatej filmografii jubila-
ta, w której znajdziemy ponad 
50 filmów, seriali, spektakli te-
lewizyjnych i teatralnych. Swo-
ją karierę rozpoczął jako asy-
stent scenografa na planie Po-
topu (1974) Jerzego Hoffma-
na. Artysta wspomina, że nad 
tym filmem pracował aż dwa 
lata. Nigdy potem nie zdarzy-
ło mu się tworzyć scenografii 
tak długo dla jednego tytułu. 

KREATOR FILMOWYCH ŚWIATÓW
50-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ ANDRZEJA KOWALCZYKA

„Miałem szczęście, że reżyse-
rzy, z którymi współpracowa-
łem, cenili dobrą scenografię” –  
przyznaje. Poza wymienio-
nymi już twórcami, pracował 
m.in. ze Stanisławem Różewi-
czem, Piotrem Szulkinem, Je-
rzym Gruzą, Jackiem Brom-
skim, Olgą Lipińską, Krzyszto-
fem Gradowskim, Sylwestrem 
Chęcińskim, Janem Kidawą-
-Błońskim. Oprócz przywo-
łanych już wcześniej tytułów, 
ważne miejsce w jego karierze 
zajmują m.in. takie obrazy, jak 
Pasja, Aria dla atlety, Dreszcze, 
Ucieczka z kina Wolność, Wizja 
lokalna 1901, W ukryciu, Po-
dróże pana Kleksa, Rozmowy 
kontrolowane.

W liście, który odczytano 
podczas uroczystości, prezes 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich Jacek Bromski dzię-
kował artyście za „wspania-
łe scenografie, które stały się 
kluczowym elementem wielu 
arcydzieł naszej kinematogra-
fii. (…) We wszystkich tych 
filmach scenografia wyrasta 
niemalże na równoprawnego 
bohatera filmu, kreując światy, 
w których zanurzają się naj-

pierw aktorzy, a później wi-
dzowie. Trzeba wielkiej wy-
obraźni i talentu, żeby poru-
szać się tak sprawnie pomię-
dzy realiami historycznymi, 
współczesnością czy skrajnie 
nieokiełznaną dziecięcą wraż-
liwością. (…) dziękuję Panu 
także za to, że swoimi umie-
jętnościami i doświadczeniem 
dzieli się ze studentami szkół 
filmowych. Wizualny smak, 
który w nich pan zaszczepia 
procentował będzie z pewno-
ścią w kolejnych polskich pro-
dukcjach filmowych”.

Andrzej Kowalczyk uro-
dził się 16 stycznia 1945 roku 
w Koninie. Ukończył Wydział 
Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. W 2007 
obronił doktorat na Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Wykłada na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Prowa-
dził także zajęcia w PWSFTviT 
w Łodzi oraz w Warszawskiej 
Szkole Filmowej. „Spotkania 
ze studentami są dla mnie 
ważnym motorem do dzia-
łania. Spotkania z nimi, po-
dobnie jak praca w filmie, nie 

pozwalają na rutynę. Nigdy 
nie wiesz, co cię w tej robocie 
zaskoczy, a zaskakuje bardzo 
często, bo na planie spotyka się 
ludzi o różnych charakterach, 
często ambitnych, upartych. 
Dobre kino powstaje dzięki 
ścieraniu się racji i pomysłów. 
Proces twórczy wymaga kom-
promisów, dlatego dobrze do-
brany zespół ludzi jest jednym 
z najważniejszych aspektów 
pracy w filmie”.

Artysta podkreśla, że w za-
wodzie scenografa ważna jest 
umiejętność wychodzenia poza 
schematy, pomysłowość, kre-
atywność. Kowalczyk jest trzy-
krotnym laureatem nagrody za 
scenografię na FPFF w Gdyni 
za: Wizję lokalną 1901 Bajona, 
O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji 
Szulkina i Szczęście świata Rosy. 
Był także trzykrotnie nomino-
wany do nagrody Polskiej Aka-
demii Filmowej – Orła za: We-
isera Marczewskiego, Wszystko 
będzie dobrze Tomasza Wisz-
niewskiego oraz Popiełuszko. 
Wolność jest w nas Rafała Wie-
czyńskiego.

Łukasz Knap

JUBILEUSZE

„Lubię, kiedy scenografia 
zaskakuje widza i sprawia, 
że obraz dostaje mocy, 
której nie da się opowiedzieć 
słowami” – mówi Andrzej 
Kowalczyk, członek 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, który w tym roku 
obchodzi jubileusz 50-lecia 
pracy artystycznej. Andrzej Kowalczyk
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ta nie jest uprawnieniem bezwzględnym. 
Ograniczenia w korzystaniu z niej są do-
puszczalne pod warunkiem, że po pierw-
sze, są „przewidziane ustawą”, po drugie, 
szanują „istotę” tej wolności, i po trzecie, 
są zgodne z „zasadą proporcjonalności”. 
Wszystkie te przesłanki znajdują swoje 
odzwierciedlenie w przepisach dyrekty-
wy. Najwięcej uwagi w opinii poświecono 
jednak rozważaniom na temat ostatniej 
z przesłanek, która wprowadza koniecz-
ność zachowania odpowiedniej równo-
wagi pomiędzy prawami podstawowymi. 

WŁAŚCIWA RÓWNOWAGA 
POMIĘDZY PRAWAMI 
PODSTAWOWYMI 
W celu zachowania właściwych proporcji 
pomiędzy prawem do wolności wypowiedzi 
a prawami własności intelektualnej, prawo-
dawca unijny ustanowił szereg gwarancji, 
mających zminimalizować ryzyko ogra-
niczenia wolności wypowiedzi poprzez 
nadmierne blokowanie treści. Rzecznik 
generalny podkreślił, że zaskarżone prze-
pisy są nierozerwalnie związane z dalszy-
mi ustępami tego artykułu (art. 17 ust. 5, 
7, 8 i 9). Ustępy te ustanawiają jasne i pre-
cyzyjne reguły określające zakres i sposób 
stosowania środków, które powinny zostać 
wdrożone przez dostawców usług interne-
towych. Chronią one także użytkowników 
usług udostępnianych treści przed nadmier-
nym ich blokowaniem. „Właściwa równo-
waga” w dyrektywie została więc zachowana. 

Oprócz nałożenia na usługodawców on-
line obowiązku wprowadzenia narzędzi au-
tomatycznego filtrowania treści i ich ewen-
tualnego blokowania, przepisy nakazują 
również zapewnienie użytkownikom moż-
liwości korzystania z utworów w ramach 
dozwolonego użytku. W szczególności do-
tyczy to cytowania, krytyki, recenzowania, 
korzystania do celów karykatury, parodii 
lub pastiszu. Dodatkowo, rozwiązania za-
kładają, że w przypadku sporów dotyczą-
cych zasadności zablokowania dostępu 
lub usunięcia utworów, dostawcy usług 
udostępniania treści online muszą wpro-
wadzić skuteczny i sprawny mechanizm 
składania skarg i dochodzenia roszczeń. 
Wreszcie precyzują też, że dyrektywa nie 
wywołuje skutku w postaci ogólnego obo-
wiązku w zakresie nadzoru.

Na pełną aprobatę zasługuje twierdzenie 
rzecznika, że wprowadzenie narzędzi auto-
matycznego filtrowania treści i blokowania 
dostępu do tych umieszczonych niezgodnie 
z prawem nie narusza swobody wypowie-

dzi i kreacji w internecie. Pewne zastrzeże-
nia należy jednak wyrazić w stosunku do 
technicznych aspektów mechanizmów usu-
wania treści zaproponowanych w opinii. 

Rzecznik Øe uznał, że to prawo użytkow-
ników do korzystania z wyjątków powinno 
było być wzięte pod uwagę ex ante, tj. w ra-
mach samego procesu filtrowania platformy 
online powinny sprawdzać, czy prawa inter-
nautów nie są naruszane. Działania usługo-
dawców powinny również ograniczać się do 
blokowania informacji, których bezprawny 
charakter „nasuwa się od razu”, to znaczy 
w sposób oczywisty, bez konieczności roz-
ważania ich kontekstu. Usługodawca może 
być zobowiązany do wykrycia i zablokowa-
nia wyłącznie identycznych oraz analogicz-
nych kopii „oczywiście bezprawnego” pliku. 
Natomiast we wszystkich niejednoznacz-
nych sytuacjach, w których zastosowanie 
wyjątków i ograniczeń dotyczących prawa 
autorskiego byłoby racjonalnie wyobrażal-
ne, dane treści nie mogą być przedmiotem 
środka blokowania prewencyjnego.

OCENA MECHANIZMÓW 
USUWANIA TREŚCI
Niestety, zaaprobowane przez rzecznika 
mechanizmy usuwania treści mogą w prak-
tyce mieć niewielkie znaczenie, jeżeli będą 
ograniczone wyłącznie do „oczywiście bez-
prawnych” sytuacji. Skala naruszeń doko-
nywanych za pośrednictwem platform in-
ternetowych ma charakter masowy, a koszt 
monitoringu wyspecjalizowanych firm naj-
częściej przekracza możliwości finansowe 
indywidualnych twórców i producentów. 
Rzecznik wskazuje, że w przypadku, gdy 
niezgodność z prawem nie jest oczywi-
sta, a rozpatrywana treść porusza złożone 
kwestie prawne, konieczna jest interwen-
cja sądu. Niestety, procedury sądowe są 
zwykle bardzo czasochłonne i wymagają 
odpowiedniego zaplecza prawnego i or-
ganizacyjnego po stronie uprawnionych. 
Sytuacja twórców krajowych jest dodatko-
wo utrudniona ze względu na brak imple-
mentacji do prawa polskiego art. 8 ust. 3 
Dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i po-
krewnych w społeczeństwie informacyjnym, 
wprowadzającego możliwość wnioskowa-
nia o wydanie nakazu przeciwko pośred-
nikom, których usługi są wykorzystywane 
przez stronę trzecią w celu naruszenia praw 
autorskich lub pokrewnych. 

Niewątpliwie bardziej satysfakcjonującym 
mechanizmem zmierzającym do zapew-
nienia „właściwej równowagi” pomiędzy 

wchodzącymi w grę prawami i interesami 
byłaby uprzednia kontrola wykorzysta-
nia utworów i zablokowanie wskazanych 
przez podmioty uprawnione treści przed 
ich zamieszczeniem. W praktyce bowiem 
niezwykle rzadko dochodzi do bezzasad-
nego usunięcia treści chronionych prawem, 
za to treści eksploatowane są bez zgody 
ich autorów na skalę masową. Dodatko-
wo, usunięcie niektórych treści dopiero 
po dłuższym czasie od momentu udostęp-
nienia może spowodować całkowitą utratę 
ich wartości gospodarczej (np. w przypad-
ku przedpremierowych pokazów filmów, 
muzyki lub prezentacji najważniejszych 
momentów niedawnych relacji z wydarzeń 
sportowych). W modelu tym, użytkownik 
byłby oczywiście upoważniony do złożenia 
skargi, w ramach której mógłby dowodzić, 
że korzysta z tych utworów zgodnie z pra-
wem, np. w ramach wyjątku lub ograni-
czenia. Przy założeniu, że skarga byłaby 
zasadna, treść, o której mowa, zostałaby 
udostępniona online po jej zbadaniu. 

Opinię rzecznika Øe należy przyjąć z za-
dowoleniem. Eliminuje ona bowiem wszel-
kie wątpliwości dotyczące konieczności 
implementacji do systemów krajowych no-
wych zasad odpowiedzialności pośredni-
ków internetowych. Podważa również po-
gląd, że internet jest miejscem, w którym 
bez ograniczeń można korzystać z cudzej 
własności i przejawów działalności twór-
czej, a wszelkie obowiązki związane z kon-
trolą nad obrotem treściami spoczywają 
wyłącznie na uprawnionych. Zgadzając się 
zatem co do istoty z opinią, z ostrożnością 
należy podejść do tego, co zostało w niej 
uznane za „właściwą równowagę” pomię-
dzy prawami twórców a wolnością inter-
nautów. Działalność usługodawców online 
z gruntu opiera się bowiem na korzystaniu 
z treści chronionych i to dzięki nim por-
tale internetowe cieszą się tak ogromną 
popularnością i notują rekordowe zyski. 
Zatem prawa podmiotów dostarczających 
tym usługodawcom treści powinny być 
przestrzegane ze szczególną starannością. 
Tymczasem wciąż istnieje ryzyko, że prawo 
unijne, mimo zapowiedzi, nie będzie gwa-
rantowało twórcom odpowiednich mecha-
nizmów ochronnych. Należy jednak mieć 
nadzieję, że wyrok Trybunału dodatkowo 
wzmocni pozycję twórców i pozwoli pań-
stwom członkowskim na implementację 
dyrektywy zgodną z jej zasadniczymi celami. 

Kinga Szelenbaum 
radca prawny w SFP-ZAPA

MAGAZYN FILMOWY  nr 121/wrzesień 2021



14 15

FESTIWALE W POLSCE GDYNIA

ców czy też twórców średniego poko-
lenia. To w ogóle nie jest moja wizja, 
a raczej ogólny trend w kinie polskim –  
zmiana warty jest faktem. Taka kolej 
rzeczy. Kiedyś ta zmiana to byli twórcy 
z Zespołu „X” czy ze Studia Irzykow-
skiego. Staram się układać program, 
który ma być szeroką reprezentacją 
panoramy polskiego kina, pokazywać 
arthouse czy eksperymenty, ale też nie 
zapominać o kinie popularnym. Kon-
kursowych tytułów nie wybieram pod 
kątem tego, czy dany twórca jest uznany 
i doświadczony, czy dopiero debiutuje, 
czy jest mężczyzną czy kobietą, czy ma 
20 czy 70 lat. Moje kryteria są jasne: pra-
gnę pokazywać to, co najciekawsze i naj-
lepsze w polskim kinie. Choć, nie będę 
ukrywał, że cieszy mnie fakt, że propor-
cja młodych twórców w stosunku do 
tych doświadczonych rośnie. I to rośnie 
z roku na rok. Z bardzo pragmatycznej 
przyczyny: to najlepszy prognostyk na 
nadchodzące edycje festiwalu i na nad-
chodzące lata w polskim kinie.

Co z odrzuconymi?
W konkursie mamy 16 filmów. Nie ma 
informacji o tych, które zostały odrzu-
cone z przyczyn oczywistych – żaden 

festiwal tego nie podaje. Nie byłoby to 
w porządku wobec tych, którzy się nie 
dostali. Druga rzecz, kryteria wyboru są 
jasne: ja mogę wprowadzić 12 filmów, 
4 filmy może wskazać Komitet Orga-
nizacyjny. I tak się w tym roku stało – 
mamy łącznie 16 konkursowych filmów, 
ciekawych, miejscami wręcz zaskakują-
cych i różnorodnych. Wiem, że zaraz po 
ogłoszeniu selekcji pojawiły się spekula-
cje, czego i dlaczego brakuje. Nie inaczej 
było w ubiegłym roku, kiedy wzbiła fala 
pretensji z powodu nieobecności filmu 
Szarlatan Agnieszki Holland w Konkur-
sie Głównym. W tym roku, podobnie 
jak w ubiegłym, mogę tylko powiedzieć: 
trudno, żebym w konkursie umieszczał 
filmy, które nie zostały zgłoszone lub 
wycofały się. Mogę natomiast zapew-
nić, że poza artystycznymi nie stosuję 
żadnych innych kryteriów. Ani gatunko-
wych, ani płciowych, ani politycznych, 
ani wiekowych. Nie jest też prawdą, że 
obsadzenie Tomasza Ziętka gwarantuje 
selekcję! Pytanie o to, dlaczego ten czy 
inny tytuł wycofał się ze stawki, to pyta-
nie nie do festiwalu, tylko do produ-
centów i producentek. Ja byłem z nimi 
w bezpośrednim kontakcie i nie mam 
powodu, by nie wierzyć w argumenta-

cję, którą przedstawiali. Gdynia czeka na 
filmy wycofane lub wstrzymane (czy to 
z racji walki o zagraniczne festiwale, czy 
z powodów dystrybucyjnych lub prze-
ciągających się prac nad postproduk-
cją), trzymamy kciuki za ich sukcesy za 
granicą i dobre wyniki w kinach! Fakt, 
że te tytuły nie brały ostatecznie udziału 
w selekcji, powoduje, że mogą się ubiegać 
o udział w kolejnej edycji festiwalu.

Jaki obraz Polski rysuje się w filmach, 
które mamy szasnę zobaczyć w tym 
roku w Gdyni? Co interesuje filmow-
ców? Czy bawią się formą? Jakaś idea 
lub diagnoza współczesnej rzeczy-
wistości dzieli lub łączy filmowców 
w Polsce? 
Tego typu sądy lepiej wygłaszać z per-
spektywy czasu. Pewnie za 10 lat 
będziemy mogli to analizować bardziej 
wnikliwie i z lepszym dystansem. Będąc 
w środku, nie ma się odpowiedniego 
odejścia i to często uszczupla, zawęża 
obraz. Jednak odpowiadając na to pytanie 
nie z perspektywy filmoznawczej, a raczej 
jako kulturoznawca, mogę powiedzieć, 
że bacznie obserwuję trendy. Dla mnie 
kultura, w tym kultura filmowa, jest ema-
nacją zmian następujących w społeczeń-
stwie, swoistym barometrem zbiorowych 
lęków i pragnień – spojrzeniem w świat, 
w którym twórcy są zawieszeni, żyją 
i tworzą. Z jednej strony na pewno w fil-
mowcach drzemie potrzeba opowiada-
nia historii najnowszej, głównie z okresu 
PRL-u. To obrazy rozliczeniowe. Nie 
mogły powstać wcześniej, uznano by je 
bowiem za niecenzuralne, więc w jakimś 
sensie one dopowiadają polską historię. 
Dobrymi przykładami są takie tytuły, jak 
Hiacynt Piotra Domalewskiego czy Żeby 
nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego, 
ale też kino biograficzne, reprezentowane 
w tym roku przez Katarzynę Klimkie-
wicz i jej film o Kalinie Jędrusik Bo we 
mnie jest seks, który także jest swoistym 
spojrzeniem na tamte czasy, czy zupeł-
nie z innej bajki – obraz Najmro. Kocha, 
kradnie, szanuje Mateusza Rakowicza, 
który jest popkulturowym rollercoaste-
rem osadzonym w półbaśniowym, półko-
miksowym wydaniu PRL. Ale są też filmy, 
które mówią o PRL-u z perspektywy tzw. 
małej historii, czyli opowieści rodzin-
nych. To takie tegoroczne propozycje jak 
Powrót do Legolandu Konrada Aksino-
wicza, zaskakujący projekt z niebywale 
interesującą rolą Macieja Stuhra czy Zupa 

Powiew świeżości, mocny 
Konkurs Główny, młodzi 
reżyserzy zdominowali Gdy-
nię... Takie komentarze sły-

chać było po tym, jak ogłosiliście 
selekcję, czyli 16 filmów, a wśród nich 
6 debiutów i 3 drugie filmy polskich 
reżyserów.
To trend widoczny od kilku lat: wzbiera 
fala młodszych twórców. Nadchodzącą 
zmianę pokoleniową obserwuję już 
od jakiegoś czasu, warto zauważyć, że 
dzieje się to nie tylko w obrębie debiu-
tów i filmów drugich, ale także w przy-
padku trzecich produkcji. W tegorocz-
nym konkursie autorzy trzecich filmów, 
to najczęściej twórcy, którym udało się 
zrealizować dwa pierwsze projekty przed 
czterdziestką lub w jej okolicach! To 
są tacy reżyserzy, jak Piotr Domalew-
ski, Konrad Aksinowicz, Łukasz Grze-
gorzek czy Łukasz Ronduda. Nie tak 
dawno w tym wieku reżyserzy dopiero 
debiutowali. Tegoroczna Gdynia pre-
zentuje grupę twórców już doświad-
czonych, ale wciąż młodych – i to mnie 
cieszy. Podobny kierunek obserwuję 
również w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych. Mamy kolejny rok, kiedy 
poziom nadesłanych produkcji jest bar-
dzo wysoki. Tegoroczna selekcja to zapo-
wiedź dojrzałych pełnometrażowych 
debiutów młodych twórców w nadcho-
dzących latach. Czekam na nie z niecier-
pliwością.

Krótkie metraże napłynęły z kilku 
miejsc.

KINEMATOGRAFIA 
W DOBRYM MIEJSCU
Rozmowa z Tomaszem 
Kolankiewiczem, dyrektorem 
artystycznym Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

To prawda. Są produkcje ze szkół filmo-
wych: co ciekawe wszystkie placówki – 
Łódź, Katowice i Warszawa (bez Gdyni, 
która działa w formule dwuletniego 
naboru i w tym roku nie wyprodukowała 
dyplomów) – prezentują równy poziom, 
nie jest tak, że któraś z nich jest wyraźne 
lepsza. Cieszy obecność etiud zagranicz-
nych studentów, to oznacza, że ci twórcy 
również współtworzą rodzimy filmowy 
koloryt, ich wrażliwość może być bardzo 
ciekawym dodatkiem do polskiej kine-
matografii. Ważnym graczem od lat jest 
bez wątpienia Studio Munka. Produkcje 
ze znakiem Studia to filmy wyselekcjo-
nowane spośród najciekawszych pro-
jektów, od początku otoczone profesjo-
nalną opieką. To tzw. production value 
widać potem na ekranie: filmy z Munka, 
mimo że różnorodne, mają dzięki temu 
swój wyraźny sznyt. Co cieszy, mamy też 
w konkursie filmy zrealizowane samo-
dzielnie, często własnym sumptem, spoza 
szkolnego obiegu lub powstałe w ramach 
studenckich aktywności na zupełnie nie-
filmowych kierunkach. Wyselekcjono-
wane przez nas krótkie metraże to pro-
dukcje z ogromnym potencjałem i bardzo 
często z plejadą najwybitniejszych pol-
skich aktorów, dla przykładu: w jed-
nej z konkursowych etiud grają Andrzej 
Chyra, Marta Nieradkiewicz i Marcin 
Czarnik. Sytuacja, kiedy to studentowi 
udaje się zaprosić do współpracy takie 
nazwiska, jest... imponująca. Liczę na 
to, że za kilka lat ci młodzi ludzie będą 
wkraczać na rynek ze swoimi pełnymi 
metrażami. To nie przypadek, że aku-

rat ci twórcy debiutują w krótkiej formie, 
nie jest to jednorazowa próba zmierze-
nia się z kinem i sprawdzenia swoich sił 
w roli reżysera – o nich będzie głośno już 
wkrótce. I warto dodać jeszcze jedno: nie 
jest tak, że pokazujemy wyłącznie filmy 
dyplomowe, zdarzyło się w tym roku, że 
kwalifikowaliśmy etiudy  studentów już 
drugiego roku. Pokazuje to widoczny od 
kilkunastu lat trend zwyżkowy poziomu 
produkcji szkolnych.

Zmiana pokoleniowa?
Bez wątpienia. I to jest bardzo cenne. 
Dowodzi, iż mimo pandemii, jesteśmy 
w dobrym miejscu jako kinematogra-
fia. Sytuacja, w której co roku mamy 
tak wiele debiutów i filmów drugich na 
wysokim poziomie jest budująca. Ale 
żeby nie popadać w hurraoptymizm: 
mam w głowie obraz festiwalu z 1989 
roku – tego, który odbywał się w kilka 
miesięcy po czerwcowych wyborach, już 
w nowej Polsce, ale jeszcze z działającą 
cenzurą. W stawce były wtedy trzy bar-
dzo silne debiuty absolwentów z Kato-
wic: Ostatni prom Waldemara Krzystka, 
300 mil do nieba Macieja Dejczera 
i Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkie-
wicz. Po takiej eksplozji talentów wszy-
scy byli pewni, że oto przed polskim 
kinem złota dekada. Co się stało później, 
pamiętamy. Ta historia pokazuje, żeby 
z odpowiednim dystansem patrzeć na 
ekspansję zagranicznych producentów 
i platform oraz zbytnią chęć formato-
wania polskiego kina pod zagraniczne 
gusta.

Kwalifikując filmy, patrzysz na wiek 
twórcy? Oglądając zgłoszoną pro-
dukcję, zastanawiasz się: ile też może 
mieć lat jej autor? 
Selekcjonując filmy, patrzę wyłączne na 
to, czy są dobre. Siadając do selekcji, nie 
myślę sobie: moja linia programowa to 
promowanie wyłącznie młodych twór-

Tomasz Kolankiewicz
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nic Kingi Dębskiej – ten ostatni obraz jest 
kolejną osobistą wypowiedzią reżyserki. 
Kolejny trend, który chciałbym wyróżnić, 
to próba przyjrzenia się naszej rzeczywi-
stości tu i teraz. I on także przejawia się 
w różnoraki sposób: np. Wszystkie nasze 
strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, 
o współczesnym artyście Danielu Rychar-
skim, zrealizowane są w stylu wczesnych 
filmów Bruno Dumonta, a Inni ludzie 
Aleksandry Terpińskiej to obraz biorący 
pod lupę polskie społeczeństwo prze-
filtrowane oczywiście przez wrażliwość 
autorki pierwowzoru literackiego, czyli 
Dorotę Masłowską. Mamy też kilka fil-
mów bardziej uniwersalnych, niekon-
centrujących się tylko na Polsce. Myślę, 
że pandemia wzmocni jeszcze ten nurt 
w przyszłych latach.

Z tego, co wiem, w Gdyni w tym roku 
kładziecie również duży nacisk na 
klasykę. Czyli równowaga będzie 
zachowana?
Tak i jest to świadoma decyzja, i przemy-
ślana strategia. Z jednej strony mówimy 
o kinie młodych, a z drugiej wydaje mi 
się, że Gdynia jest naturalnym miejscem 
dla promowania polskiej klasyki, tym 
bardziej iż zainwestowano spore środki 
w rekonstrukcję cyfrową. Chcę, żeby nasz 
festiwal dawał przestrzeń do międzypoko-
leniowej dyskusji i do odczytywania kla-
syki na nowo. W tym roku ważną posta-
cią jest dla nas Andrzej Munk. Okazja jest 
wyjątkowa, bo obchodzimy podwójną 
rocznicę: 100-lecie jego urodzin i 60-lecie 
tragicznej śmierci twórcy. W związku 
z tym zaprezentujemy pełną retrospek-
tywę obrazów pełnometrażowych, wzbo-
gaconą o filmowe impresje krótkome-
trażowe. Cieszę się z tego ogromnie, bo 
mam wrażenie, że w związku z przed-
wczesnym odejściem artysty, gros atencji 
zostało skierowane na Andrzeja Wajdę, 
który tworzył znacznie dłużej. Ale nie jest 
tak, że Wajda był główną i jedyną posta-
cią polskiej szkoły, tych twórców było 
kilku, a Munk bez wątpienia był jednym 
z najważniejszych. Jego kino okazuje się 
niebywale aktualne, jego ironiczny ton 
skutecznie przekłuwał polski heroiczny 
balonik – dlatego też będziemy pokazy-
wać twórczość Munka w tym roku jako 
znak ponadczasowej, nieprzemijającej 
sztuki filmowej. To był prawdziwy wizjo-
ner kina. W przestrzeni miejskiej zapre-
zentujemy także dekalog Munka w for-
mie murali, czyli każdy będzie mógł na 

własną rękę odnaleźć wypowiedzi reży-
sera w symbolicznych dla Gdyni loka-
cjach. Kolejną rocznicą, którą będziemy 
celebrować jest 80. rocznica śmierci 
Krzysztofa Kieślowskiego – obchodzona 
już od jakiegoś czasu w różnych miej-
scach. Planujemy pokaz filmu Gadające 
głowy 2021 w reżyserii Jana P. Matuszyń-
skiego – swoistego trybutu dla reżysera 
złożonego przez reżysera, który ukoń-
czył szkołę jego imienia, oraz seans Bez 
końca Kieślowskiego połączony ze spo-
tkaniem wokół wywiadu-rzeki Mikołaja 
Jazdona z Krzysztofem Piesiewicza (Bez 
końca było pierwszym filmem Kieślow-
skiego, do którego scenariusz napisał Pie-
siewicz). Dodatkowo planujemy przenieść 
do Gdyni fragmenty wystawy osnutej 
wokół kina Krzysztofa Kieślowskiego, 
przygotowanej przez Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi i Fundację 
In Situ z Sokołowska. Na naszej stronie 
pokażemy też wywiady ze współpracow-
nikami Kieślowskiego przygotowane 
przez Sokołowsko oraz nowe, angloję-
zyczne wstępy do filmów reżysera przy-
gotowane przez Michała Oleszczyka dla 
Instytutu Adama Mickiewicza. Ważna dla 
mnie będzie prezentacja filmu Barbary 
Sass-Zdort Tylko strach. Prócz rocznico-
wego pretekstu, seans będzie zalążkiem 
dyskusji o kobiecych postaciach w pol-
skim kinie – nie tylko w filmach Barbary 
Sass, ale w ogóle w polskiej kinematogra-
fii: jak wygląda konstrukcja bohaterek, co 
je wyróżnia, czy na przestrzeni lat zmie-
niały się ich cechy charakterystyczne, co 
determinowało ich sposób bycia na ekra-
nie. To punkt wyjścia dla przekrojowej 
debaty, którą poprowadzi Monika Talar-
czyk, badaczka twórczości Barbary Sass, 
ale i badaczka kobiecego kina, niebywale 
wnikliwa filmoznawczyni i historyczka 
kina. To na pewno będzie niezwykle inte-
resująca rozmowa, która może stać się 
ciekawym uzupełnieniem toczącej się od 
kilku lat dyskusji o roli kobiet w polskim 
kinie. Zamknięciem tej klasycznej czę-
ści będzie pokaz Noża w wodzie Romana 
Polańskiego in memoriam Zygmunta 
Malanowicza oraz wisienka na torcie: 
seans filmu Kuby Mikurdy pt. Ucieczka na 
srebrny glob. Mikurda zrealizował doku-
ment o słynnym dziele Andrzeja Żuław-
skiego – zresztą Na srebrnym globie też 
pokażemy w kinie, w wersji odnowionej, 
co jest gratką niebywałą – ale sam obraz 
Mikurdy traktuje nie tyle o samym dziele, 
jednym z niespełnionych marzeń polskiej 

kinematografii, ile o artyście Andrzeju 
Żuławskim. Nie mogło tego tytułu 
zabraknąć u nas, mimo wcześniejszej 
premiery na innym festiwalu. Mikurda 
zrobił nowoczesne kino biograficzne. 
Tak należy moim zdaniem opowiadać 
dziś o mistrzach – nie pisać hagiografii, 
a mówić poprzez konteksty, w kreacyjny, 
ale i w uczciwy sposób. Jeśli mówić o pol-
skim kinie i o polskich twórcach, to wła-
śnie tak – Ucieczka na srebrny glob nie jest 
filmem zrobionym na kolanach, to doku-
ment bardzo zniuansowany – nieoczywi-
sty obraz wielkiego twórcy. 

Brzmi to imponująco, a jeszcze słowo 
nie padło na temat Gdynia Industry... 
Ważnym elementem mojej koncepcji 
było stworzenie poważnej części wyda-
rzeń branżowych, czyli właśnie Gdy-
nia Industry – pragnąłem nadać temu 
troszeczkę innego ciężaru, niż miało to 
miejsce dotychczas. Zależy mi, by część 
branżowa stała się ważnym miejscem dla 
środowiska filmowego. To jest niejako 
autonomiczny punkt programu, stano-
wiący nie tyle dopełnienie projekcji, co 
będący w ogóle oddzielną jego częścią. 
Do współpracy, współtworzenia i koor-
dynowania Gdynia Industry zaprosi-
łem Joannę Łapińską. Naszym wspól-
nym celem stało się przede wszystkim 
wyczyszczenie i nadanie przejrzystości 
wydarzeniom branżowym, próbowa-
liśmy znaleźć na nie nową, świeżą for-
mułę. I tak każdy dzień będzie dniem 
tematycznym. Każdy – od poniedziałku 
do piątku – będzie poświęcony jed-
nemu ważnemu tematowi (sobotę – kla-
sycznie – zarezerwowaliśmy na Forum 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich). 
Kilka głównych tematów, jakie chcemy 
podjąć, zanalizować i przedyskutować 
w środowiskowym gronie to: zmiany na 
rynku produkcji audiowizualnych, nowe 
modele produkcyjno-dystrybucyjne, 
finansowanie kina w postpandemii, dys-
kusje na temat etyki w branży, kodeksów 
dobrych praktyk i działań antyprzemo-
cowych, green filming, czyli zrównowa-
żona produkcja filmowa, czy w końcu 
grafika i wzornictwo przemysłowe 
w kinie – to element corocznego „zbli-
żenia na…”, czyli ułatwiania przepływów 
między branżą audiowizualną a innymi 
sektorami kreatywnymi. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow
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C i, którzy przyjeżdżają do Kazi-
mierza Dolnego wiedzą, że 
wszystkie festiwalowe kina 
stawiane są tuż przed wyda-

rzeniem. W tym roku, jak wcześniej 
praktykowano, w centrum Kazimierza 
zbudowano namiot – Kino Lubelskie – 
mieszczący 900 osób, oraz na wzgórzu 
plenerowy ekran w kinie Perła na Zamku. 
O filmach rozmawiano z twórcami w Café 
Bursztynowa. Spotkania były transmito-
wane online za pośrednictwem mediów 
społecznościowych festiwalu. Do Kazi-
mierza przyjechała m.in. Agata Kulesza, 
bohaterka retrospektywy „I Bóg stwo-
rzył aktorkę”. Pokazano filmy z jej udzia-
łem: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy Jana Holoubka (gościem Dwóch 
Brzegów był też Piotr Trojan), Idę Pawła 
Pawlikowskiego, Różę Wojciecha Sma-
rzowskiego, Niewinne Anne Fontaine 
i Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty 
Szumowskiej. Wśród gości BNP Paribas 
Dwa Brzegi znaleźli się m.in. Piotr Szcze-
pański, reżyser filmu @miriamfrompo-
land, Tomasz Jurkiewicz, reżyser fabuły 
Każdy ma swoje lato, twórcy dokumentu 
Krafftówna w krainie czarów – Maciej 
Kowalewski (reżyser), Piotr Konstantinow 
(reżyser), Remigiusz Grzela (scenarzysta), 
Anna Kokoszka-Romer i Mateusz Kudła – 
autorzy filmu Polański, Horowitz. Home-
town (ten pełnometrażowy dokument 
zwyciężył w plebiscycie publiczności) oraz 
reżyserzy filmu kRaj: Veronica Anders-
son, Filip Hillesland i Mateusz Motyka. 

15. edycja Festiwalu BNP Paribas  
Dwa Brzegi przyciągnęła do Kazimierza 
Dolnego i Janowca tłumy widzów. 
Po roku przerwy powróciło kino pod 
namiotem, długie rozmowy o filmach 
i plenerowe seanse na Zamku. 

Wyjątkowe okazało się spotkanie z Janem 
P. Matuszyńskim, twórcą Ostatniej rodziny 
i serialu Król. Reżyser opowiadał o two-
rzeniu swego najnowszego dzieła – Żeby 
nie było śladów – opartego na bestselle-
rowym, nagrodzonym Literacką Nagrodą 
Nike reportażu Cezarego Łazarewicza 
„Żeby nie było śladów. Sprawa Grzego-
rza Przemyka”. Obraz będzie miał swoją 
światową premierę na 78. Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, 
gdzie w Konkursie Głównym powalczy 
o prestiżową statuetkę Złotego Lwa. 

W tegorocznym programie BNP Pari-
bas Dwa Brzegi znalazło się aż 19 premier 
filmowych. Na otwarcie festiwalu zapre-
zentowano Jeźdźców sprawiedliwości duń-
skiego reżysera Andersa Thomasa Jensena 
z Madsem Mikkelsenem w jednej z głów-
nych ról. Na zamknięcie zaproponowano 
natomiast nagrodzony na Berlinale obraz 
Jestem twój Marii Schrader. W sekcji 
muzycznej pokazano dokumenty o arty-
stach, takich jak Paolo Conte, Charles 
Aznavour czy grupa a-ha. Do Kazimie-
rza przyjechali z koncertem fado boha-
terowie filmu Silêncio – głosy Lizbony. 
W ramach retrospektywy reżyserskiej 
przedstawiono siedem obrazów Tony’ego 
Gatlifa – francuskiego autora kina uro-
dzonego w Algierii – m.in. Gadjo dilo, 
Vengo, Wolność czy Exils, za który Gatlif 
dostał Złotą Palmę w Cannes dla najlep-
szego reżysera.

Chociaż w programie festiwalu domi-
nowały pełne metraże, to ważny był także 

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krót-
kometrażowych, do którego zostały 
zakwalifikowane 22 produkcje z Polski 
i z zagranicy. Jury obradowało w skła-
dzie: Justyna Wasilewska – aktorka, Piotr 
Wereśniak – reżyser, Michał Walkiewicz – 
krytyk filmowy i redaktor naczelny Film-
webu. I Nagroda w wysokości 5 tys. zło-
tych powędrowała do Kamienia Bartosza 
Kozery (prod. Studio Munka-SFP), jak 
podkreślił odczytujący werdykt Michał 
Walkiewicz „za imponujący taniec na polu 
minowym – za świetnie napisany i nakrę-
cony z wyczuciem delikatnej dramatur-
gicznej materii film o wierze, Kościele 
i owczym pędzie, w którym sarkazm, 
czułość oraz absurd odmierzono z apte-
karską precyzją”. II Nagroda w wysokości 
3 tys. złotych trafiła do filmu 7-My Sierp-
nia w reżyserii Michała Bollanda „za kino 
paradoksów: kameralne w perspektywie 
i epickie w narracyjnej skali, oparte na 
intymnych świadectwach i będące ostrą 
jak brzytwa publicystyką, relacjonujące 
kulturową wojnę i oddające hołd jej przy-
padkowym ofiarom”. Nagrodę odbierała 
producentka Cecylia Jakubczak oraz Kaje-
tan Łukomski, jeden z bohaterów filmu. 
To obraz nawiązujący do wydarzeń zwią-
zanych z protestami w sprawie środowisk 
LGBT. Ostatnie miejsce na podium i III 
Nagrodę otrzymała z kolei amerykań-
ska produkcja Important Police Shit (reż. 
Andrew T. Betzer) „za kino faktu zreali-
zowane w zgodzie z najlepszymi gatunko-
wymi tradycjami – empatyczny i zarazem 
krytyczny portret policyjnych kadetów, 
którzy, by służyć innym, najpierw muszą 
nauczyć się chronić siebie”. Przyznano 
także dwa wyróżnienia. Doceniono bel-
gijski film Stories Keep Me Awake at Night 
(reż. Jérémy van der Haegen) „za narra-
cyjną konsekwencję i precyzyjną formę 
filmową, bezbłędnie ilustrującą uniwer-
salne pragnienie wolności” oraz Alicję 
i żabkę Olgi Bołądź (prod. Studio Mun-
ka-SFP) „za świadectwo nieposkromio-
nej filmowej wyobraźni, w której Charlie 
Kaufmann idzie pod rękę z nowofalow-

cami, a kino inicjacyjne spotyka surre-
alistyczną baśń”. „Pamiętam, jak byłam 
na tym festiwalu dwa lata temu i opowia-
dałam na spotkaniu z publicznością, że 
robię film. Pani Grażyna powiedziała – to 
się zobaczymy na festiwalu! I oto jeste-
śmy” – powiedziała Olga Bołądź.

Kazimierz Dolny odwiedzili i udzielili 
„Lekcji kina” uznani twórcy polskiej kine-
matografii. Pierwszy z nich to Tomasz Wol-
ski – reżyser, operator, scenarzysta, dźwię-
kowiec i montażysta, autor filmu 1970, 
drugi to Mariusz Wilczyński – malarz, sce-
nograf, twórca filmów animowanych, reży-

ser Zabij to i wyjedź z tego miasta. W week-
end zamknięcia BNP Paribas Dwa Brzegi 
zaprezentowano premierowo obraz Między 
oczy, a widzowie mieli okazję porozma-
wiać z reżyserem Piotrem Wereśniakiem. 
Nakręcony z kameralną ekipą, niskobudże-
towy film o zderzeniu przeszłości z teraź-
niejszością, oczekiwań i realizacji. Dwa 
małżeństwa, przyjaciele ze studiów, spo-
tykają się po 15 latach, żeby spędzić razem 
weekend w letnim domku nad wodą. Nie-
spodziewanie dla nich samych, więcej ich 
dzieli, niż łączy.

To zupełnie inaczej niż na BNP Pari-
bas Dwa Brzegi, gdyż tam łączy się obcu-
jącą ze sztuką publiczność. Po seansach 
odbywają się długie dyskusje o filmach. 
Widzowie spragnieni są dobrego kina, 
jak i rozmowy z twórcami, o czym wie-
lokrotnie wspominali, słuchając artystów 
w Café Bursztynowa. W tym roku dyrek-
tor artystyczna Grażyna Torbicka wraz 
z zespołem zaoferowała bogaty program, 
ściągnęła intrygujących gości, a przede 
wszystkim – jak zawsze – dbała o widzów, 
witając ich na seansach. Wierna publicz-
ność to podstawa sukcesu festiwalu. Oby 
podobna atmosfera udzielała się przez 
kolejnych 15, jak i więcej lat. 

Marcin Radomski 

DWA BRZEGI, JEDEN 
NIEPOWTARZALNY KLIMAT

Grażyna Torbicka, Maciej Jaszczyński,  
Justyna Wasilewska, Piotr Wereśniak i Michał Walkiewicz

Bartosz Kozera
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śmiesznej, momentami smutnej, ale mającej 
w sobie dużą ilość pozytywnej energii rela-
cji z życia pacjentów ośrodka psychiatrycz-
nego. Uzasadnienie jury dla filmu Dubois 
brzmi: „Rozdzierająca serce historia, pięk-
nie ujęta w kontrastowych formach, które 
pokazują, jak ciężar pamięci łączy i dzieli 
rodzinę przez pokolenia”; dla filmu Laclotte: 
„Dokument, który za pomocą płynnych 
linii kreśli intymny portret osób najbar-
dziej wrażliwych i niezauważonych spośród 
nas”. Tak, dokument, dokument właśnie. 
Oba nagrodzone filmy są zresztą animowa-
nymi dokumentami, podobnie jak ukraiński 
Family Name in The Pocket Stepana Kovala, 
wbijająca w fotel opowieść o Wielkim Gło-
dzie (Hołodomor), w której narrację prowa-
dzi przeszywająca muzyka Mykoły Łysenki 
(Nagroda za Najlepszy Film Muzyczny), czy 
indyjski Amayi Subarny Das (Nagroda za 
Najlepszy Film Studencki), poświęcony bru-
talnemu rytuałowi obrzezania, a właściwie 
wyrzezania dziewczynek w społecznościach 
muzułmańskich. 

Dokumentalne kino animowane ma 
ogromną siłę oddziaływania, wydaje się 
nawet, że niekiedy większą niż klasyczny 
dokument. Filmy dokumentalne opowia-
dają bowiem najczęściej o konkretnych, 
jednostkowych przypadkach, animacja – 
uniwersalizuje, sprawia, że nabierają cech 
ponadczasowych. 

Nie samym dokumentem jednak aktual-
nie animacja żyje. Uhonorowany Brązowym 
Pegazem Książę w cukierni Katarzyny Agop-
sowicz to – oparty na opowiadaniu Marka 
Bieńczyka, ilustrowanym przez Joannę Con-
cejo – efektowny esej o szczęściu, w którym 
wysublimowanej plastyce Agopsowicz i Con-
cejo, klimatycznej muzyce Marcina Wasi-
lewskiego towarzyszą rozkoszne dialogi Ewy 
Kaim i Andrzeja Seweryna. A na pomysł 
przeniesienia na ekran tej niekonwencjo-
nalnej, absolutnie „niefilmowej”, literatury 
wpadła Ewelina Gordziejuk, niezwykle kre-
atywna producentka, zaś artystyczną opiekę 
nad tym szalonym projektem roztoczył prof. 
Jerzy Kucia. I udało się znakomicie.

Nagroda Specjalna im. Wojciecha Juszczaka 
(nieżyjącego już wieloletniego dyrektora Ani-
matora) za szczególne walory artystyczne, 
przyznawana przez Marcina Giżyckiego, tra-
fiła do Gabriela Böhmera (Wielka Brytania), 
autora Push This Button if You Begin to Panic 
za „oryginalną formę i nowatorskie użycie 
wycinanki w służbie niebanalnych treści”, 
a laur publiczności do Floor Adams (Holan-
dia), autorki Mind My Mind – zabawnej, ale 
i niebanalnej przypowiastki miłosnej o pew-

nym autystycznym mężczyźnie zafascynowa-
nym niemieckimi bombowcami oraz zakom-
pleksionej kobiecie, wielbicielce kameleonów. 

Jury Filmów Pełnometrażowych miało 
w tym roku stosunkowo łatwe zadanie. 
Wygrał, zgodnie z przewidywaniami, 
Mariusz Wilczyński, autor Zabij to i wyjedź 
z tego miasta. Takie obrazy zdarzają się nie-
zwykle rzadko. Gdziekolwiek film Wilczyń-
skiego się pojawi, jest obsypywany nagro-
dami (m.in. w Annecy, Ottawie, Zagrzebiu, 
Sapporo, Toronto, Palić, Gdyni, Koszalinie 
i Tarnowie), i nie zdarza się to jedynie na 
festiwalach animacji. Z Wilkiem można 
się wybrać i na Lwy, i na Orły… 

Sukcesy tego filmu to dla mnie ogromna 
radość. Wilczyńskiego poznałem podczas 
pierwszej edycji Animatora, początkowo 
patrzyliśmy na siebie wilkiem, ale szybko 
okazało się, że tamto poznańskie spotka-
nie stało się początkiem pięknej przyjaźni, 
czego dowodem choćby wspólna książka 

„Z Armatą na Wilka”. A tak nawiasem 
mówiąc, jego film to także animowany doku-
ment, tyle że nie tylko dokument otaczają-
cej rzeczywistości, ale i – a właściwie nade 
wszystko – ludzkiego wnętrza. 

Natomiast Nagrodę Publiczności za Naj-
lepszy Film Pełnometrażowy dostała Ilze 
Burkovska-Jacobsen (Norwegia/Łotwa) za 
My Favorite War, dokumentalną wędrówkę 
po łotewskiej komunistycznej rzeczywi-
stości i przezwyciężeniu jej, ale i po swoim 
wnętrzu także.

W tym roku po raz pierwszy podczas Ani-
matora przeprowadzono konkurs na najlep-
szy serial. Triumfował rosyjski The Other Way 
Wolf (reż. Ira Elshansky), wyróżniono również 
włoski Storie Zitte (reż. Simone Angelini). Ten 

pierwszy to – według jury – „Ponadczasowy, 
wzruszający i szczery film. Zabawny i dla 
dzieci, i dla dorosłych dzieci, z wiarygodnymi 
postaciami, urzekającą animacją, inteligentną 
historią z ciepłym przekazem”, ten drugi – 
„Minimalistyczny, błyskotliwy, prowadzony 
w sposób cięty i sprawny, z absurdalnie gra-
ficznym poczuciem humoru”. 

Od kilku lat obok konkursów międzyna-
rodowych organizuje się podczas Animatora 
również rozgrywkę krajową, w tym roku 
w konkursie ogólnopolskim Złotego Ani-
musza (Nagroda Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich w wysokości 15 tys. złotych – 
przyp. red.) dostała Sara Szymańska za 
etiudę Pięć minut starsza, błyskotliwą opo-
wieść o miłosno-nienawistnej relacji dwóch 
sióstr, Srebrny Animusz (Nagroda Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich w wysoko-
ści 10 tys. złotych – przyp. red.) trafił do 
Tomasza Siwińskiego, autora niekonwen-
cjonalnego melodramatu Miłość w czasach 

gospodarki opartej na węglu, utrzymanego 
w poetyce surrealistyczno-socrealistycznej, 
a Brązowy Animusz do Michaliny Musialik 
za przejmujące Psie pole, które także swoją 
nagrodą uhonorowała publiczność. 

Na zakończenie internetowej gali Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania, z entuzja-
zmem podsumował tegoroczną edycję Ani-
matora i zaprosił na kolejną, w przyszłym 
roku. Miejmy nadzieję, że już w normalnym, 
a nie hybrydowym wydaniu. Bo choć sieć daje 
nieograniczone możliwości, które organizato-
rzy festiwalu potrafią efektownie wykorzystać, 
to jednak życie przeżywane normalnie niesie 
więcej doznań niż to animowane.

Jerzy Armata
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W kinie nie ma rzeczy niemoż-
liwych, zwłaszcza w animo-
wanym. Tegoroczną edycję 
Animatora z wiadomych 

powodów przeprowadzono w formule 
hybrydowej, tzn. projekcje odbywały się 
zarówno w sieci, jak i w kinie (dla trzymają-
cej sanitarny dystans zamaskowanej publicz-
ności wypełniającej w 75 proc. pojemność 
sali), a z festiwalowymi gośćmi mogliśmy się 
spotkać wyłącznie w sieci. Także w interne-
cie odbyła się festiwalowa gala, fantastycz-
nie wymyślona i perfekcyjnie zrealizowana. 
Jak na festiwal animacji przystało, zrealizo-
wano ją przy użyciu różnorodnych technik 
animacyjnych, z wykorzystaniem tzw. żywej 
akcji. Festiwalowy finał poprowadził wspo-
mniany znakomity komik francuski, któ-
remu towarzyszyli usatysfakcjonowani 
jurorzy, wzruszeni laureaci, także – 
i animowany, i „żywy” – Marcin Giżycki, 
dyrektor artystyczny poznańskiej imprezy. 

Tegoroczną galę zdominowały animacje… 
francuskie: Złoty Pegaz (znacznie ułatwia-
jący drogę do oscarowej nominacji) trafił do 
Bastiena Dubois, autora Souvenir Souvenir, 
przejmującej opowieści o rodzinnym śledz-
twie, w którym reżyser stara się wyjaśnić, co 
w Algierii robił jego dziadek podczas zbroj-
nego konfliktu Francji z tamtejszym Fron-
tem Wyzwolenia Narodowego, a Srebrny 
Pegaz do Marine Laclotte, autorki Folie 
douce, folie dure, wzruszającej, momentami 

PAN HULOT 
WŚRÓD 
ANIMACJI
Finałową galę 14. poznańskiego festiwalu 
Animator poprowadził pan Hulot, 
którego doskonale znamy z filmów 
Jacques’a Tatiego. Choć francuski reżyser 
od blisko 40 lat nie żyje, to stworzony 
przez niego bohater – jak się okazało – 
jest w wyśmienitej formie. 

Souvenir Souvenir,  
reż. Bastien Dubois
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Pięć minut starsza,  
reż. Sara Szymańska
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W spominano m.in. Václava 
Havla. Pretekstem było 
przypadające w tym roku 
10-lecie śmierci pierwszego 

prezydenta postkomunistycznych Czech. 
Odbyła się wystawa „Václav Havel – polityka 
i sumienie”, a w specjalnej sekcji „Viva Havel!” 
pokazano związane z nim filmy, w tym głośny 
cykl dokumentalny „Václav Havel, Praga – 
Zamek” w reżyserii Petra Jančárka, który 
opowiada o pierwszych miesiącach piasto-
wania urzędu prezydenta z dwóch perspek-
tyw: politycznej i osobistej (sporo miejsca 
poświęcono tu osobie pierwszej damy – Olgi). 

Prawdziwym wydarzeniem było jednak 
nietypowe spotkanie kulinarne. Mało kto wie, 

QUO VADIS 
POLSKIE KINO?
To tytuł jednej z najważniejszych debat, 
jakie odbyły się podczas 23. edycji 
Kina na Granicy w polskim Cieszynie 
i czeskim Těšínie. Festiwal w tym 
roku postawił na filmy, które stały 
się pretekstem do ciekawych rozmów 
o przeszłości i przyszłości.

że Havel był nie tylko cenionym politykiem 
i artystą, ale też… kucharzem! A wsławił się 
w tej dziedzinie kreatywnością – w czasach 
pustych półek w sklepach potrafił improwizo-
wać prawdziwie oryginalne dania, na co uwagę 
zwrócono uczestnikom festiwalu podczas 
kolacji według menu Havla w restauracji Na 
Rogu na cieszyńskim rynku, na której podano 
m.in. gulasz federalny i zupę Anulę Gładką.

Jak widać, łączenie kina i kuchni staje się 
coraz popularniejsze i nie ogranicza się już 
tylko do Berlinale czy Transatlantyku. Do Kina 
na Granicy temat zresztą świetnie pasuje, bo 
czy jest ktoś, komu po wizycie w Cieszynie ten 
festiwal nie kojarzy się i z dobrym kinem, i ze 
smaženým sýrem, knedliczkami, i z Ležákiem?

Festiwalowa wymiana kulturalna odbywa 
się pomiędzy trzema krajami i cieszy, że w tym 
roku dało się mocno odczuć obecność Sło-
wacji, której dorobek kinematograficzny jest 
znacznie uboższy niż Polski czy Czech. Ale to 
właśnie słowacki kandydat do Oscara – Sprawa 
Petra Bebjaka otworzył tegoroczny festiwal. 
Dokument opowiada o dwóch słowackich 
Żydach (Rudolf Vrba i Alfréd Wetzler), któ-
rzy uciekli z Auschwitz-Birkenau i wynieśli 
ze sobą plany obozu, spisy ludzi skazanych 
na śmierć i etykiety z puszek z cyklonem B. 

Film świetnie korespondował z pokazywa-
nym w Cieszynie przedpremierowo Mistrzem 
Macieja Barczewskiego, który też wydobywa 
zapomnianego bohatera Auschwitz – boksera 
Tadeusza Pietrzykowskiego. Spotkanie po 
przedpremierowym seansie trwało w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza ponad godzinę. 

I nie był to żaden rekord, bo w Cieszynie 
najwięcej czasu poświęcaliśmy w tym roku 
na rozmowy, do których zachęcały nie tylko 
rozliczne Q&A (było ich kilkadziesiąt!), ale też 
debaty – o erotyce w polskim kinie, o twór-
czości Janusza Gajosa (bohater retrospektywy, 
który odwiedził festiwal), czy ta najbardziej 
spektakularna – o przyszłości polskiego kina. 

Wzięło w niej udział kilkanaście osób (m.in. 
Jacek Petrycki, Tomasz Kot, Dorota Roqueplo 
czy Magdalena Łazarkiewicz), które zastana-
wiały się nie tylko nad wpływem pandemii 
na branżę i rynek, ale też nad zachodzącymi 
w szybkim tempie zmianami we współpracy 
zagranicznej (coraz częstsze koprodukcje 
i udział polskich artystów w projektach mię-
dzynarodowych) oraz politycznymi.

Ten wielogłos pokazał, że z koronawiru-
sem nie walczy tylko polska kinematografia, 
i przypomniał, że COVID-19 nie jest jedy-
nym zagrożeniem dla naszego kina.

Artur Zaborski

Uczestnicy 23. edycji  
Kina na Granicy
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W idać, że ludzie się stęsk-
nili” – mówi Aneta Drą-
żewska, dyrektor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, 

organizatora Lata z Muzami. Festiwal odbył 
się po raz 24. Gdyby nie pandemia, byłaby 
to już edycja jubileuszowa, a i tak do ostat-
niej chwili zespołowi towarzyszyło wiele 
znaków zapytania i konieczna była rezy-
gnacja z pewnych stałych punktów wyda-
rzenia. „Najtrudniejszy był początek prac, 
bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja 
w lipcu” – opowiada Aneta Drążewska. 
„Musieliśmy przygotować się na kilka 
wariantów. Z bólem serca zrezygnowali-
śmy z projekcji dla dzieci – zawsze oblega-
nych. Ale jak wytłumaczyć najmłodszym, 
że nie wejdą na salę? Zamiast dużych kon-
certów, zaprosiliśmy widzów na dwa kame-
ralne, towarzyszące projekcjom: Macieja 
Mazura – koncert musicalowych przebojów 
na początek plenerowych seansów najsłyn-
niejszych musicali, a także koncert duetu 
Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-
-Pękala do pokazu Rozkoszy gościnności, 
słynnej komedii Bustera Keatona” – rela-
cjonuje. Organizatorom udało się jednak 
nie uszczuplić programu stricte filmowego 
(poza projekcjami familijnymi). 

Pracami programowymi pokiero-
wał dyrektor artystyczny Krzysztof Spór. 
Publiczność dopisała, niezrażona nowymi 
zasadami wydawania wejściówek, masecz-
kami i dezynfekcją. Mniejsza niż zwykle 
skala nie przeszkodziła w zaproszeniu do 
Nowogardu grona wybitnych twórców. 
Mariusz Wilczyński przez ponad dwie 
godziny rozmawiał z publicznością po sean-
sie Zabij to i wyjedź z tego miasta. Wcześniej 
odebrał Laur Cisowy za całokształt twór-
czości i swoją bezkompromisową postawę 
artystyczną. „To jest dla mnie duże wyróż-
nienie” – przyznaje. „Kiedy zaczynałem 
realizować animacje, nigdy nie myślałem 
o karierze i może paradoksalnie dlatego 
ją zrobiłem? Nie liczyłem na nagrody, nie 
wysyłałem zgłoszeń na festiwale, nie dener-
wowałem się rywalizacją w konkursach. 
Robiłem filmy trochę do szuflady. Teraz 
festiwale same się o mnie upominają, zapra-
szają do jury i pokazują »Zabija« oraz moje 
krótkie animacje. Zawsze szedłem sobie 
boczkiem, po swojemu, na swoich zasa-
dach. Z tego powodu nagroda za całość, za 
postawę i sztukę cieszy mnie tym bardziej. 
Serce mi rośnie, że ktoś to dostrzega i doce-
nia, zwłaszcza że na czele festiwalu stoi 
ceniony krytyk Krzysztof Spór” – dodaje 
artysta. 

W Nowogardzie Mariusz Wilczyński został 
dłużej, niż pierwotnie planował. „Byłem na 
pokazie. Byłem w pięknym kinie. Była wspa-
niała publiczność, która zadawała świetne 
pytania i nie czułem różnicy – Nowogard, 
Toronto, Gdynia czy Warszawa” – komen-
tuje. Na festiwal przyjechał też Jarosław 
Kamiński, aby opowiedzieć o sztuce mon-
tażu i swojej współpracy z Pawłem Pawli-
kowskim i Jasmilą Žbanić. Michał Grzybow-
ski i Agnieszka Dulęba-Kasza opowiedzieli 
o realizacji Białego potoku, Aleksandra Poto-
czek o spotkaniu z ks. Adamem Boniec-
kim – również obecnym na wydarzeniu, 
choć poprzez łącza internetowe. Na pytania 
widzów odpowiadali też Roma Gąsiorow-
ska, Wojciech Solarz, Tomasz Wolski, Anna 
Gawlita, Iwona Siekierzyńska, Tatiana Maty-
siak, Krzysztof Jankowski, a także Grzegorz 
Zariczny. Autor Prostych rzeczy nie tylko 
dyskutował o swoim najnowszym dziele, 

ale także pełnił funkcję przewodniczącego 
Konkursu Filmowa Młoda Polska, który 
już po raz siódmy towarzyszył festiwalowi. 

Poza Grzegorzem Zaricznym w jury 
zasiedli: ks. Wojciech Koladyński, anima-
tor kultury i dyrektor Ińskiego Lata Fil-
mowego Przemysław Lewandowski oraz 
malarka Dominika Odrowąż. Grand Prix 
Konkursu (oraz 3 tys. złotych) przyznano 
Tadeuszowi Łysiakowi za film Sukienka, 
wyprodukowany przez Warszawską Szkołę 
Filmową. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna 
Grajcewicz za etiudę Dog Days ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi.

Piękne to były festiwalowe dni, pozwo-
liły znowu poczuć radość oglądania kina 
na wielkim ekranie, z twórcami i innymi 
widzami. Przygotowania do jubileuszowej, 
25. edycji już ruszyły.

Dagmara Romanowska

W liczącym 17 tys. mieszkańców 
Nowogardzie 24. edycję Festiwalu Filmu-
-Muzyki-Malarstwa Lato z Muzami 
odwiedziło ponad 5 tys. widzów. 

FILMOWE LATO  
W NOWOGARDZIE

Mariusz Wilczyński
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KAMERALNE LATO

P otrzebowałam poukładać sobie 
w głowie pewne sprawy, zanim 
zdecydowałam się na taki krok 
i wiedziałam, że robiąc film o jed-

nym z najtrudniejszych dla mnie wyzwań 
w życiu, skonfrontuję się z nim i będę mogła 
pójść dalej. Ta historia, mimo że bardzo 
osobista, jest też uniwersalna, cieszę się, że 
jury to zauważyło” – powiedziała Domi-
nika Łapka, odbierając Złotego Łucznika 
na 14. Ogólnopolskich Spotkaniach Filmo-
wych Kameralne Lato za swój poruszający 
dokument Dad You’ve Never Had, wypro-
dukowany w Studiu Munka-SFP. 

Radomski festiwal jest specyficzny. Na 
oko nieduży, co roku ściąga coraz większą 
liczbę filmowców, głównie młodych – warto 
dodać, że Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich wspiera obecność studentów i absol-
wentów szkół filmowych w coraz bardziej 
rozbudowującej się sekcji industry. Festiwal 

SIŁA OSOBISTYCH HISTORII

wygrywa lokalizacją – jest do niego blisko 
z Warszawy, Krakowa i Łodzi. Zresztą coraz 
chętniej ekipy filmowe do Radomia zaglą-
dają; obecnie realizowany jest tam z rozma-
chem serial TVP Rok 1905. Od lat wyróżnia 
go też specyficzny profil, ukierunkowany na 
problemy człowieka we współczesnym świe-
cie i społeczeństwie. Ten kierunek widać 
nie tylko w programie Konkursu Głównego, 
w którym biorą udział wyłącznie krótkie 
metraże. Środki europejskie i wsparcie od 
instytucji samorządowych pozwalają na 
organizację międzynarodowych warszta-
tów, podczas których młodzież oraz tzw. 
młodzi dorośli, pod opieką profesjonalnych 
filmowców, realizują spoty o tematyce spo-
łecznej, poświęcone takim zagadnieniom, 
jak przemoc, bezpieczeństwo, nierówności, 
uzależnienia, nietolerancja. Na papierze 
wygląda to może dość nudno, ale nie jest, 
kiedy ogląda się te krótkie formy, od któ-

rych wrażliwości i siły przekazu powinny 
się uczyć zamożne, mocno dofinansowane 
organizacje i instytucje centralne.

Rok temu Kameralne Lato bezapelacyj-
nie wygrał Wielki strach Pawliny Carlucci 
Sforzy – od tego czasu nie gaśnie zainte-
resowanie tym tytułem, skądinąd pocho-
dzącym również ze Studia Munka-SFP. 
Dad You’ve Never Had Dominiki Łapki to 
historia o wiele bardziej intymna. Porusza-
jący, zwięzły zapis relacji ojca z praktycz-
nie nieznaną mu córką. „To film terapeu-
tyczny wobec osobistej historii reżyserki. 
Ogląda się jak dzieło fabularne, posiada 
duże bogactwo psychologiczne” – podsu-
mowała przewodnicząca jury, Maria Zmarz- 
-Koczanowicz. Warto dodać, że wartość 
Złotego Łucznika to 10 tys. złotych, co jest 
pokaźną sumą jak na stosunkowo niewielki 
festiwal krótkiego metrażu. Nagrodę Spe-
cjalną dla najlepszego filmu o tematyce 
społecznej, ufundowaną przez Stowarzy-
szenie Autorów ZAiKS, otrzymał obraz 
Dalej jest dzień i jest to już kolejne wyróż-
nienie dla filmu Damiana Kocura, który 
pracuje obecnie nad debiutem pełnome-
trażowym w Studiu Munka. Wyróżnienie 
otrzymała Dorota Migas-Mazur, autorka 
dokumentu Raisa ze Studia Munka i Wajda 
Studio – jest to pierwszy, ale zapewne nie 
ostatni laur dla tego poruszającego tytułu, 
w nietuzinkowy sposób budującego portret 
emigrantki ze Wschodu. 

Dwa konkursowe dni plus „galowa” 
sobota zbiegły się z bardzo rozbudowaną 
sekcją industry, adresowaną przede wszyst-
kim do młodych filmowców i z dużym suk-
cesem transmitowaną w internecie. 

Trwałą spuścizną epoki COVID-owej 
może okazać się hybrydowa forma festi-
wali, zwłaszcza – debat, forów, konferencji. 
Bo jeśli kilkaset osób wchodzi, choćby na 
moment, na dyskusje poświęcone finanso-
waniu krótkich metraży, debiutów, zagad-
nień z zakresu dystrybucji, promocji, pro-
dukcji i dystrybucji, to jest to sygnał, że 
należy takie praktyki przekuć w standard. 
Być może ciągle młodzi filmowcy, adepci 
i kandydaci do zawodów filmowych tego 
typu wsparcia potrzebują. I jest to szansa 
dla takich właśnie imprez, jak radomskie 
Kameralne Lato.

Anna Wróblewska

Już po raz 14. w Radomiu odbyły się 
Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
Kameralne Lato. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, i tym razem Grand Prix 
przyznano znakomitej produkcji  
ze Studia Munka-SFP. 

Dominika Łapka
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Pościel historii, 
łóżko natury

Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy. 
Tadeusz Różewicz, „Kartoteka rozrzucona” 

Agnieszka Holland – reżyserka 
i scenarzystka, wieloletnia członkini 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 

obecna prezydent Europejskiej Akademii 
Filmowej, laureatka wielu prestiżowych 

nagród festiwalowych, światowych 
wyróżnień filmowych i odznaczeń 

państwowych – podczas  
46. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni odbierze 

Platynowe Lwy za całokształt twórczości.

Adriana Prodeus
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Gdzie szukać zaczynu polityki? Gdzie histo-
rię znajdzie się w powijakach? Bezbronne 
formy idei, o których debatujemy w prze-
strzeni publicznej, mają gniazdo tam, gdzie 

rozmawia się o sprawach prywatnych, zaprowadza oso-
bisty porządek, pierze swoje brudy. Dom, sypialnia, prze-
strzeń intymna to rdzeń wielu filmów Agnieszki Holland.

CHLEB I BUTY
Znamy ją jako osobę zdecydowanie formułującą swoje sądy. 
Już od początku swojej kariery występowała w tej roli. Postać 
reżyserki Agnieszki w Zdjęciach próbnych (1976) wydobywa 
z pary aktorów to, co jej potrzebne do filmu. Wykrada im 
intymność, prowokując dziewczynę do zabawy w wymyśla-
nie imion, która była dotąd tajemnicą tych dwojga. Młoda 
aktorka, chcąc dostać rolę, sprzedaje sekrety związku oraz 
chłopaka – fakt, że został porzucony przez matkę i wycho-
wywał się w domu dziecka. Na szali kariery kładzie to, co 
mogło być w życiu najcenniejsze. Partner nie wytrzymuje, 
odchodzi, a dziewczyna gra tę scenę, wywiedzioną z ich 
prywatności, już z kimś innym. Bliskie, autentyczne uczucia są tu 
surowcem, z którego lepi się sztukę – dla niej zdradza się życie bez 
mrugnięcia okiem.

Holland wyjaśniała tę postawę twórców krytykowaną w filmie, gdy 
w 1977 wzięła udział w debacie miesięcznika „Kino”: „Hasło »film 
współczesny« jest pewnego rodzaju straszakiem, a zarazem próbą 
znalezienia alibi. Mówi się, że robimy dużo filmów współczesnych, 
ale wcale nie znaczy to, że robimy dużo filmów o naszej rzeczywi-
stości. Dla mnie osobiście film współczesny to taki, który mądrze 
i uczciwie stara się mówić o naszej rzeczywistości. (…) Większość 
młodych ludzi, którzy zamierzali zrealizować film współczesny, było 
przekonanych, że aby opowiedzieć jakąś historię, trzeba najpierw 
wiele wyeksplikować, startowali więc od zera. W związku z tym wiele 
filmów posiada niezręczną konstrukcję: najpierw ciągnie się bardzo 
długa ekspozycja z zarysowanym tłem, a dopiero potem następuje 
zawiązanie akcji i opowiadanie historii. Ponieważ wszyscy byliśmy 
przekonani, że duże obszary naszego życia, nawet życia rodzinnego, 
nie były dotychczas pokazywane, trzeba było pokazać, jak ludzie 
mieszkają, jak jedzą, jak rozmawiają, jak wygląda ich praca, fabryka, 
szpital itp., i na pokazanie tego wszystkiego poświęcało się bardzo 
dużo miejsca i czasu”. Zaś sama Holland nie szuka alibi – używa 
obrazu intymności jako pola walki o siebie, na którym odbijają się 
szersze procesy polityczne i społeczne. Wtedy każdy film jest współ-
czesny, nawet jeśli mówi o przeszłości, bo czerpie z cielesności akto-
rów, autentycznych przeżyć.

Choćby Szarlatan (2020) zaczyna się sceną reanimacji prezydenta 
komunistycznej Czechosłowacji Zápotocky’ego na łożu śmierci. Umie-
rając, suweren przestaje chronić swego lekarza – Jana Mikoláška, 
który jest odtąd ścigany. Lata wcześniej, gdy znalazł powołanie, nocą 
wykradał się z łóżka, by zrywać zioła i leczyć dziewczynę, której 
miano amputować nogę. Udało się ją uratować i teraz bohater patrzy 
na swoje dłonie jak na źródło cudu, dziękuje Bogu, ale boi się, jakby 
miał w sobie moc Antychrysta. Wskrzeszając chorych, szuka zadość-
uczynienia za mord, jaki popełnił pod przymusem. Mierzy się też 
z poczuciem winy ze względu na to, że jest gejem. Zakochuje się 
w swoim asystencie, napada go śpiącego, ich szamotanina przeradza 
się w seks. Rodzi się namiętność, ale i władza, wyrażona w woreczku 
ziół, które należy podać ciężarnej żonie, by poroniła, a ci dwaj mogli 
być razem. Jedna z bardziej zmysłowych scen pokazuje upozorowany 

obiad przed domem Františka, gdzie zrywa się ulewa i deszcz prze-
pełnia talerze z rosołem. Za dużo sekretów, by pomieścić je w jed-
nym człowieku. Ukojenie nerwów przychodzi tylko w kontakcie 
z naturą. Leżą nago na łące, Jan pieści spocony pośladek kochanka. 
Intymność w przyrodzie jest wyrazem ufności. W więzieniu skazany 
kładzie się na spacerniaku i znajduje mniszek lekarski, znak, że wszę-
dzie sięgają siły natury.

W zmierzwionej pościeli toczy się Całkowite zaćmienie (1995). 
Oglądamy świeżo poślubione małżeństwo Verlaine’ów z kopiącym 
przez ciążowy brzuch przyszłym dzieckiem. Żona głaszcze męża-
-poetę jak dziecko, a on oddaje się szaleństwom u boku genialnego 
poety-dziecka Rimbauda. Panowie zawierają pakt przypieczętowany 
krwią, że młody poeta wskrzesi talent starego. Konsumują układ na 
pryczy na poddaszu. Nad ranem Verlaine wraca do żony tuż po poro-
dzie, kładzie brudne buty na śnieżnobiałej poduszce. Dandys ude-
rza laską w kołyskę i podpala włosy kobiety „jak aureolę pieprzonej 
świętej”. Odtąd ma dwa domy – jeden oparty na społecznym fałszu, 
gdyż pasożytuje na majątku żony, drugi oparty na fałszu artystycz-
nym, pasożytując na czyjejś poezji. Awantury, brutalne akty prze-
mocy ustają, gdy postaci jednoczą się z przyrodą: śpią w stogu siana, 
udają kozy. Tymczasem żona czeka na męża rozłożona na przeście-
radle jak „Maja naga” z obrazu Goi. Między tymi dwoma łóżkami 
Verlaine porusza się jak wahadło. Miota się, ma samobójcze myśli. 
Rimbaud umiera chory, niesiony w lektyce przez pustynię do brzegu 
morza. Film pokazuje łóżko jako symbol ekstazy i iluzji, od których 
nie sposób się uwolnić, chorując na romantyczną gorączkę.

Problem ten został w pełni wyrażony w filmie o tym tytule (1980), 
gdzie prawdziwa namiętność to żądza destrukcji. Kama z Leonem 
uprawiają seks na zimno, dopiero bomba w dłoniach podnosi tem-
peraturę. Konstruktor buduje ją w domowych pieleszach, trzyma 
w sypialni jak delikatne cacuszko. W prywatnych pokojach dzieje 
się historia. To, co widać przez okno, jest tylko jej rykoszetem. Pod-
czas intymności w mieszkaniu czy w celi słychać przemarsz wojsk, 
żołnierski śpiew, widać ćwiczenia żołnierzy z bagnetami. Historia 
osacza jednostkę, nie daje chwili spokoju. Gorączka to świat bezsen-
nych nocy, drżących dłoni, niemożności doznania satysfakcji. Trud 
utrzymania własnych granic rodzi histerię – wyraża ją bezgłośny 
krzyk Kamy z nagą piersią, zagryzającej prześcieradło. Dom trzeba 
mościć sobie w wichurze historii. Przeszywa ona postaci na wskroś, 

Bycie wewnątrz i na zewnątrz, u siebie i w świecie, Holland 
rozumie jako balansowanie na krawędzi zagrożenia

Coś za coś,  
reż. Agnieszka Holland

Daria Trafankowska i Andrzej Pieczyński  
w filmie Zdjęcia próbne, reż. Agnieszka Holland, 
Jerzy Domaradzki, Paweł Kędzierski

Europa Europa,  
reż. Agnieszka Holland

Ivan Trojan w serialu  
Gorejący krzew,  

reż. Agnieszka Holland
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odbiera duszę i ciało – podczas egzekucji stają się własnością władzy, 
która unicestwia je sprawną procedurą.

Bycie zarówno wewnątrz i na zewnątrz, u siebie i w świecie, Holland 
rozumie jako balansowanie na krawędzi zagrożenia. Gdy zerwana 
zostaje spójność między nimi, rodzi się tragedia. Wyrazem tego jest 
Europa Europa (1990) – zaczyna się sceną obrzezania, a dąży do tego, 
że bohater, komsomolec, a potem esesman, próbuje naciągnąć sobie 
napletek i fizycznie przestać być Żydem. W tym, co najbardziej intymne, 
zawiera się śmiertelne niebezpieczeństwo. Pogrom zastaje chłopca 
w kąpieli, potem w tej samej sytuacji próbuje go zdybać zakochany 
w nim żołnierz. Widzi, że ukrywa prawdziwą tożsamość, uzależnia 
go od siebie. Inni też projektują na niego pragnienia, wykorzystują go, 
gwałcą. Dopiero odzyskanie tożsamości daje bohaterowi siłę. Happy 
end filmu to rozejm wnętrza i zewnętrza – wspólne sikanie Żydów 
w deszczu, bez strachu przed obnażeniem.

Tytułowi Aktorzy prowincjonalni (1978) – grają sami przed sobą 
zamiast na scenie. Rozedrganym emocjom towarzyszy nadmierna 
bliskość – bohaterowie patrzą w swój zwielokrotniony obraz w rozbi-
tym lustrze i nie potrafią naprawdę się ujrzeć. Przestrzenią intymno-
ści w teatrze jest garderoba. Tu odprawia się nabożeństwo w prywat-
nej intencji. Bufet także jest sceną, perukę zrzuca się po to, by wejść 
w kolejną rolę, za proscenium służą pokoje służbowe. Ani razu nie 
widzimy aktorów z widowni, przyglądamy się ich prywatnym drama-
tom, wynikającym z pracy w teatrze: nie mogą dostać angażu, reżyser 
skraca im role, rozchodzą się, śpią w kuchni na turystycznym łóżku. 
Chaos powstaje, bo zerwały się granice przestrzeni prywatnej. Teatr 
wkracza do domu, także ten codziennego życia: suknia ślubna jak 
zużyty kostium wisi na śmietniku, sąsiad rzuca się z okna, tajemnice 
stają się własnością wszystkich. W tej farsie żona przejeżdża mężowi 
żyletką po krtani, sądząc, że śpi, lecz nie udaje jej się go zabić. Jak 
w przemówieniu dyrektora teatru na początku prób: „W powodzi 
codziennych zajęć i trosk nie potrafimy w sobie w sposób ciągły 
zachować poczucia, że wielkie sprawy pisane dużą literą: Ojczyzna, 
Los, Wolność, Sztuka, że te sprawy są nam równie nieodzowne jak 

Bohaterowie jej 
filmów są zwykle 
skupieni na 
jednej sprawie  
– zdobyciu 
czegoś, ujściu 
z życiem, 
wyrwaniu się na 
wolność

Barbara Grabowska  
w filmie Gorączka,  
reż. Agnieszka Holland

Ed Harris i Diane Kruger w filmie Kopia 
mistrza, reż. Agnieszka Holland

Jennifer Jason Leigh  
i Albert Finney w filmie  

Plac Waszyngtona,  
reż. Agnieszka Holland

Miranda Otto i Lothaire Bluteau 
w filmie Julia wraca do domu, 

reż. Agnieszka Holland

Gorzkie żniwa,  
reż. Agnieszka Holland

Halina Łabonarska  
i Tadeusz Huk w filmie  

Aktorzy prowincjonalni, 
 reż. Agnieszka Holland  
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„Zależy mi na nawiązaniu dialogu z widownią, fakt nawiązania 
czy też nienawiązania tego dialogu jest dla mnie w tej chwili głów-
nym miernikiem sukcesu filmu. (...) Twierdzenie, że film telewizyjny 
ma zawsze największą, bo wielomilionową widownię, jest dema-
gogiczny, trudno bowiem sprawdzić, czy film ten rzeczywiście do 
widowni dotarł, czy kogoś poruszył, czy został zaakceptowany”. Jej 
umowa z widownią zawarta we wczesnych filmach telewizyjnych 
rozpoczyna się od intymności, dochodzi do spraw uniwersalnych.

W Wieczorze u Abdona (1975) pisarz prawie nie wychodzi 
z domu. Obserwuje przez okno młodzieńca, w którym kocha 
się bez wzajemności. Ten zauroczył się w aptekarzowej Hermi-

chleb i buty”. Holland skupia się właśnie na chlebie i butach. Z nich 
wynika w jej kinie cała reszta.

MIĘDZY KUCHNIĄ A ŁAZIENKĄ
Holland deklarowała w 1977, że „powielanie historyjek obyczajowych, 
które toczą się między kuchnią a łazienką, bez próby szerszego spoj-
rzenia, wydaje się dość jałowe”. Dlatego od początku konstruowała 
trasę między kuchnią a łazienką jako trasę defilady najważniejszych 
wojsk: samoświadomości, własnych granic i potrzeby wolności.

Jak wielu twórców z jej pokolenia zaczęła pracę od razu w tele-
wizji, jej fabularne wypowiedzi oglądano w domach, łóżkach, na 
pryczach i na kanapie, wszędzie tam, gdzie grał telewizor. Pod-
czas studiów pod koniec lat 60. dowiedziała się, że telewizja dla 
filmowców to co najwyżej spektakl Teatru Telewizji lub bezpo-
średnia transmisja. „O filmie telewizyjnym nie rozmawialiśmy 
wcale; film to film, telewizja jest po prostu jednym z kanałów jego 
rozpowszechniania”. Jednak Holland od razu się zorientowała, że 
Teatr Telewizji w pewnym sensie się skończył, a „film telewizyjny 
stał się w odbiorze społecznym nową jakością”. Świadoma tego, co 
może osiągnąć na małym ekranie, w bliższych planach, z kame-
ralną akcją, wykorzystywała te atuty, by po latach stać się jedną 
z głównych reżyserek nowej epoki telewizji. Widziała, jakie szanse 
drzemią w odbiorze indywidualnym, ale też jakie są jego zagro-
żenia. „Telewizja ma w sobie coś z gazety: program bieżący jest 
informacją o dniu dzisiejszym. Cechą telewizji jest aktualność. Nie 
oznacza to, że nie można, czy nie należy mówić o sprawach uni-
wersalnych, ale trzeba się liczyć z tym, że sprawy te będą odbierane 
w kontekście aktualnej sytuacji (jak również w kontekście pozo-
stałych pozycji programu)”. Mimo że internet tak bardzo zmienił 
odbiór telewizji, trudno nie myśleć o tych słowach w kontekście 
Ekipy (2007), serialowego Janosika. Prawdziwej historii (2009) czy 
autorskich produkcji tworzonych dla platform cyfrowych: Gore-
jącego krzewu (2013) dla HBO i 1983 (2018) dla Netflixa. Nawet 
gdy Holland ubiera narrację w kostium historyczny czy futury-
styczny, konwencję baśni czy fantazji, ostatecznie i tak komentuje 
rzeczywistość, szuka w niej aktualności i uniwersalizmu.

nie, w pisarzu kocha się pokojówka. Każdy lgnie do tego, czego 
mu brak. Konieczność wyjazdu wisi w powietrzu, kończy się 
żydowskie miasteczko. „Czemu ty nie wyjedziesz?” – pyta Abdon 
Michasia. – „Ja nie muszę, mnie wszyscy lubią i ja ich lubię”. 
Zrozpaczony Abdon rusza do apteki, gdzie zastaje sprzedawcę 
podczas tête-à-tête z inną kobietą. Herminę znajduje na próbie 
amatorskiego teatru, po czym zaprasza ją do siebie, by spędzić 
wieczór z Michasiem. Przy stole para bierze się za ręce, pisarz 
próbuje zabić chłopca i skompromitować Herminę, ale plan nie 
wypala. Kryzys się kończy, sytuacja wraca do normy: mąż wraca 
z delegacji, pokojówka pielęgnuje Michasia, a Abdon i tak musi 
wyjechać. Ostatni kadr pokazuje wędrowca na wydmie jak na 
pustyni, słychać balladę „Nieukochani”. Intymne potrzeby postaci 
wynikają z atmosfery nadchodzącego pogromu, okres przed-
wojenny łączy się u Holland z atmosferą pomarcową. W obu 
przypadkach nie da się ukoić tęsknoty, społeczny podział rodzi 
obcość, przekreśla wspólne bytowanie.

Niewiele wiemy o bohaterce Obrazków z życia (1975), milczącej 
dziewczynie, która chce za czymś podążyć, dołącza więc do  groupies 
zespołu Aquarius. Wałęsa się za nimi jak bezdomny pies, nieru-
choma, smutna, wpatrzona w scenę na tle rozentuzjazmowanych 
tłumów. Gdy poszukiwaną 16-latkę z komisariatu odbiera tata, poli-
cjant ostrzega go, żeby uważał, jakiej muzyki słucha córka. Widzimy 
stopy obu mężczyzn, tupiących do bigbitu. Ironiczny finał kpi z tego, 
że w sprawie była winna muzyka. Co dziewczyna miała w sercu, 
nie wiadomo, ale ci, którzy ją dyscyplinują, czują podobną pustkę.

Wnikanie w prywatne sprawy innych ludzi jest tematem Niedziel-
nych dzieci (1976) – opowieści o małżeństwie, które próbuje spełnić 
oczekiwania otoczenia i sprawić sobie dziecko. Para zajmuje się tym 
pośród wspólnych rachunków, odkładania każdego grosza, by na 
wszystko starczyło. Nie ma między nimi erotyzmu, lecz potrzeba 
mozolnego dorabiania się. Załatwianie zakupów, kartek, poczęstunku 
na imieniny, a wreszcie dziecka okazuje się sprawą jak każda inna, 
tyle że obarczoną presją. Kobieta nosi fałszywy brzuch do pracy, żeby 
nikt się nie zorientował, gdy weźmie dziecko z sierocińca. Potomek 
to symbol statusu i waluta, którą obraca się, jeśli ma się chody. Jak 
każdy wybrakowany towar na rynku, dziecko adoptowane jest nie-
pełnowartościowe. Przymus dzietności unieszczęśliwia tę parę, a jej 
niespodziewana ciąża unieszczęśliwia kobietę, która zdecydowała 
się sprzedać noworodka. Gdyby nie ingerowano w cudzą intym-
ność, dramat tych ludzi nie miałby racji bytu.

Sprostać oczekiwaniom to temat Coś za coś (1977). Małżeństwo 
bezdzietnych naukowców dostaje namiętność w cudzych łóżkach. 
Bohaterka bez mrugnięcia okiem robi doświadczenia na zwierzę-
tach – poraża prądem psy i szczury, podczas gdy sama staje się przed-
miotem eksperymentu. Przeprowadza go na niej los, podsuwając jej 
pacjentkę w depresji, która okazuje się kochanką męża próbującą 
popełnić samobójstwo po dokonaniu aborcji. Żona próbuje odzy-
skać męża, zajść w ciążę, by go zatrzymać. Eksperymentem jest tu 
stwarzanie i odbieranie życia. Tytuł Coś za coś to poczucie bezpie-
czeństwa za nie swój wybór.

ŁÓŻKO-ŚWIAT
Wiele scen w filmach Holland rozgrywa się w łóżku. Jest ono 
miejscem, gdzie rozluźniają się więzy społeczne i widać praw-
dziwą twarz historii. Linie wygniecionych prześcieradeł można 
czytać jak elektrokardiogram zbiorowej świadomości.

W łóżku zostaje uduszona bohaterka Kobiety samotnej (1981) – 
paradoksalnie jest to ulga po długim splątaniu, spięciu, skurczu 

Nawet  
gdy Holland 
ubiera narrację 
w kostium, jakąś 
konwencję, 
ostatecznie  
i tak komentuje 
rzeczywistość

Agnieszka Mandat  
w filmie Pokot,  
reż. Agnieszka Holland

Milla Bańkowicz i Robert Więckiewicz  
w filmie W ciemności, reż. Agnieszka Holland

Faye Gatteau i Emmanuel Morozof 
w filmie Olivier, Olivier,  
reż. Agnieszka Holland
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Andrew Knott, Heydon Prowse 
i Kate Maberly  
w filmie Tajemniczy ogród,  
reż. Agnieszka Holland
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i spazmie jej życia. Krzywdzona i poniżana, 
wykorzystana przez rodzinę, instytucje, kościół 
znajduje ukojenie w ramionach mężczyzny, 
dla którego porzuca syna i kradnie pieniądze 
z renty, którą roznosi jako listonoszka. Oboje 
cierpią, krzyczą, szarpią się, wypruwają żyły. 
Nie ma dla nich nadziei w opresyjnym systemie. 
Miłość nic nie naprawia, bo ludzie skrzywdzeni 
nie stworzą bliskości.

W Olivier, Olivier (1991) łóżka są miejscem 
rodzinnego dramatu – matka śpiewa dzieciom 
na dobranoc, syn przychodzi do łóżka rodziców, 
tata go wyrzuca. Wrzeszczy, że jest brudno pod 
łóżkiem, co znaczy, że zachwiane są relacje mię-
dzy domownikami. Żona nadmiernie kocha syna, 
zaniedbuje męża. Kruchy porządek sypie się, gdy 
dziecko ginie jak czerwony kapturek pożarte przez 
wilka w drodze do babci. Rodzina rozpada się. 
Po latach, gdy cudem odnaleziony syn wraca do 
domu, akcja wraca w to samo miejsce – do łóżka, 
gdzie godzą się małżonkowie, a brat z siostrą uprawiają seks. Jednak 
nie ma powrotu do raju, którego nigdy nie było. Nastolatek okazuje 
się fałszywym Olivierem, ale odkrywa prawdę: znajduje ciało zako-
pane w piwnicy przez sąsiada pedofila. Łóżko odmalowuje stan relacji 
między ludźmi – kryzys i sztuczną próbę jego naprawy.

Wątek ratowania dziecka powraca w filmie Julia wraca do domu 
(2002) o chorym chłopcu, który wraz z mamą trafia do uzdrowiciela. 
Akcja toczy się na szpitalnych łóżkach, gdzie chorzy grają w strzelanki, 
a ksiądz odprawia sakrament. Pod łóżkiem rodzą się kocięta. W łóżku 
próbuje się dokonać cudu. Z łóżka znika się, gdy on się wydarza. Julia 
i Nick podążają za uzdrowicielem, jakby pielgrzymowali obwoźnym 
łóżkiem. Ciąża ściąga cudotwórcę na ziemię, odbiera mu moc. Czar 
pryska, łóżko mówi prawdę: chorego nie da się uratować.

Bohaterowie Tajemniczego ogrodu (1993) ratują się sami. Ucieczka 
z łoża-więzienia w gąszcz ogrodu pozwala im odzyskać witalność. 
Zanim to się stanie, Colin „umiera na wszystko” i tonie w pościeli 
jak na tratwie. Mary ląduje na posłaniu jak na obcym globie. Oboje 

wykorzystują ludzi, nie potrafią ich szanować. 
Dopiero w ogrodzie zakładają wspólnotę opartą 
na równości. Palą ognisko, grają na fujarce, zaj-
mują się nauką – tworzą od nowa cywilizację. Ten 
film, mówiąc o zerwaniu szkodliwych więzów 
społecznych, otwarciu na świat przyrody, tworze-
niu nowego porządku, zapowiada Pokot (2017).

Janinę Duszejko poznajemy chrapiącą wśród 
psów pod pierzyną. Jej chata jest przestrzenią 
polityki, co widać podczas wizyty księdza po 
kolędzie. Zwierzęta nie mają duszy, grzechem 
jest ich pochowanie – czy można zatem tworzyć 
własne państwo oparte na własnych zasadach, 
zaczynając od własnej sypialni? Holland wierzy, 
że tak. Dom Duszejko jest jej emanacją, chrapa-
nie oznaką bezpieczeństwa. Gdy Janina wpuszcza 
do łóżka entomologa, najpierw ustalają wspólną 
religię – ateizm, a potem obwąchują się i zbliżają. 
Całą okolicę: góry, las, pole – Duszejko uważa 
za dom swój i innych stworzeń, dlatego broni 
zachowania w nim naturalnego rytmu. Rewolucję 

młodzi też wymyślają w łóżku z laptopem. Dzięki temu, że wyrasta 
z intymności, zmiana jest silna i autentyczna. Rodzi nową rzeczywi-
stość, którą oglądamy w utopijnej wizji. Duszejko hoduje pszczoły, 
sarny leżą w trawie, wokół biegają psy, a bohaterka gwiżdże na źdźble 
trawy, ginąc w kwitnącej łące.

Akcja Obywatela Jonesa (2019) toczy się w biurach. Intymność 
wdziera się tu w postaci nagich, naćpanych balangowiczów moskiew-
skiego kabaretu. Bohater oddziela się od nich płaszczem, szuka praw-
dziwej wolności. W mieszkaniu Ady, zaadaptowanym na biuro redakcji, 
razem markują prywatność, tańcząc przy głośno nastawionym gra-
mofonie, a naprawdę wymieniają polityczne sekrety. Reżim Stalina 
na Ukrainie, fałszerstwo dokumentu pozwalającego Jonesowi tam 
wjechać, a wreszcie potrzeba prawdy łączy tych dwoje. Leżą w łóżku 
z nogami na wezgłowiu i choć nie oglądamy rozwoju ich romansu, 
domyślamy się go przez czułość. Bohater znajduje schronienie w lesie, 
żuje korę drzewa, spędza noc w jego koronie. Jego domem staje się 
natura, dlatego uchodzi cały ze spotkania z głodnym wilkiem. Dzieci 
zapraszają go na wspólny posiłek, jedzą ciało brata, który leży zamar-
znięty za domem. Wraca to w scenie posiłku z Orwellem, gdy kel-
ner kroi gościom czerwone mięso, budząc odruch wymiotny Jonesa. 
Łóżko pojawia się w filmie jeszcze raz, puste, gdy Ada samotna i prze-
lękniona pisze list do ukochanego, dając znak, że czeka.

Rewersem tego porządku jest przestrzeń kanałów i kryjówek w fil-
mie W ciemności (2011). Zaczyna się w dziecinnym pokoju z jeżdżącą 
w kółko kolejką, gdzie szabrownicy plądrują puste mieszkanie. Ucie-
kając do lasu, mężczyźni wpadają na nagie kobiety, pędzone do maso-
wych grobów. To czas i miejsce wojny, podstawowe prawa człowieka 
zostały pogwałcone. Mimo to ludzie próbują stworzyć enklawę, w któ-
rej mogliby je odzyskać. Pod ziemią zorganizowane jest całe miasto. 
Kryjówka Żydów cała jest łóżkiem: dziewczyna wybiera chłopcu 
wszy, inni gotują zupę, suszą pranie, modlą się czy kłócą. Para kocha 
się w obecności innych. Sąsiedzi udają normalność na zaimprowi-
zowanym w kryjówce podwórku. To typowa przestrzeń filmów Hol-
land – z bijącymi się dziećmi, kimś robiącym na drutach… Ludzie 
żyją blisko jak w stadzie, próbując zachować spokój i nadzieję. Kon-
trastuje z tym przytulne posłanie Poldka, na którego żona czeka pod 
pierzyną. Myje męża w balii, tłumacząc mu, że „Żydy są takie same 
jak my, najświętsza panienka, a nawet Jezus”. W ciepełku intymności 
uprawia swoją politykę, gdy ofiary innej polityki próbują przetrwać 
dzięki intymności.

Jak wykorzystuje się jej potrzebę do zniewolenia, pokazują Gorz-
kie żniwa (1985). Ratowanie Rosy przed zagładą przez chłopa Wol-
nego oznacza w efekcie przykucie do łóżka, uzależnionej od jego łaski 
kobiety. Choć mężczyzna myje jej nogi w akcie pokory, jednocze-
śnie czyni ją swoją niewolnicą. Chciwość, rozpacz, samooszukiwa-
nie budują między tymi dwojgiem więź kata i ofiary, mimo że oboje 
rozpaczliwie pragną tylko bliskości.

Jak bohaterka Placu Waszyngtona (1997). Słynny mastershot 
wrzuca nas przez otwarte okno do domu, wprost do łóżka, gdzie 
właśnie zmarła jej matka przy porodzie. Zdruzgotana służba podaje 
ojcu noworodka, ten go odtrąca. Osierocona przez matkę i porzu-
cona przez ojca dziewczyna odtąd zdaje się niegodna miłości. Jej 
zbliżenie z Maurycym następuje w pokoju, gdzie chłopak ukrad-
kiem grzebie w jej rzeczach. Naruszenie prywatności i zawiedzione 
zaufanie to temat, który znajduje wyraz w obawach ojca. Gdy mło-
dzieniec odwiedza go w akademii, gdzie ten przeprowadza sek-
cję zwłok, mężczyznę widzimy za parawanem, jak się przebiera, 
podczas gdy asystent myje stół prosektoryjny, przypominający 
drewniane łoże, na którym umierała matka dziewczyny. Intym-

ność ojca krąży wokół śmierci, sprzeciwia się temu, by młodzi się 
pobrali. Utwierdza córkę w wierze, że nikt jej nie pokocha, pra-
gnąc tylko jej majątku. Łóżko jest miejscem traumy. Większość 
rozmów, kłótni, poufnych szeptów odbywa się tu w alkowie, za 
zasłoną. Papiloty, tajne listy i kosmyk włosów pod poduszką tkają 
lepką pajęczynę tęsknot, w której szarpią się bohaterowie.

Zwykle u Holland są skupieni na jednej sprawie – zdobyciu czegoś, 
ujściu z życiem, wyrwaniu się na wolność. Oddani jednej rzeczy, są 
zarazem w niej zagubieni. Nie widzą pełnego obrazu, płyną pod lodem, 
panicznie szukając przerębla. Przykładem tego stanu ducha jest głuchy 
Beethoven z Kopii mistrza (2005), któremu towarzyszy klaustrofobia 
i poczucie przepływu jednocześnie. Jest w komponowaniu sam ze 
swoim bogiem. Chwile, gdy Anna myje, goli, oporządza ciało mistrza, 
pomieszane są z unoszeniem się w nurcie tworzenia. Kamera jest tak 
blisko rzeczywistości, jak się tylko da, bez żadnych objawień. Kom-
pozytor jest żałosny, ale w przebłysku i z cudzą pomocą jest w stanie 
wspiąć się tam, gdzie go przedtem nie było. Przedmioty codziennego 
użytku – bielizna na krześle, węgiel do pieca, dzban wody – to rekwi-
zyty historii. Jej dowodem partytura spisana ręką kopistki i przez nią 
poprawiona, by utwór brzmiał lepiej. Najważniejsze rzeczy zdarzają 
się w łóżku, a nie na sali koncertowej. Geniusz leży w skołtunionym 
posłaniu i reżyseruje idealne pójście do nieba: czas nie istnieje, zie-
mia traci ciężar, czujesz ciepło na policzkach, wreszcie – wolność.
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Beata Tyszkiewicz  
w filmie Wieczór u Abdona,  
reż. Agnieszka Holland

James Norton w filmie 
Obywatel Jones,  
reż. Agnieszka Holland

Bogusław Linda i Maria Chwalibóg 
w filmie Kobieta samotna, 
reż. Agnieszka Holland

Leonardo DiCaprio i David Thewlis w filmie  
Całkowite zaćmienie, reż. Agnieszka Holland
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Ivan Trojan w filmie Szarlatan, 
reż. Agnieszka Holland

BOHATERKA NUMERU
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RYNEK 
SCENARIUSZOWY 

W POLSCE: ROZWÓJ 
I WYZWANIA

„Somebody wrote it” / „Ktoś to napisał” – przypomina 
Europejska Federacja Scenarzystów, a za nią i polscy 

autorzy. Jak zmieniła się ich sytuacja na rynku 
w ostatnich latach? Przed jakimi wyzwaniami stoją? 

Rozmawiamy z tymi, którzy scenariuszami zajmują się 
na co dzień.

Dagmara Romanowska
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POLSCY SCENARZYŚCI

Scenarzyści są gawędziarzami na-
szych czasów” – w swoim manife-
ście z 2006 roku pisze Europejska 
Federacja Scenarzystów, która zrze-

sza 27 stowarzyszeń scenariopisarskich z 22 
krajów Europy (ze strony Polski to Koło 
Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich) i łącznie reprezentuje ponad 
7500 autorów i autorek. „Opowieści biją 
w sercu ludzkości i są skarbnicą naszego 
różnorodnego dziedzictwa kulturowego. 
Są opowiadane, powtarzane i reinterpre-
towane na nowe czasy przez gawędziarzy-
-storytellerów. Ta rola spoczywa dziś na 
barkach scenarzystów. Europejskim auto-
rom należy ufać, zachęcać ich i wspierać. 
Europejski przemysł filmowy musi znaleźć 
sposób na to, aby przyciągać i utrzymy-
wać scenarzystów w kinie i w zawodzie” – 
czytamy dalej w deklaracji. 

Federacja walczy o pozycję i prawa sce-
narzystów wszędzie tam, gdzie zapadają 
kluczowe decyzje. Działania organizacji 
skupiają się wokół siedmiu głównych kwe-
stii: (1) wzmacniania istniejących gildii 
i związków zawodowych oraz zachęcania 
do powstawania nowych, (2) widzialno-
ści scenarzystów, (3) ich wynagrodzenia 
i zatrudnienia oraz (4) pozycji negocja-
cyjnej: kodeksów dobrych praktyk i mi-
nimum zapewnianego w umowach, (5) 
praw autorskich, wreszcie (6) ochrony 
interesów scenarzystów w procesie krajo-
wej implementacji wytycznych jednolitego 
rynku cyfrowego oraz (7) równych praw 
i szans dla kobiet i mężczyzn w zawodzie. 

Jak na tle tych wyzwań wypada rynek 
scenariuszowy w Polsce? Jak zmienił się? 
O tych i innych tematach opowiadają: Ma-
ciej Karpiński – wiceprezydent Europej-
skiej Federacji Scenarzystów i przewod-
niczący Koła Scenarzystów SFP, Andrzej 
Mellin – kierownik Katedry Scenopisar-
stwa w Szkole Filmowej w Łodzi, Zbi-
gniew Domagalski – dyrektor Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 
Aleksandra Świerk i Filip K. Kasperaszek – 
scenarzyści i konsultanci z Atelier Sce-
nariuszowego, a także Agnieszka Kruk – 
scenarzystka, założycielka i dyrektorka 
programowa StoryLab.Pro oraz koordy-
natorka ds. eventów i edukacji w Gildii 
Scenarzystów Polskich.

NOWE MYŚLENIE
Dawnego „kierownika literackiego” zastą-
pił „head of script department”, a „pracę 
nad scenariuszem” – „development”. An-
gielskie określenia to jednak tylko ozdo-

programów wsparcia, konsultacji. Zmia-
ny przyniosły też telewizja i platformy – 
wielu naszych absolwentów tam właśnie 
znajduje pracę” – dodaje wykładowca.

„Wraz ze zwiększeniem liczby stacji tele-
wizyjnych i platform okazało się, że bardzo 
potrzeba profesjonalnych scenarzystów, do-
skonale panujących nad rzemiosłem – nie 
tylko do pisania filmów, choć to dla wielu 
ciągle Święty Graal, ale do seriali: docu, 
premium, jak również do gier. To naprawdę 
duża przestrzeń” – uważa Agnieszka Kruk. 

„Zmianę wniosło młode i średnie po-
kolenie producentów: Joanna Szymańska, 
Leszek Bodzak, Agnieszka Dziedzic, Jan 
Kwieciński, Agata Szymańska, Magdale-
na Kamińska i im podobni… To ludzie, 
którzy postrzegają producenta jako kre-
atywny element procesu developmen-
tu. Bardzo wcześnie i głęboko angażują 
się w pracę. Niektórzy rozwijają wręcz 
projekt bez reżysera, którego dobiera-
ją dopiero później” – zauważa Filip K. 
Kasperaszek. 

EDUKACJA I WSPARCIE
Popyt i oczekiwania zamawiających tre-
ści nie pozostały bez wpływu na edukację 
scenariuszową. „Przez dziesiątki lat polskie 
scenariusze nie odbiegały zbytnio od lite-
ratury. Nie było w nich instrumentarium 
filmowego, bez którego dziś trudno wyobra-
zić sobie profesjonalny scenariusz. Polscy 
scenarzyści musieli nauczyć się pisać tek-
sty odpowiadające normom powszechnie 
przyjętym w kinematografii światowej” – 

uważa Maciej Karpiński. Sam jest jednym 
z pionierów współczesnego nauczania sce-
nopisarstwa i autorem podręcznika „Nie-
doskonałe odbicie. O sztuce scenariusza 
filmowego”. Wzorce przywiózł ze świata, 
m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Skandyna-
wii. Tą drogą poszedł też Andrzej Mellin, 
który przez lata zajmował się w Szkole Fil-
mowej w Łodzi kształceniem reżyserów, aż 
stał się jednym z inicjatorów powołania do 
życia stacjonarnych, dwustopniowych stu-
diów scenopisarskich. Wcześniej działały 
tylko studia zaoczne. „Uznaliśmy, że jest 
tu olbrzymie pole do zagospodarowania 
i można pomóc wielu talentom, zwłaszcza 
że pozycja scenarzysty na rynku – pomimo 
zachodzących zmian – nie jest mocna” – 
przybliża Andrzej Mellin. 

Kierunek cieszy się olbrzymim zaintere-
sowaniem i co roku przyciąga ponad stu 
chętnych na zaledwie sześć miejsc. „W to-
ku nauki stawiamy na poznawanie same-
go siebie, budowanie własnej drogi, pisa-
nie, pisanie, pisanie i jeszcze raz pisanie 
oraz warsztat. Dajemy narzędzia, a także 
przedstawiamy studentom branżę, a bran-
ży studentów. Robimy wspólne projekty 
z SFP, KIPA czy z Gildią Scenarzystów Pol-
skich” – kontynuuje edukator. „Stykamy ze 
sobą scenarzystów i reżyserów. Chcemy – 
ciągle rozbudowujemy i doskonalimy pro-
gram – zaangażować też producentów. To 
trio: reżyser, scenarzysta, producent musi 
mówić tym samym językiem, posługiwać 
się tymi samymi pojęciami, rozumieć swo-
je wzajemne potrzeby i oczekiwania – dziś 

ba, nie wszyscy zresztą je stosują. Rynek 
scenariuszowy w Polsce dotknęły o wiele 
głębsze zmiany. „Praca nad scenariuszem 
i jego rozwojem obecna była zawsze” – 
przypomina Zbigniew Domagalski. Pewne 
procesy uległy jednak usystematyzowaniu 
i profesjonalizacji. Myślenie o scenariuszu, 
a co za tym idzie status scenarzysty, jego 
kształcenie i droga do realizacji filmu to 
dziś zupełnie inny świat niż jeszcze kil-
kanaście lat temu. 

„Zmiany są fundamentalne” – stwierdza 
Maciej Karpiński. – „Przez lata zawód sce-
narzysty filmowego jako odrębna specjali-
zacja niemal u nas nie istniał. Wspominamy 
dziś wielkich autorów, jak np. Jerzego Ste-
fana Stawińskiego, ale zapominamy, że to 
były wyjątki. Przez dekady reżyserzy sami 
pisali sobie scenariusze. Dopiero niedawno 
nastąpiła zmiana w ich świadomości: zdali 
sobie sprawę, jak wiele daje im współpraca 
ze scenarzystą”.

„Na rynku była garstka scenarzystów” – 
zgadza się Filip K. Kasperaszek. „Sam koń-
czyłem szkołę za granicą, bo u nas moż-
liwości kształcenia były znikome. Wielu 
ludzi zaczynało pisać bez wykształcenia 
kierunkowego. Uczyli się sami lub szukali 
wiedzy na kursach w Wielkiej Brytanii czy 
USA, a tam o scenariuszu myśli się  inaczej: 
na zajęciach z reżyserii nie można wręcz 
pracować na własnym tekście: »bo to cię 
ogranicza«, bo zakładasz, że wiesz, co się 
w nim kryje, a nie szukasz tego, co jest pod 
spodem... Sam jako scenarzysta bardzo 
lubię przekonywać się, jakie kolejne war-
stwy w moim materiale znajduje reżyser. 
Scenopisarstwo to ciężki zawód – skaza-
ny na kolaborację, która zarazem jest jego 
najpiękniejszą częścią. To film ma dzia-
łać, trzeba pozbyć się ego i oddać pałeczkę 

reżyserowi. To on/ona pozostaje najważ-
niejszym autorem/autorką danego filmu. 
Zerwanie z tradycją kina autorskiego nie 
zabiera odpowiedzialności i głosu reżyse-
rowi” – dodaje. 

„Scenariuszami fabularnymi zajmuję 
się od 20 lat – wtedy i dziś to dwa odrębne 
światy” – wtóruje przedmówcom Agnieszka 
Kruk. „Nasz rynek bardzo się profesjona-
lizuje, scenarzyści organizują się – w Kole 
Scenarzystów SFP, w Gildii Scenarzystów 
Polskich, bronią swoich praw. O wiele ła-
twiej jest dziś dotrzeć do producentów, ale 
jednocześnie panuje o wiele większa kon-
kurencja. Pojawiają się nowe wyzwania. Na 
pewno nie wystarczy już tylko być w od-
powiednim miejscu i czasie. Trzeba udo-
wodnić swój profesjonalizm: że nie tylko 
potrafi się znaleźć historię, opowiedzieć ją, 
ale i dostarczyć w umówionym terminie” – 
podkreśla scenarzystka.

AGENCI ZMIANY
Bez wątpienia nasza branża patrzy na to, 
co dzieje się na świecie. Pociągający jest 
rynek amerykański, ale… „Nie uważam 
jednak, żebyśmy stali się kinematografią 
producencką, choć takie opinie się po-
jawiają” – komentuje Maciej Karpiński. 
„Tradycja kina autorskiego nadal jest u nas 
silna, nawet jeżeli już nie dominująca” – 
mówi Andrzej Mellin. „USA to przede 
wszystkim kinematografia oparta na za-
leżnościach biznesowych i siła samego 
biznesu jest tam zupełnie inna. Inaczej 
wyglądają tam też relacje między reżyse-
rem, producentem i scenarzystą, inne jest 
wzajemne zrozumienie. Ale dobre rzeczy 
dzieją się również w Europie: koprodukcje 
wywołują inspirujące przenikania się do-
świadczeń i modeli, sprawnie działa wiele 

Scenariusz,  
na różnym 
etapie pracy, ma 
za zadanie nie 
tylko uruchomić 
proces twórczy, 
ale sprzedać cały 
projekt

Spotkanie Zarządu Głównego Europejskiej 
Federacji Scenarzystów w Brukseli
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jest tego jeszcze u nas za mało. Koncentru-
jemy się na kinie, ale też nie uciekamy od 
innych form. Niedawno nawet mieliśmy 
spotkanie z Netflixem. Może wprowadzi-
my zajęcia związane z grami. Jesteśmy po 
to, żeby stworzyć takie miejsce, w którym 
ludzie mogą dostać rodzaj pilotażu, zdobyć 
umiejętności warsztatowe, komunikacyjne 
i interpersonalne” – opisuje profil łódzkie-
go scenopisarstwa.

SZKOŁA, WARSZTAT, 
KONSULTACJA
Poza studiami scenopisarskimi na rynku 
pojawiło się wiele mniejszych szkół i kur-
sów, festiwali i konkursów, które skupiają 
się na scenariuszach: Script Wars, Script 
Fiesta, Script Pro – to już uznane marki 
i drzwi do dalszej pracy.

Szalenie popularne stały się programy 
konsultacyjne i rozwojowe. „Nastąpił ol-
brzymi rozwój tego typu działalności” – 
zgadza się Maciej Karpiński i rozwija myśl: 
„Z jednej strony to pozytywne zjawisko. 
Wielu młodych autorów upatruje w nich 
swojej szansy na rozwój i przyszłość za-
wodową. Z drugiej zauważyłem też w tym 
zakresie pewien rodzaj inflacji: bywają tacy 
adepci scenopisarstwa, którzy przenoszą 
się z jednego kursu na drugi, nigdy nie za-
mykając swojej pracy. Każdy scenarzysta 
powinien tu zachować czujność: rady są 
cenne, ale ostatecznie to autor powinien 
wiedzieć, co i dlaczego chce przekazać. 
Żaden kurs, żaden konsultant nie zastą-
pią talentu, stosunku do świata, myśli”.

„Chęć uczestniczenia w kolejnych warsz-
tatach wynika z próby dopieszczenia tekstu 
i osobistego rozwoju. Ale jest też dostrze-
galna tendencja kolekcjonowania pieczą-
tek, które są rodzajem znaku jakości na 
materiale. Jeżeli jest ich jednak za dużo, 
sam zaczynam mieć pytania” – komentuje 
Filip K. Kasperaszek. – „Dobrze jednak, 
że tych kursów i warsztatów jest wiele – 
pluralizm jest dobry i każdy chętny znaj-
dzie program dla siebie”. 

Program ScripTeast, zainicjowany przez 
Dariusza Jabłońskiego z myślą o rozwoju 
scenariuszy z Europy Centralnej i Wschod-
niej, w tym roku świętuje swój jubileusz – 
to już 15 edycji i 45 wyprodukowanych 
filmów, 173 projekty, nad którymi pra-
cowało 259 scenarzystów i 65 doradców 
kreatywnych z 18 krajów. StoryLab.pro 
(edukacja scenariuszowa, program dla 
konsultantów oraz program rozwojowy 
Akcelerator) działa od 2010 roku, a Atelier 
Scenariuszowe (rozwój scenariuszy filmów 

festiwalu w Gdyni uderzyło mnie, jak nie-
wielki jest wybór aktorek do nagrody za 
najlepszą kreację. Nie dlatego, że nie ma-
my wspaniałych aktorek, ale dlatego, że nie 
mają co grać. Od tamtej pory zawsze mó-
wię: »protagonistka«… Wydaje się, że dro-
biazg, a okazuje się, że otwiera oczy. To już 
scenariusz może opowiadać o kobiecie… 
Stowarzyszenie Kobiety Filmu postuluje, 
aby było więcej kobiet w komisjach selek-
cyjnych” – dodaje rozmówczyni. A kobiety 
bardzo pisaniem są zainteresowane. 

„Udział kobiet w branży filmowej zmie-
nia się i to bardzo szybko. Dostrzegam wie-
le pozytywnych zmian, chociaż dla wielu 
autorek mogą wydawać się jeszcze niewy-
starczające. To proces. Jeżeli spojrzy się na 
to od strony płci wśród chętnych do jego 
nauki, widać zdecydowaną przewagę ko-
biet. W zawodzie funkcjonuje ich wciąż 
znacznie mniej, lecz i tak głos scenarzy-
stek jest znaczący” – podsumowuje Ma-
ciej Karpiński. 

WYZWANIA
Większe szanse dla kobiet (zarówno jeżeli 
chodzi o tworzenie scenariuszy, jak i pisa-
nie wielowymiarowych głównych postaci 
kobiecych) to tylko jedno z wyzwań dla 
polskiego rynku scenariuszowego. 

Maciej Karpiński i Andrzej Mellin kła-
dą nacisk na wzmacnianie kompetencji, 
wzajemnego rozumienia swoich ról i do-
głębnej świadomości warsztatu dramatur-
giczno-narracyjnego między reżyserem, 
scenarzystą i producentem. Maciej Kar-
piński postuluje, aby „uwrażliwiać pro-
ducentów na to, na co powinni zwracać 
uwagę w scenariuszu, jak go czytać i czu-
wać nad tym, aby w procesie realizacji fil-
mu – zaakceptowany i wypracowany wcze-
śniej w sposób planowy na kolejnych eta-
pach rozwoju przez scenarzystę, reżysera 
i producenta tekst – nie został naruszony 
w swojej zasadniczej tkance”. „To olbrzymia 
odpowiedzialność producenta” – dodaje 
twórca i przypomina: „Scenarzysta precy-
zyjnie konstruuje świat, wprowadza pew-
ne elementy w uzasadnionym artystycz-
nie celu. Są to czasem szczegóły, niuanse 
niezbędne do wykreowania atmosfery czy 
stworzenia wyrazistych postaci. Gdy w to-
ku realizacji te pozorne drobiazgi znikną, 
stracić może cały projekt. Panować nad 
tym musi producent, jak ma to miejsce 
w przyjętej praktyce w USA”.

Dużą bolączką jeszcze do niedawna była 
kwestia umów dla scenarzystów, w więk-
szości freelancerów. „Wiele się tu zmie-

pracy, ma za zadanie nie tylko uruchomić 
proces twórczy, ale sprzedać cały projekt – 
ważne, aby po drugiej stronie zasiadali lu-
dzie, którzy potrafią go czytać” – dodaje. 
„Jako środowisko postulujemy o to, żeby 
w komisjach eksperckich oceniających sce-
nariusze zasiadało więcej scenarzystów” – 
dopowiada Agnieszka Kruk. 

Zapytaliśmy również Zbigniewa Do-
magalskiego, dyrektora Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych i Fabularnych, 
o proces przyjmowania scenariuszy do 
Wytwórni. – „Zgłoszenia trafiają do nas 
przez cały rok, różnymi drogami i na róż-
nym etapie: czasami to treatment, koncept, 
wskazanie interesującej książki, kiedy in-
dziej zaawansowany materiał. Zgłoszenia 
analizuje Dział Literacki, najlepsze teksty 
trafiają do mnie. Rozmawiamy, analizu-
jemy. Rokujące pomysły kierowane są do 
dalszych prac. Odkąd objąłem stanowisko 
dyrektora WFDiF, spłynęło przynajmniej 
kilkadziesiąt propozycji. Analizujemy też 
projekty, które trafiły do Wytwórni w wy-
niku połączenia jej z innymi Studiami. 
Zależy mi na różnorodności gatunkowej 
i tematycznej, kinie autorskim, dłuższych 
i krótszych formatach. Chcę wspomagać 
debiuty – mamy do tego świetne zaplecze. 
Wyławiamy talenty z Teatroteki. Sam śle-
dzę produkcje młodych – mam nadzieję, 
że z niektórymi z nich rozpoczniemy nie-
długo współpracę”. 

Autorzy scenariuszy pragną też zwięk-
szyć świadomość swojej pracy poza bran-
żą, wśród widzów i krytyków. „W recenzji 
czytam o filmie reżysera XY, owszem, też. 
Ja zwracam uwagę przede wszystkim na 
nazwisko scenarzystki lub scenarzysty. Je-
żeli dziennikarze o nas zapominają, to jak 
ma nas poznać publiczność, a to przecież 
od pomysłu i scenariusza wszystko się za-
czyna” – stwierdza Agnieszka Kruk. „To 
nie jest tylko polski problem – w Europej-
skiej Federacji Scenarzystów rozpoczęli-
śmy akcję »Somebody wrote it« (»Ktoś to 
napisał«), aby tę świadomość zwiększać. 
Scenarzyści są trochę pariasami świata fil-
mu, rzadko się o nich pamięta na czerwo-
nych dywanach, w mediach. Jedni z naj-
ważniejszych twórców dzieła filmowego 
pozostają w anonimowym cieniu. To wielka 
niesprawiedliwość tego zawodu” – doda-
je Maciej Karpiński i przytacza anegdotę: 
„W jednym z filmów Woody’ego Allena 
pojawia się taki dialog: aktor chwali się 
przed narzeczoną, że stworzył piękną rolę 
filmową. Partnerka odpowiada: a to nie 
jest tak, że ktoś ją wcześniej napisał?”…

fabularnych) we wrześniu zamyka nabór 
do 5. edycji. Prężnie działa Doc Lab Po-
land – powołany do życia z myślą o kinie 
dokumentalnym. To tylko najgłośniejsze 
z inicjatyw wychodzących z naszego kraju. 
A przecież Polacy równie chętnie uczest-
niczą w warsztatach i programach organi-
zowanych poza krajem: TorinoFilmLab, 
EAVE, MIDPOINT, Cinekid Script LAB, 
CPH:LAB, Dok.Incubator. Dla scenarzy-
stów, reżyserów, producentów…

Konsultacje scenariuszowe stały się tak 
powszechne, że sięgają po nie zarówno 
autorzy pełnometrażowych filmów fa-
bularnych, jak i shortów, dokumentów, 
animacji, a także gier i komiksów. „Aż 
trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu, 
kiedy prowadziłam na ten temat spotka-
nie z przedstawicielkami TorinoFilmLab 
na festiwalu Off Camera, jego głównym 
celem było wyjaśnienie, czym jest kon-
sultacja scenariuszowa, script doctoring, 
dlaczego warto. Dziś nikogo to już nie 
dziwi, co nie znaczy, że nie ma tu jeszcze 
wielu rzeczy do zrobienia” – komentuje 
Aleksandra Świerk. 

A CO Z KOBIETAMI?
Polskiego środowiska scenarzystów nie 
omija dyskusja na temat obecności kobiet 
w sektorze. W 2014 roku w Warszawie, na 
Światowej Konferencji Scenarzystów (World 
Conference of Screenwriters; wydarzenie 
było zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich we współpracy z po-
krewnymi stowarzyszeniami z innych kra-
jów, sfinansowane w głównej mierze przez 
PISF – przyp. D.R.), podpisano „Rezolucję 
Warszawską”, w której podkreślono klu-
czową rolę twórcy i jego niepowtarzalnej 
wizji w produkcji telewizji wysokiej jako-
ści. Wystosowano także apel do komisarzy, 
funduszy, studiów, sieci i nadawców, aby 
dążyli do osiągnięcia 50 proc. uczestnic-
twa scenariuszy autorstwa kobiet w swoim 
portfolio. W każdym gatunku i dla każde-
go budżetu. Droga jeszcze daleka, ale – je-
żeli przyjrzy się statystykom, np. Women 
in Film – zauważalny jest postęp. W USA 
w latach 2019-2020 można mówić o około 
20-, 30-procentowym uczestnictwie tek-
stów pisanych przez kobiety w produkcji. 

„W Polsce scenarzystki znajdują pracę 
w telewizji, gorzej sytuacja wygląda w ki-
nie” – odpowiada Agnieszka Kruk. „Sytu-
acja jednak stopniowo się zmienia. Sama 
zaczęłam inaczej uczyć. Przez lata, ucząc 
scenopisarstwa, używałam zawsze słowa 
»protagonista«, aż przy okazji któregoś 

nia – na lepsze. Może jeszcze nie jest ide-
alnie, ale rośnie świadomość producentów. 
Gildia, m.in. we współpracy z KIPA, stara 
się wprowadzać kodeks dobrych praktyk 
wśród członków: aby nie pracowali przed 
zawarciem umowy. Gildia udostępnia tak-
że swoim członkom poradniki dotyczące 
podpisywania umów na serial i na film” – 
mówi Agnieszka Kruk. 

„Poprawia się sytuacja prawna scenarzy-
stów, razem z profesjonalizacją produkcji 
filmowej. Nad umowami czuwają wyspe-
cjalizowane kancelarie prawnicze” – doda-
je Maciej Karpiński. „Treść kontraktów dla 
scenarzystów jest już jednak bardzo skom-
plikowana. Zazwyczaj niemal wszystkie 
prawa zostają po stronie zamawiającego, 
a autorzy mają tu słabą pozycję negocja-
cyjną. Kiedy pojawia się szansa realizacji 
scenariusza, każdy ją chwyta, nie wnikając 
w detale umowy, a to właśnie tam młody 
scenarzysta powinien zajrzeć przede wszyst-

kim. Często powtarzam studentom, że nie 
mogą patrzeć tylko na to, czy w umowie 
jest ich nazwisko i czy zgadza się stawka 
honorarium. Rzeczą naturalną jest, że pro-
ducent zastrzega sobie prawo do zmian. 
Lecz bądźmy w tym partnerami, razem 
szukajmy rozwiązań” – apeluje.

Na kwestię umiejętności czytania scena-
riuszy uwagę zwracają też Agnieszka Kruk 
i Filip K. Kasperaszek, nie tyle w odniesie-
niu do producentów, ale w ogóle branży, 
zwłaszcza komisji eksperckich. „Nie jest 
to łatwe – chodzi o to, żeby czytać scena-
riusz z pewnym dystansem, aby zostawić 
w nim pole na wejście innych twórców: ak-
tor – ożywi dialog, który na papierze mo-
że wydawać się specyficzny, autor zdjęć – 
znajdzie klucz do scenariusza, który może 
zdawać się za mało wizualny” – wyjaśnia 
Kasperaszek. „W USA uczono mnie nawet, 
żeby pisać dwie wersje: dla ekipy i dla in-
westorów… Scenariusz, na różnym etapie 

Wraz ze wzrostem liczby stacji TV  
i platform okazało się, że bardzo 
potrzeba profesjonalnych 
scenarzystów o doskonałym rzemiośle
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Skąd zaczerpnął pan pomysł na 
Republikę dzieci? 
Pierwszy zaczyn pochodzi sprzed 
wielu lat – jakąś dekadę temu, 

wychodząc od myśli, że z obrazów Jacka 
Malczewskiego uciekają bohaterowie, 
poszedłem ich śladem i to się zamieniło 
w szkic scenariusza o tytule „Republika 
dzieci”. W malarstwie Malczewskiego jest 
taka odśrodkowa energia, postaci wydają 
się wychodzić z ram; ma się poczucie, 
że one zaraz uruchomią swoje własne 
namysły, wyjdą z obrazów i zaczną dzia-
łać. Potem ten pomysł stał się tematem 
do rozmów wieczornych z dzieckiem, 
które zgłosiło potrzebę wysłuchiwania 
innych bajek niż te, na których rozwój 
nie ma wpływu. Zacząłem opowiadać 
„Republikę dzieci” i Pola natychmiast 
polubiła się z jej bohaterami, podpowie-

projektu. Szczęśliwie, zdarza się to dość 
rzadko. To jedna strona medalu. Druga 
jest taka, że w dalszym ciągu, z uporem, 
fundując sobie ponadnormatywny wysi-
łek, zapraszam do pracy ludzi dopiero 
zaczynających pracę w zawodzie. Na 
przykład na planie tego filmu mia-
łem siedmioro studentów, z różnych lat 
i szkół. Funkcję drugiego reżysera pełnili 
na przemian Nadiya Rodkina i Nadim 
Suleiman. Nadiya, która teraz chyba jest 
na III roku, okazała się tak dobrą orga-
nizatorką, że z roli trzeciej asystentki 
szybko awansowała do funkcji drugiej 
reżyserki planowej, czyli kogoś, kto roz-
dziela całą pracę na planie.

Czy połączenie dzieci i młodzieży fil-
mowej to jest dodatkowe utrudnie-
nie, czy przeciwnie? 
Nie umiem w tych kategoriach myśleć 
o filmie. To generalnie robota dość 
trudna, jeśli idzie o technologię, więc 
zdarzyć się może właściwie wszystko. 
Lubię młodzież na planie, bo ona „natle-
nia” film, dając w ofercie świeżość 
pomieszaną z zuchwałością i… stra-
chem. Republika… była pracą z katego-
rii trudniejszych, głównie ze względu na 
dużą ilość aktorów, kostiumów, rozle-
głą scenografią, oraz ze względu na fakt, 
że ponad 60 odtwórców to były dzieci. 
No i dodatkowa trudność – pandemia. 
Trudno ten fakt pominąć, bo był bardzo 
dolegliwy. Różnica między pracą z trójką 
dzieci, czy z 60 dzieci, to tylko różnica 
ilościowa. Bo jakościowo to jest ten sam 
proces. To ta sama konieczność rozpo-
znania, kogo się ma po drugiej stronie, 
jaki rodzaj człowieczeństwa umocowa-
nego w tym małym obywatelu. 

Pośród tych dzieci znalazła się pana 
córka.
Zgłosiła chęć zagrania w filmie. Uprze-
dziłem ją, że to oznacza casting, przeszła 
przez trzy etapy i znalazła się w grupie 
wybranych dzieci. Chyba jest zdolna, 
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potwierdzeniem tego może być fakt, że 
właśnie zagrała główną rolę w filmie 
mojej studentki Emmy Lindhal. Teraz 
pracujemy razem, co jest dalszym cią-
giem wchodzenia Poli w świat filmu, 
ale – co dla mnie ważne – z jej inicja-
tywy. To historia o kluczu znalezionym 
w dziupli, ale nie mogę więcej powie-
dzieć, nie mam upoważnienia współsce-
narzystki. Tylko, w związku z tym, że nie 
mamy operatora, kiedy ona ma być fil-
mowana, to wtedy ja filmuję, a kiedy ja 
mam być filmowany – bo ja też wystę-
puję w tym filmie – to ona filmuje. 

Jednym z większych wyzwań była 
wielogodzinna charakteryzacja.
Powiedzmy, że trzeba było ucharakte-
ryzować scenę zbiorową na 100 osób. 
Charakteryzacja zaczynała się w przed-
dzień. Pierwsze osoby przychodziły jesz-
cze przed północą do charakteryzatorni 
i co tam można było, im się przyczepiało. 
A to tzw. prostetyki – przedłużające 
palce i robiące błony między palcami, 
a to prostetyki przedłużające uszy, a to 
rogi. I tak charakteryzacja na wiele sta-
nowisk trwała do 8-9 rano. Później prze-
bieranie czy odwrotnie, w zależności od 
specyfiki kostiumu, a później dowożenie 
na plan w pandemii, czyli po parę osób 
w samochodzie, bo byliśmy w tzw. czer-
wonej strefie. To było wyzwanie.

Jak jeszcze pandemia wpłynęła na 
waszą pracę?

Opowiem na przykładzie wydawania 
posiłków. Trzeba wydać obiad dla 150 
osób. I nie wolno tego zrobić inaczej, jak 
tylko w zamkniętych pojemnikach, tzw. 
laptopach, bo takie są obowiązki pande-
miczne. I teraz proszę sobie wyobrazić, 
że obiad, który zwykle trwa godzinę – 
w tym przypadku trwał trzy godziny, bo 
trzeba było dla każdego zrobić oddzielny 
pojemnik, każdy taki oddzielny pojem-
nik dostawał, musiał sobie gdzieś zna-
leźć miejsce i zjeść. Trzy godziny. Czyli 
zabierało to z dnia zdjęciowego dwie 
godziny. I teraz pięć dni pracy w czerwo-
nej strefie to jest jeden dzień zdjęciowy 
mniej. A w tych trudnych okoliczno-
ściach, jeden dzień zdjęciowy koszto-
wał nas około 300 tys. W ciągu dwóch 
tygodni zdjęć straciliśmy z budżetu filmu 
prawie milion złotych. O tyle produkcja 
była droższa, bo trzeba było ostatecznie 
te dodatkowe dni zdjęciowe zrobić. I to 
oznaczało kolejne trudności. 

Czy im więcej przeciwności, albo 
utrudnień, tym lepiej się panu pracuje? 
Bynajmniej, żadną miarą! Ja bym chciał 
wreszcie zrobić jakiś jeden film nor-
malnie, naprawdę. Nie, nie podniecają 
mnie dodatkowe trudności. Wystarcza-
jąco rozpraszający jest fakt, że muszę 
być sobie producentem. Z naciskiem na 
„muszę”. Bo to, że jestem producentem, 
to skutek odkrycia, że nie ma w Pol-
sce zapotrzebowania na moje scenariu-
sze i umiejętności zawodowe. Wnoszę 

to z faktu, że od wielu lat nikt mnie nie 
zaprosił do współpracy i od wielu lat nikt 
nie przyjął do realizacji mojego tekstu. 
Wiadomo przecież, że jestem na rynku, 
wiadomo, co mniej więcej potrafię, wia-
domo, że moje filmy były w Cannes, 
Wenecji, Berlinie, Moskwie, Tokio, na 
wszystkich największych festiwalach 
świata, wiadomo też, jaki jestem w robo-
cie. Opowiem może, jakie jest moje 
marzenie, dobrze? Oto ono: marzy mi 
się, żeby któryś z producentów filmo-
wych, wywodząc swoje namysły z filmów 
Daleko od okna na podstawie opowia-
dania Hanny Krall, Wenecja na podsta-
wie opowiadań Włodzimierza Odo-
jewskiego, Pornografia na podstawie 
Witolda Gombrowicza, po prostu zapro-
sił mnie do pracy; dał scenariusz, budżet 
i powiedział: „Szanuję pana umiejętno-
ści, pracowitość, upór – proszę dla mnie 
zrobić film”. Gdybym nie robił sam fil-
mów jako producent, byłbym reżyserem 
świętej pamięci, z wieloma nagrodami za 
wkład w rozwój polskiej kinematografii.

Do kogo jest adresowana Republika 
dzieci?
Do mnie, jak zawsze. Dla dziecka we 
mnie. To film zrobiony dla przyjemno-
ści oglądania. Ma być szeroko, kolorowo, 
pięknie, bez strachu i bez patrzenia na 
widzów z góry. Szczególnie na dzieci.

Rozmawiała  
Anna Michalska

działa rozmaite rzeczy, znalazła rozwią-
zania, na które nie wpadłem. I tak, idąc 
za potrzebą „co dalej?”, doszliśmy do 
pierwszego kształtu scenariuszowego, 
a potem, po miesiącach – do realizacji. 
Mówię „doszliśmy”, mając na myśli cały 
zespół, bo trudno o filmie, który jest tak 
rozległy i skomplikowany produkcyj-
nie mówić „zrobiłem” – takiego filmu 
w pojedynkę nie da się zrobić. 

Po raz kolejny pracował pan z bliskimi 
sobie ludźmi. Czy można powiedzieć 
o filmowej rodzinie Kolskiego?
Chętnie wracam do współpracy 
z ludźmi, których już rozpoznałem 
i z którymi jest mi po drodze – w sen-
sie ludzkim i zawodowym. Ale jest rynek 
i bywa, że ci, na których mi bardzo 
zależy, nie zgłaszają akcesu do kolejnego 

DLA PRZYJEMNOŚCI 
OGLĄDANIA
Rozmowa z Janem Jakubem 
Kolskim, reżyserem filmu  
Republika dzieci
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Republika dzieci,  
reż. Jan Jakub Kolski

Jan Jakub Kolski
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Co tak cię zauroczyło 
w powieści „Czarny młyn”, 
że postanowiłeś poświę-
cić kilka lat na realizację 

filmu, który nie mógł być łatwy ani 
pod kątem budżetowym, ani tech-
nicznym?
Uwielbiam nieograniczoną konwencjami 
wyobraźnię Marcina Szczygielskiego. 
Jego książki są literackimi patchworkami, 
można w nich znaleźć różne przejawy tego, 
co dobre w popkulturze. To powiedziaw-
szy, Czarny młyn nie jest wierną ekrani-
zacją, lecz filmem na motywach powie-
ści, a inspiracją do jego powstania było 
też – jak to się mówi – samo życie. Wraz 
z Magdą Nieć, aktorką i współscena-
rzystką, pracowaliśmy dla fundacji zajmu-
jącej się dziećmi z niepełnosprawnościami. 
Nie tylko lepiej zrozumieliśmy ich ogra-
niczone chorobą światy, ale też codzienne 
problemy ich rodzin. Cierpią nie tylko 
chore dzieci, ale też ich zdrowe rodzeń-
stwo, które zostaje skrzywdzone brakiem 
wystarczającej atencji ze strony rodziców. 

Warszawa-Modlin. Wnętrza, w których 
młodzi szukają rodziców, gdy ci nagle zni-
kają, są wnętrzami zastanymi – nie musie-
liśmy dodawać wielu rekwizytów i sce-
nografii. To kolejny element szerszego 
wydźwięku opowiadanej historii – młodzi 
ludzie, choć teoretycznie „skrzywdzeni” 
przez brak takich samych możliwości 
jak ich wielkomiejscy rówieśnicy, potra-
fią się zmobilizować, przełamać, zadzia-
łać wspólnie i odmienić życie swoje oraz 
swoich rodzin.

Melę gra zdrowa dziewczynka – Pola 
Galica-Galoch. Był jakiś moment, 
w którym brałeś pod uwagę zatrud-
nienie osoby z niepełnosprawno-
ścią i stworzenie jej odpowiednich 
warunków na planie?
Miałem na początku taki pomysł, ponie-
waż pracując dla wspomnianej fundacji, 
spotkaliśmy z Magdą bliźniaczki, z któ-
rych jedna była zdrowa, a druga chora. 
Pomijając kwestię trudów pracy na pla-
nie filmowym, dla takiego dziecka byłaby 
to ogromna nobilitacja, zwłaszcza gdy 
mogłoby wjechać na wózku na scenę 
podczas premiery. Były też inne pomy-
sły, ale gdy spotkaliśmy na planie reklamy 
Polę, wiedzieliśmy, że mamy odpowiedź, że 
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ona udźwignie ciężar roli i stworzy kreację 
aktorską. Magda przygotowała ją aktorsko 
pod kątem grania dziecka z porażeniem 
mózgowym, a na planie Pola dała z siebie 
wszystko. Pamiętam, że gdy oglądałem lata 
temu Chce się żyć, byłem przekonany, że 
Dawid Ogrodnik to chłopak z niepełno-
sprawnością. Dopiero potem odkryłem, 
że to „normalny” aktor. Mam nadzieję, że 
Pola też wywoła takie wrażenie.

Czarny młyn stara się odczarować 
kiepski wizerunek dzieci z niepełno-
sprawnościami w polskim kinie. Czu-
łeś na sobie w tym względzie jakąś pre-
sję?
Nie miałem z tym problemu, ale mam 
nadzieję, że wywrę filmem pewien rodzaj 
presji na widzach. Widzisz, ja wyrobiłem 
już sobie pewne mechanizmy. Pamiętam, 
że gdy byłem nastolatkiem, na parterze 
mieszkało dziecko z porażeniem mózgo-
wym. Kiedyś złapało mnie, żeby się przy-
tulić, a ja byłem przerażony, nie wiedzia-
łem, co zrobić. Dziś wiem, ale wiele osób 
nie ma pojęcia. I dla nich też jest ten film. 
Ponadto, chciałbym Czarnym młynem 
nie tylko uczyć dzieci pewnych postaw, 
ale też pokazać branży, że młodego widza 
należy traktować poważnie, kształtować 

jego gusta, wyciągać do niego pomocną 
dłoń. Jeśli nauczymy się dawać młodym 
poważną propozycję kinową, jak robi się 
to choćby w kilkumilionowej Holandii czy 
w Skandynawii, gdzie rocznie powstaje 
kilkanaście poruszających trudne tematy 
filmów dla dzieci i młodzieży, wszyscy 
na tym zyskamy. W tym przede wszyst-
kim widzów, którzy będą patrzeć na świat 
z większą wrażliwością. Należy dać im więc 
narzędzia poznawcze, by potrafili odbierać 
historie skomplikowane, wielowarstwowe. 
Nie oszukujmy ich, że nie ma wokół nas 
śmierci i niepełnosprawności, lecz poma-
gajmy im się z tym mierzyć, oswajać. 
Sztuka doskonale się do tego nadaje.

Powinna temu służyć.
Pewnie, że to niedosięgniony ideał. Ale 
jeśli będziemy dawać młodym TYLKO 
kolorowe filmowe landrynki i zapraszać 
ich TYLKO na bezpieczne przygody, to 
nie dziwmy się, gdy jako dorośli będą 
chcieli TYLKO takie rzeczy oglądać. Taka 
jest prawda. Skrzywdzimy ich tak, jak 
krzywdzony jest filmowy Iwo, który nie 
otrzymuje od mamy wystarczająco dużo 
uwagi. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za filmową edukację młodego pokolenia. 
Czarny młyn świadomie podejmuje temat 

w polskim kinie pomijany, żeby przestał 
być pomijany. Pamiętam do dziś reakcję 
jednej pani, której producent dał scena-
riusz do skonsultowania. Powiedziała, że 
to fajna historia, ale powinniśmy usunąć 
niepełnosprawną dziewczynkę, bo niefaj-
nie się na nią patrzy. Zgroza!

Ta opinia, czy też sugestia, wydaje się 
jednak dosyć skrajną.
Być może faktycznie skrajną w perspek-
tywie produkcji filmowej zatytułowanej 
Czarny młyn, ale jeśli przyjąć perspek-
tywę całego kraju, wydaje mi się, że już 
nie będzie aż taka skrajna. Wstrząsnęła 
mną nagłośniona w mediach historia, że 
rodzina z jakiejś wioski trzymała dziecko 
z niepełnosprawnością w komórce. Bo 
tak, bo tak zostali pewnie wychowani, bo 
nikt im nie powiedział, że można inaczej, 
a presja społeczna była zbyt duża. Powtó-
rzę więc raz jeszcze: ja tej presji nie czuję, 
ja chcę ją wywierać. Marzy mi się „pokole-
nie czarnomłyńskie”, które reagowałoby na 
niepełnosprawność zrozumieniem, a nie 
śmiechem. Albo jak jeden z młodych boha-
terów, który mówi, że Mela jest mutantem, 
a to jest fajne, bo mutanci mają fajne umie-
jętności. I on też chciałby być mutantem. 

Puszczenie oka do X-Men to jedno 
z wielu filmowych odniesień do kul-
tury masowej, które sprawiają, że 
Czarny młyn jest propozycją dość 
wyjątkową w polskim kinie dla mło-
dych widzów. Posługujesz się języ-
kiem, który jest dla nich czymś natu-
ralnym, a którego nie znajdują zbyt 
często w rodzimym kinie czy telewizji.
Założeniem było opowiedzenie osadzo-
nej w „post-PGR-owskiej” Polsce historii 
z silnym zacięciem społecznym i gorzką 
prawdą, trochę jak w kinie Kena Loacha, 
ale przy użyciu języka typowego dla Ste-
vena Spielberga. Uczyć, bawiąc. Dziś 
młodzież jest świetnie wyedukowana 
wizualnie. A jednocześnie sama forma 
nie wystarcza, musi iść w parze z treścią. 
Użycie języka tego pokolenia jest o tyle 
ważne, że pamiętam, że gdy jeździłem 
po małych miasteczkach z Za niebieskimi 
drzwiami, widziałem reakcję młodych 
widzów. Bez tego języka, bez fajnych 
efektów, film by ich nie obszedł. A dzięki 
temu, że rozmawialiśmy z nimi ich języ-
kiem, historia pięknie rezonowała.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Tak jest u filmowych Iwa i Meli – ponie-
waż dziewczynka nie jest w stanie funkcjo-
nować sama, jej brat czuje się odtrącony 
przez mamę. Nie pomaga niezrozumienie 
ze strony jego kolegów i koleżanki, którzy 
traktują Melę jak dziwadło. Chcieliśmy 
przyjrzeć się tym relacjom przez optykę 
powieści fantastycznej.

Z powieści została m.in. mała wio-
ska, której mieszkańcy żyją innym 
tempem niż ci w dużych miastach, 
co jeszcze bardziej uwypukla pewne 
zależności między postaciami.
Gdy przeczytałem książkę, wiedziałem, 
że „post-PGR-owska” rzeczywistość sta-
nie się dodatkowym bohaterem filmowej 
adaptacji. To jest coś, co istnieje, tuż obok 
nas, wystarczy zjechać za jakąkolwiek 
kurtynę dźwiękoszczelnej autostrady. To 
nie jest żadna patologia, „Polska B”, lecz 
normalny świat. Nie rozumiem, dlaczego 
wiele osób próbuje udawać, że jest inaczej. 
Dom, w którym toczy się akcja filmu, leży 
kilka kilometrów od Portu Lotniczego 

JAK LOACH ZE 
SPIELBERGIEM
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Rozmowa z Mariuszem Palejem, 
reżyserem filmu Czarny młyn
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Iwo Wiciński,  
Mariusz Palej,  
Borys Wiciński  
i Oliwia Ogorzelska

Czarny młyn,  
reż. Mariusz Palej
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Opowieść o bokserze zmu-
szonym do walki pię-
ściarskiej w Auschwitz 
jest bardzo przejmująca 

i mroczna. Kto wpadł na pomysł, aby 
przedstawić historię Tadeusza Pie-
trzykowskiego szerszej widowni?
Pomysł wyszedł ode mnie. Kiedy pozna-
łem niezwykłą postać Tadeusza Pietrzy-
kowskiego, szukałem wszelkich infor-
macji na jego temat. Byłem zdumiony, 
że – nie licząc pośrednio zainspirowa-
nego jego postacią słowackiego filmu 
Bokser i śmierć Petera Solana z 1962 
roku – ta w swej istocie bardzo filmowa 
historia nie została opowiedziana na 
wielkim ekranie. Od rodziny Pietrzy-
kowskiego dowiedziałem się, że na prze-
strzeni lat zgłaszali się do niej różni fil-
mowcy, ale dopiero kiedy przedstawiłem 
swój koncept na film o więźniu nr 77 
Krzysztofowi Szpetmańskiemu z Iron 
Films, producentowi dramatu sporto-
wego Najlepszy, udało się doprowadzić 
do jej ekranizacji.

Twoja przygoda z kinem zaczęła się 
od interpretacji opowiadania Ste-
phena Kinga. Kucyk (My Pretty Pony) 
jest krótkometrażówką na podsta-
wie prozy amerykańskiego pisarza. 
Czy właśnie kogoś takiego potrzebo-
wano? Kto zna i rozumie kino gatun-
kowe?
Historia opowiadana w Mistrzu ma 
walory zarówno dramatu wojennego, 
jak i kina sportowego, więc przyjęcie 
otwartej na widza konwencji wspo-
mnianych gatunków było naturalną 
tego konsekwencją. Dlatego, wspól-
nie z operatorem Witoldem Płócienni-
kiem, przyjęliśmy koncepcję klarownej 
narracji filmu, bez zbędnych zabie-
gów formalnych i udziwnień, tak aby 
obraz przede wszystkim komuniko-
wał się z widzem, a nie wbrew niemu. 
W tym kontekście kluczowe znaczenie 
miał rezonans emocjonalny naszej opo-
wieści, któremu najlepiej służą tropy 
kina gatunkowego, niepozbawionego 
wszakże ambicji komunikowania głęb-
szych treści i walorów artystycznych.

Piotr Głowacki w roli „Teddy’ego” 
Pietrzykowskiego ma smutne, zga-
szone okropieństwami życia obozo-
wego, oczy. Czy był pierwszym wybo-
rem? Jak przebiegały jego fizyczne 
przygotowania?

trenerów, dietetyków, koordynatorem 
kaskaderów, choreografem walk.

Czy Głowacki miał jakiś background 
bokserski? Czy musiał nauczyć się bok-
sować od podstaw?
Nie miał żadnego, ale już na pierwszym 
treningu okazało się, że świetnie porusza 
się w ringu i podąża za choreografią. Jego 
umiejętności taneczne wyniesione ze 
szkoły i teatru przydały się tutaj bardziej 
niż doświadczenie w boksie. Dodatko-
wym wyzwaniem było to, że na ekranie 
nie chcieliśmy przedstawiać współcze-
snego boksu, lecz nadać mu sznyt przed-
wojennego pięściarstwa. Dlatego oprócz 
długotrwałych treningów przed rozpo-
częciem zdjęć Piotr Głowacki miał oka-
zję przez pewien czas przygotowywać się 
pod okiem Mariana Basiaka, ostatniego 
aktywnego trenera wykształconego przez 
legendarnego Feliksa Stamma. Pozwoliło 
to na odpowiednie skonsultowanie nie 
tylko samej techniki, ale i zachowania 
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w ringu właściwego przedwojennemu 
pięściarzowi.

Które sceny lub pojedyncze frag-
menty były najtrudniejsze do sfilmo-
wania? Były to sceny walk pięściarzy?
Odwrócę nieco pytanie i zadam je tak: 
„które sceny wydawały się trudne do sfil-
mowania, a okazało się wręcz odwrot-
nie?”. Otóż wszystkie sceny boksu udało 
nam się nakręcić terminowo i bez prze-
szkód. Martin Scorsese miał na nakrę-
cenie walk bokserskich we Wściekłym 
byku sześć tygodni. W realiach polskiej 
produkcji filmowej na każdą z walk mie-
liśmy natomiast jeden dzień zdjęciowy, 
czasem nawet mniej. Było to karko-
łomne, ale udało się dzięki maksymalnej 
koncentracji i osobistemu zaangażowa-
niu naprawdę wyjątkowej ekipy. Klu-
czowe w tym zakresie były wcześniejsze 
próby choreografii i szczegółowe przy-
gotowanie każdej sceny przed wejściem 
na plan.

Dlaczego boks jest tak filmowy?
Kiedyś usłyszałem piękne zdanie o bok-
sie, że jest on jak szachy, tylko w przy-
śpieszonym tempie. Gdy oglądasz boks 
i widzisz tylko okładających się pięściami 
ludzi, to znaczy, że nie poznałeś go na 
tyle dobrze, aby dostrzec ogrom przy-
gotowań i planowania wyprzedzającego 
nie tylko ruchy przeciwnika, ale również 
całą galę. Potyczka sportowa zaczyna 
się na długo przed tym, zanim uderzy 
pierwszy gong, a w środku tego wszyst-
kiego stoi człowiek, który musi być przez 
całą walkę skupiony, przygotować się do 
przyjęcia ciosów, rozplanowania swoich 
sił tak, żeby wytrwać. Ekranowy Pietrzy-
kowski niczym biblijny Dawid walczył 
na obozowej arenie z Goliatem. Tego 
rodzaju starcia symbolizują codzienne 
zmagania z przeciwnościami losu, które 
stają się udziałem każdego z nas. To, że 
Teddy toczył swoje walki w najtrudniej-
szych warunkach, w najgorszym czasie 
i miejscu świata, i wbrew wszystkiemu 

nadal wygrywał, daje każdemu z nas 
nadzieję, że nie ma takiej przeszkody, nie 
ma takiej przeciwności, której ostatecz-
nie nie da się pokonać.

Czy właśnie takie kino jak Mistrz 
chcesz robić? Gatunkowe, oparte na 
silnym pomyśle?
Kino jest dla mnie przede wszystkim 
sztuką komunikowania się z widzem. 
Ramy gatunków, przyjęte w nich rozwią-
zania narracyjne, umożliwiają łatwiej-
sze dotarcie do widza i wywołanie w nim 
określonych emocji. Nie oznacza to 
zarazem rezygnacji z ambicji dostarcze-
nia przez tak skonstruowaną opowieść 
materiału do przemyśleń, czy porzucenia 
walorów artystycznych. Wręcz przeciw-
nie, w ostatnich latach mnożyć można 
przykłady filmów, które czerpiąc z kina 
gatunkowego, odniosły sukces arty-
styczny. I taką drogą chciałbym podążać.

Rozmawiał Jakub Koisz

Wiedziałem, że aby przekonująco 
oddać charakter tej postaci na ekra-
nie, będę potrzebować aktora, który 
na pierwszy rzut oka stanowi przeci-
wieństwo archetypu boksera. Kogoś, 
kto wygląda niepozornie, ale w oczach 
którego będę mógł dostrzec tlący się 
ogień. Zarazem powinien to być aktor, 
który z przekonaniem przez kilkanaście 
miesięcy będzie w stanie poddać swoje 
ciało transformacji i opanować sztukę 
walki pięściarskiej w takim zakre-
sie, by na ekranie mógł uczestniczyć 
w pojedynkach bez udziału dublera. 
Zważywszy na całokształt tych nieco-
dziennych w polskim kinie wymogów, 
moim pierwszym i jedynym wyborem 
był Piotr Głowacki. Spełnił z nawiązką 
wszystkie oczekiwania, uniósł na swo-
ich barkach tę wymagającą rolę i w kon-
sekwencji cały film. Z jego strony 
wiązało się to jednak z kilkunastoma 
miesiącami poświęceń oraz ścisłej 
współpracy z kilkuosobowym zespołem 

MUSIAŁEM 
OPOWIEDZIEĆ 
TĘ HISTORIĘ
Rozmowa z Maciejem Barczewskim, 
reżyserem filmu Mistrz

Piotr Głowacki w filmie Mistrz,  
reż. Maciej BarczewskiMaciej Barczewski
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POLSKIE PREMIERY 

Zupa nic to prequel twojego 
wielkiego przeboju sprzed 
kilku lat, filmu Moje córki 
krowy.

Można tak powiedzieć, ale jest to zupeł-
nie inny, odrębny obraz. Akcja Zupy nic 
rozgrywa się w 1984 roku, a głównymi 
bohaterkami są znane z Moich córek 
krów siostry – Marta i Kasia. Opowia-
dam o ich dzieciństwie, wyjazdach tury-
styczno-handlowych rodziców, o bla-
skach i cieniach życia w komunie, które 
sama dobrze pamiętam.

Pierwowzorem scenariusza była 
książka „Porozmawiaj ze mną” two-
jego autorstwa.
Od dawna czułam, że chciałabym się 
zbliżyć do tematu dzieciństwa w PRL-u. 
Wielu moich kolegów robiło o tym 
filmy, a ja nie chciałam się powta-
rzać. Dlatego zaczęłam od książki, 
która była dialogiem dorosłej kobiety 
z jej wewnętrznym dzieckiem. Po tym 
doświadczeniu łatwiej było mi napisać 
scenariusz o intymnej podróży w czas 
dzieciństwa. Zupa nic to mój najja-
śniejszy film. Komedia, mająca jednak 
w sobie też trochę tragedii i smutku. 
Ten obraz to intymny powrót do prze-
szłości, w której z pewnością wielu 
widzów będzie mogło się przejrzeć jak 
w lustrze.

Dlaczego od dłuższego czasu chcia-
łaś zmierzyć się z tym tematem?
Czułam potrzebę rozliczenia się ze 
swoim dzieciństwem. Ten czas dla 
mojego pokolenia bardzo różnił się od 
tego, co znają dzisiejsze dzieci i nasto-
latki. Był pełen braków, ograniczeń, 
upokorzeń. A jednak wspominamy je 
z nostalgią, bo to było nasze dzieciń-
stwo, jedyne jakie mieliśmy. Podczas 
robienia filmu przyświecało mi hasło: 
„Bez względu na to, jak tragiczne mia-
łeś dzieciństwo, i tak możesz być szczę-
śliwy”. Co nie znaczy, że moje dzie-
ciństwo było tragiczne! Mieszkaliśmy 
wprawdzie w 44-metrowym mieszkaniu 

Przyjmujesz perspektywę dziecka. 
Czy to spojrzenie na rzeczywistość 
jest unikalne?
Dało mi ono możliwość metafory. Od 
początku miałam założenie, że będzie 
to perspektywa dziewczynki, która po 
raz pierwszy się zakochuje. Jej mama 
to działaczka Solidarności, a obiektem 
westchnień Marty jest syn zomowca. 
I Marta ma dylemat. Nie chciałam w fil-
mie oceniać komuny przez pryzmat 
polityki, choć jest jej tam trochę. Per-
spektywa dziecka jest bardziej akceptu-
jąca, nieoceniająca. Dla niego wszystko 
jest normalne, dziecko bierze życie 
takim, jakie jest. Chciałabym wciąż też 
tak potrafić. 

Z czym tobie kojarzy się dzieciństwo 
w komunie?
Z różnymi smakami, m.in. z tytu-
łową zupą nic. Czyli daniem, które już 
zostało zapomniane, jak wiele innych 
dań z tamtych czasów. W Białymstoku, 
skąd pochodzą moi rodzice i dziadko-
wie, była to zupa mleczna z żółtkami 
i cukrem, a na wierzchu pływały „kry” 
z piany ubitej z białek. Chciałam w fil-
mie przywołać różne smaki dzieciństwa, 
nie tylko te słodkie. Miałam w głowie 
taki obraz: stoimy z siostrą w dużym 
pokoju, na dywanie, ława odsunięta do 
wersalki. Obie jesteśmy w rajstopach 
i koszulkach, ręce mamy podniesione 
do góry, a tata zakłada na nas ogonki 
z lisów, które Czeszki i Węgierki później 
nosiły jako szaliki. Rodzice próbowali 
na nas to przemycić na handel, zresztą 
dość nieudolnie, bo kompletnie się do 
tego nie nadawali. Obraz spoconego 
ojca obwijającego nas tymi lisami był 
pierwszą sceną, jaką chciałam zawrzeć 
w filmie. Choć kiedy konfrontowałam 
to wspomnienie z moją siostrą, ona 
pukała się w czoło, mówiąc, że niczego 
takiego nie było, że to sobie wymyśli-
łam. Doszłam jednak do wniosku, że 
mam prawo do swoich wspomnień, bez 
względu na to, jak było naprawdę. Czę-
sto tak jest, że pamiętamy coś, czego 
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nie było. Pięknie pisze o tym Magda-
lena Grzebałkowska w swojej ostatniej 
książce „Wojenka”.

Wyjazdy turystyczno-handlowe to 
też był dla ciebie mocny znak rozpo-
znawczy tych czasów?
To taki wstydliwy epizod z życia inte-
ligenckich rodzin w komunie, które 
chciały coś dorobić, żeby mieć jakiekol-
wiek poczucie nie tyle luksusu, co zwy-
kłego dobrobytu. Mój tata był architek-
tem. Pamiętam, jak on i jego koledzy 
stali na bazarze na Węgrzech i sprzeda-
wali żelazka, kryształy czy lisie ogony. 
To dla mnie znak tamtych czasów. Moi 
rodzice bardzo się starali, żeby żyć god-
nie, normalnie, ale jednocześnie cały 
czas to życie wymykało im się z rąk. 
Próbowali wyjechać na Zachód, do wol-
ności i ciągle im to nie wychodziło. 

Temat relacji rodzinnych stale 
powraca w twoich filmach. Kie-
dyś były one silniejsze niż dzisiaj, 
gdy mnóstwo rzeczy nas od nich 
odciąga?
Myślę, że tak. Nie było wtedy mediów 
społecznościowych czy telefonów 
w większości mieszkań. Wszyscy za to 

mieli sąsiadów, z którymi się przyjaź-
nili. Jak ktoś dostawał talon na malu-
cha i nim przyjeżdżał, to była impreza 
na cały blok. Jest zresztą taka scena 
w filmie. Tak bliskich relacji z sąsia-
dami już niestety nie ma. Nie mówię 
nawet o czasie pandemii, która w ogóle 
ograniczyła kontakty międzyludzkie do 
granic możliwości. Nie chcę generalizo-
wać, bo wcale nie uważam, że komuna 
to był jakiś wspaniały czas. Opowiadam 
jednak o codziennym życiu zwykłych 
ludzi, którzy tak jak my dzisiaj chcieli 
być szczęśliwi, mimo komuny. Rodzice 
uprawiający seks za ścianą, która była 
grubości solidniejszej tektury – to też 
są wspomnienia mojego pokolenia. 
(śmiech)

Po raz kolejny udało ci się zebrać na 
planie grupę wspaniałych aktorów.
Ten obraz zmieniał się także pod ich 
wpływem. Zapraszając do wspól-
nej pracy, pozwalam aktorom współ-
tworzyć film ze mną. Kiedy zdecydo-
wałam, że Adam Woronowicz zagra 
Tadka, bohater skrystalizował mi się 
zupełnie inaczej, niż gdyby wcielił się 
w niego ktoś inny. Tadek jest porząd-
nym facetem, dobrym ojcem, a z dru-

giej strony taką życiową pierdołą. 
Adam Woronowicz włożył całego sie-
bie, jego bohater jest śmieszny i praw-
dziwy do bólu. Kinga Preis była ze mną 
od samego początku, od chwili, kiedy 
napisałam książkę, będącą bazą Zupy 
nic. Wiedziałam, że wspaniale zagra 
archetyp matki z komuny, a jednocze-
śnie kobietę, której marzenia są dużo 
większe, która duchowo wyrywa się 
z czterech ścian małego komunistycz-
nego mieszkania. Babcię zagrała wspa-
niała Ewa Wiśniewska. Stworzyła bab-
cię petardę, archetyp wszystkich babć, 
które były lekami na całe zło, ale miały 
też twardy charakter. Często dosto-
sowuję się do aktorów, dzięki czemu 
mogą być bardziej prawdziwi, natu-
ralni. Czerpałam też z opowiadanych 
mi przez nich historii, czasem pozwa-
lałam na improwizację. Zawsze staram 
się traktować aktorów po partnersku, 
nie udawać na planie najmądrzejszej 
czy wszechwiedzącej. Takiego podejścia 
uczę też moich studentów. By otwie-
rali się na aktorów, ponieważ oni często 
mają bardzo dobrą intuicję i są wyczu-
leni na prawdę.

Rozmawiał Kuba Armata

w bloku z rodzicami i babcią, a z siostrą 
spałam na jednej wersalce do osiem-
nastego roku życia, ale byliśmy bar-
dzo blisko ze sobą, także emocjonalnie. 
Te więzy były dużo silniejsze niż dziś. 
Byłam ciekawa, jak na takie wspomnie-
nia zareagują dzisiejsi młodzi ludzie 
i pokazałam film moim dwudziestopa-
roletnim studentom, którzy nie dość, 
że pysznie się bawili, to jeszcze powie-
dzieli, że koniecznie muszą na niego 
pójść z rodzicami. Oni historie o życiu 
w komunie słyszeli przecież w domach, 
wiedzą, co to kartki na mięso czy talon 
na malucha. Odetchnęłam z ulgą, bo 
zrozumiałam, że na Zupie nic wszystkie 
pokolenia mogą się wspólnie bawić.

KOMEDIA DLA 
WSZYSTKICH POKOLEŃ

Rozmowa 
z Kingą 
Dębską, 
reżyserką filmu 
Zupa nic
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Kinga Dębska

Alicja Warchocka, Barbara Papis,  
Kinga Preis i Adam Woronowicz  
w filmie Zupa nic, reż. Kinga Dębska
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Zanim zaczniemy o samym 
filmie, może powiesz mi, 
jaki masz stosunek do trady-
cji weselnych?

Chyba najlepiej mój stosunek odzwiercie-
dla fakt, że od kilku lat moja żona za mną 
drepcze, żebyśmy zrobili wesele, które 
nadal nie doszło do skutku. (śmiech) A tak 
na poważnie, to nie jestem fanem tego typu 
imprez. Polskie wesele – czy to w wielkim 
mieście, czy na wsi – wygląda podobnie, 
jeśli chodzi o pewien zestaw schematów 
i emocji. Zawsze spotykają się tam ludzie 
z różnych światów, napięcie narasta, aż 
w końcu wybucha i niekiedy przynosi to 
przedziwne skutki – od najzabawniejszych, 
po najtragiczniejsze.

Wiele się słyszy, że komuś uderza 
do głowy szajba, ktoś daje komuś 
w twarz. Czy kiedykolwiek byłeś 
świadkiem większych ekscesów na 
weselu?
Osobiście chyba nie, ale słyszałem o róż-
nych przypadkach. W filmie jest scena, 
kiedy kucharz opowiada menedżerowi 
anegdotę o tym, jak pracował kiedyś na 
weselu, gdzie okazało się, że panna młoda 
jest w ciąży ze świadkiem i pan młody 
wbił mu nóż w brzuch. To jest prawdziwa 
historia. Ale często słyszy się też po pro-
stu o tym, że forma szalonej imprezy staje 
się ważniejsza od rangi wydarzenia, ludzi 
i pozytywnych emocji, które powinny być 
z tym związane. Przychodzi moment, że 
nawet para młoda przestaje obchodzić 
zebranych gości.

Taka sytuacja, ciut bardziej skompli-
kowana, ma miejsce w twoim filmie – 
impreza trwa w najlepsze, kiedy tak 
na dobrą sprawę ślub został odwo-
łany, a młodzi nie pojawili się na sali. 
Na pierwszy plan wysuwają się za to 
tytułowi teściowie. Też masz wra-
żenie, że wesele jest wydarzeniem, 
o którego kształcie i przebiegu decy-
dują na ogół rodzice?
No wiesz, zgodnie z tradycją wesele to 
dzień, w którym świętuje się miłość, która 
połączyła pana młodego i pannę młodą. 
W praktyce – niestety – wygląda to czę-
sto tak, że jest to impreza zaspokajająca 
przede wszystkim wyobrażenia i upodo-
bania rodziców. Zwróć uwagę, że zazwy-
czaj oni wykładają pieniądze na całą orga-
nizację – biorą kredyty, zapożyczają się 
na lata. Wszystko w myśl zasady: „zastaw 
się, a postaw się”. W ten sposób wesele 

No właśnie – feralne wesele i wyni-
kająca z tego komedia omyłek to 
świetny punkt wyjścia do rozważań 
o różnych ważkich sprawach. Kon-
flikt teściów można przecież czytać 
jako starcie dwóch frontów: z jednej 
strony „Warszawka”, z drugiej „pol-
ska prowincja”. Obie ze swoimi roz-
bieżnymi racjami, gustami, przeko-
naniami i wyobrażeniami o świecie. 
Krótką mówiąc: rozmawiają tu ze 
sobą dwie Polski. 
Być może, ale prawdę mówiąc, nie chcia-
łem stawiać diagnoz, nie miałem też 
zamiaru sprowadzać tematu wesela 
wyłącznie do polskiej mentalności i naro-
dowego piekiełka. Taki film już powstał, 
perfekcyjnie pokazał to Wojtek Smarzow-
ski. Wydaje mi się, że nasz konflikt doty-
czy wymiaru bardziej uniwersalnego; 
problemów, które na całym świecie stają 
się coraz jaskrawsze. Historie przysłowio-
wych „Romea i Julii”, które wydobywają 
na jaw konflikt klasowy, zdarzają się pod 
każdą szerokością geograficzną. Tak samo 
klincz między zwolennikami lewicy i pra-
wicy – jest to podział polityczny zauwa-
żalny w zasadzie wszędzie. Nietrudno 
zatem wyobrazić sobie sytuację – zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w Pol-
sce – w której te dwa światy się spotykają. 
Para decyduje się na ślub, nagle rodziny 
radykalnie sobie przeciwstawne muszą się 
polubić, a przynajmniej udawać, że tak jest. 
Jeśli nie nastąpi między nimi poważniej-
sze spięcie, to w tych maskach będą tkwić 
już zawsze – będą się spotykać na święta, 
wymieniać uśmiechy, przynosić sobie pre-
zenty. A wychodząc, będą pluli za progiem. 
Jest to smutne i straszne, ale chyba nikomu 
tego typu relacje nie są obce.

W filmie te maski jednak spadają. 
Konflikt z minuty na minutę eska-
luje, co symbolizują też rozma-
ite zabiegi formalne. Film otwiera 
16-minutowy mastershot, potem 
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dostajemy zainscenizowane z wielką 
zręcznością jazdy, miejscami prak-
tycznie nie widać cięć. Skąd pomysł 
na tak przebojowe zabiegi w tak 
skromnej, wygranej na kilka głosów 
historii? 
Cieszę się, że o tym mówisz, bo było to 
jedno z naszych największych wyzwań. 
Film jest tak naprawdę adaptacją sztuki 
teatralnej „Wstyd” Marka Modzelew-
skiego, która w całości rozgrywa się 
w jednym pomieszczeniu, a dokładnie 
w kuchni. Na etapie czytania scenariu-
sza wiedzieliśmy, że naszym głównym 
wrogiem będzie statyczność, dlatego 
razem z Michałem Englertem szukali-
śmy pomysłu, który pozwoliłby zdy-
namizować akcję. Takim przełomem 

i absolutnym strzałem w dziesiątkę oka-
zał się wybór lokacji – hotel Polonia, 
który w trakcie pandemii był zamknięty, 
dzięki czemu otrzymaliśmy dostęp do 
wszystkich pomieszczeń. Wtedy poja-
wił się pomysł zabawy w mastershoty, 
zaczęliśmy szukać inspiracji m.in. w fil-
mach Paula Thomasa Andersona czy 
w  Birdmanie. Nie chcieliśmy jednak 
uprawiać sztuki dla sztuki. Budowanie 
całego pierwszego aktu w formie master-
shota miało na celu wprowadzenie widza 
w emocje, w tę gorączkę i nieznośne 
oczekiwanie na przyjazd gości, które 
przeżywają nasi bohaterowie. W kolej-
nych częściach filmu długie ujęcia prze-
platane są z gęsto montowanymi scenami 
dialogowymi. Ta żonglerka rytmem 

nawiązuje do kontrastu, jaki istnieje 
pomiędzy zabawą weselną gości i kon-
fliktem rozgrywającym się za ścianą.

A myślisz, że ten stres, ta gorączka 
i nerwy związane z organizacją 
wesela są w ogóle komukolwiek 
potrzebne?
Wierz mi – nie ma to najmniejszego 
znaczenia. Najważniejsze, że ludzie 
się kochają, chcą być razem. A całą tę 
szopkę, ten teatrzyk, pompę i splendor, 
można sobie darować. Albo przynaj-
mniej spróbować przekonać rodziców, że 
im skromniej i kameralniej, tym lepiej.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

z magicznej, intymnej chwili, zamienia 
się w pokazówkę. Liczy się tylko, co inni 
pomyślą. Sąsiedzi, dalecy krewni, znajomi 
rodziców z pracy – wszyscy muszą zoba-
czyć, kogo na ile stać.

A więc liczą się najlepsze dekoracje, 
najlepszy catering, najlepsza kapela. 
Tyle że uczucia tych, którzy tego dnia 
powinni być najważniejsi, pozostają 
gdzieś w cieniu. 
Nie bez powodu młodzi w filmie właściwie 
się nie pojawiają. Tak naprawdę wyrzu-
camy ich poza kadr. Na ich miejscu piętrzą 
się za to nieporozumienia między teściami, 
które w obliczu odwołanego ślubu, nie 
powinny mieć znaczenia. To odwrócenie 
ról może wydawać się na pierwszy rzut oka 
zabawne, ale tak naprawdę pokazuje jakąś 
uniwersalną prawdę o dzisiejszym świecie. 
O tym, że ludzie są egoistami, zapatrzo-
nymi tylko we własny interes. Ważniejsze 
od bliźniego stają się uprzedzenia, poglądy, 
status społeczny.

ZASTAW SIĘ,  
A POSTAW SIĘ

Rozmowa z Kubą 
Michalczukiem, 
reżyserem filmu 
Teściowie
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Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna  
i Adam Woronowicz w filmie Teściowie, reż. Kuba Michalczuk
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Kuba Michalczuk



POLSKIE PREMIERY 

Kiedy „król ucieczek” Zdzi-
sław Najmrodzki pobu-
dzał wyobraźnię w smutnej 
PRL-owskiej rzeczywisto-

ści, byłeś młodym chłopakiem. Śle-
dziłeś jego poczynania z wypiekami 
na twarzy?
Pamiętam, że jako dzieciak oglądałem 
program „997” poświęcony Najmrodz-
kiemu. W głowie został mi „Saszłyk”, bo 
tak brzmiał jego pseudonim. Śmialiśmy 
się, że milicjanci to tacy łachmaniarze, 
którzy nie są w stanie go złapać. Robiono 
zresztą wtedy jakieś krótkie, spreparo-
wane i fatalnie zrealizowane filmy o nim, 
a ich celem było zdyskredytowanie Naj-
mrodzkiego. Im bardziej pokazywały 
one zafałszowany obraz tego człowieka, 
tym fascynacja zwykłych obywateli jego 
postacią rosła.

Czy ta sympatia wynikała z faktu, 
że Najmrodzki oszukiwał i często 
ośmieszał komunistyczny reżim?
Najmrodzki kiwał władzę, która była 
znienawidzona. To był czas, kiedy ktoś, 
kto nie był z nią związany, po pro-
stu nie donosił. Przez to, że ośmieszał 
system, ludzie widzieli w nim osobę, 
która wbrew wszystkiemu daje sobie 
radę i sięga wyżej. Kiedy zajęliśmy się 
tym tematem, był on dla nas symbolem 
bohatera udowadniającego, że można 
żyć na własnych zasadach. Być wol-
nym i nieskrępowanym w zniewolo-
nym społeczeństwie. To zatem historia 

dzał sympatię ludzi. Kibicowano mu, 
sprawdzano, czy uciekł po raz kolejny, 
a nie, czy go złapano. Cieszył się sza-
cunkiem nie tylko w świecie przestęp-
czym, ale i wśród zwykłych ludzi. Nasz 
film to opowieść o facecie z moralnym 
kręgosłupem w czasach, które były tego 
pozbawione.

W swojej zuchwałości, ale i kreatyw-
ności Najmro bardzo mocno kojarzy 
mi się z głównym bohaterem świet-
nego filmu Stevena Spielberga Złap 
mnie, jeśli potrafisz.
Uwielbiam ten film i odświeżałem go 
sobie. To obok Wilka z Wall Street Mar-
tina Scorsese jedna z naszych głównych 
referencji, jeśli chodzi o konstrukcję 
bohatera. Ważny był też Bullitt Petera 
Yatesa, czyli klasyk pościgów samocho-
dowych. Zastanawialiśmy się również 
nad głównym antagonistą Najmro i rela-
cją ścigany – ścigający. Barski (w jego 
rolę wciela się Robert Więckiewicz – 
przyp. K.A.) to postać fikcyjna. Mimo że 
jest tym złym, chcieliśmy stworzyć boha-
tera, którego widz będzie szanował. Za 
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wszelką cenę inspektor wykona posta-
wione przed nim zadanie, a jednocześnie 
jest naprawdę porządnym facetem. Tutaj 
wzorem był z kolei Tommy Lee Jones ze 
Ściganego Andrew Davisa.

Film jest niezwykle atrakcyjny wizu-
alnie. Nie obawiałeś się, że efektowna 
forma może nieco przykryć samą 
historię?
Z pewnością było takie ryzyko, choć uwa-
żam, że w kinie gatunkowym historia 
musi być relatywnie prosta, zrozumiała 
i zakomunikowana widzowi w sposób 
klarowny. To nie jest rodzaj kina, w któ-
rym szuka się nie wiadomo jakiej głębi. 
Zakładałem, że skoro uda mi się namówić 
aktorów, jacy ostatecznie znaleźli się na 
planie, oni kupią tę konwencję i się w niej 
odnajdą – to wszystko idealnie się połączy.

Pod względem narracji, wizual-
nych atrakcji czy montażu, ogląda-
jąc Najmro, natychmiast pomyślałem 
o wczesnych filmach Guya Ritchiego.
On postawił pewien rodzaj stempla 
w kinie, w którym de facto wszystko 

już było. Korzystamy z tej stylistyki, ale 
próbowaliśmy zrobić to po swojemu. 
Bardzo ważne było dla mnie, żeby Naj-
mro miał pewien określony rys iro-
niczny. Lubię ironię i staram się ją prze-
mycać w moich filmach. To też wiąże 
się z pewną lekkością opowiadania, 
co według mnie w polskim kinie sto-
sunkowo rzadko się zdarza. Nie wiem 
dlaczego, ale unikamy historii opo-
wiedzianych w lżejszy sposób, które jed-
nocześnie mówią o czymś głębokim. 
Prawdziwymi mistrzami tego są bracia 
Coen.

Kolory, których używacie w Najmro, 
są żywe, intensywne, mocne w opo-
zycji do szarej, smutnej PRL-owskiej 
rzeczywistości.
Od początku mieliśmy pomysł, by nasz 
film w każdym aspekcie był atrakcyjny 
wizualnie. Szukaliśmy różnych rozwią-
zań z operatorem Jackiem Podgórskim, 
którego domeną jest zarówno kolor, jak 
i światło. Bardzo podobało mi się to, co 
proponował. Uwielbiam świat, który jest 
mocno wystylizowany.

Efektowna jest też ścieżka dźwię-
kowa, za którą odpowiada Andrzej 
Smolik, pełna hitów z tamtych lat. 
Jak wam się współpracowało?
Andrzej jest geniuszem. Miałem z nim 
kontakt wyjątkowo wcześnie, bo już na 
etapie scenariusza musiał podjąć decy-
zję, czy w to wchodzi. Napisał fragment 
muzyki, która rozpoczyna film. Prze-
konałem się wtedy, że wszystko, co się 
o nim mówi, jest prawdą. Na etapie 
montażu, wraz z odpowiedzialnym za 
ten proces Sebastianem Mialikiem, przy-
mierzaliśmy piosenki m.in. Maanamu, 
Zdzisławy Sośnickiej, Urszuli. Wiedzia-
łem, że nie chcę żadnego kawałka zagra-
nicznego. To miały być wyłącznie polskie 
hity. Andrzej zajął się muzyką ilustra-
cyjną. Podrzucałem mu pewne tropy, 
bo bardzo zależało mi na takim „ejtiso-
wo-najntisowym” klimacie. Co ciekawe, 
musiał też skomponować własne wersje 
czołówek programów „997” czy „Wielka 
Gra”. Okazało się bowiem, że w tamtych 
czasach nikt nie dbał o prawa autor-
skie, w efekcie czego Telewizja Polska nie 
mogła nam ich sprzedać.

Odwołujesz się też w Najmro do jed-
nego z najbardziej kultowych pol-
skich filmów, czyli Klątwy Doliny 
Węży Marka Piestraka. Jesteś jego 
fanem?
Nie jestem pewien, czy widziałem cały 
film za jednym razem. Robert Więckie-
wicz żartował sobie ze mnie, że nie dam 
rady. (śmiech) Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że na swój sposób jest to tytuł kultowy. 
Nie chcieliśmy go jednak w żaden spo-
sób wyśmiać. Byliśmy nawet doga-
dani z Markiem Piestrakiem, który miał 
zagrać kinooperatora. Niestety na skutek 
problemów z terminami to się nie udało. 
Klątwa Doliny Węży jest też dla mnie 
pewnym symbolem. Po czasach, kiedy 
u nas królowało kino moralnego niepo-
koju, nagle pojawił się Piestrak i stwier-
dził, że chce zrobić w Polsce „Indianę 
Jonesa”. Myślę, że miał podobną ambicję 
do naszego bohatera, który w komunie 
też chciał żyć po amerykańsku. Najmro 
kojarzył nam się z kimś, kto wyprzedzał 
swoje czasy, nie tylko w kwestii myślenia, 
ale i działania. Mieliśmy nawet jedno 
z haseł, które od początku mu towarzy-
szyło: „Zawsze do przodu, na swoich 
zasadach”.

Rozmawiał Kuba Armata

o pragnieniu bezgranicznej wolności, 
zamienionym na coś innego – praw-
dziwe, szczere uczucie. Bo głównym 
motorem zmian Najmro jest kobieta.

Twój samodzielny reżyserski debiut 
nie jest jednak biografią Najmrodz-
kiego, a raczej filmem inspirowanym 
jego życiem.
Od początku zaznaczamy, że historia jest 
wyłącznie inspirowana jego losami, dla-
tego też nasz bohater nazywa się Najmro, 
a nie Najmrodzki. Chcieliśmy odejść od 
prawdziwej historii, która miała prze-
cież gorzki finał. Wraz z głównym sce-
narzystą Łukaszem M. Maciejewskim 
wiedzieliśmy, że z jego biografii inte-
resują nas tylko niektóre fakty. Cho-
ciażby to, że uciekł z więzienia 29 razy, 
obrabiał Peweksy metodą na plakaty fil-
mowe, kradł polonezy, miał silne relacje 
z matką. Istotne było też to, że wzbu-

ZAWSZE 
NA SWOICH 
ZASADACH
Rozmowa z Mateuszem 
Rakowiczem, reżyserem filmu 
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
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Mateusz Rakowicz

Dawid Ogrodnik w filmie Najmro. 
Kocha, kradnie, szanuje,  
reż. Mateusz Rakowicz



POLSKIE PREMIERY – SERIALE

Serial Otwórz oczy jest pozy-
cjonowany jako produkcja dla 
młodzieży. Jak dziś kino trak-
tuje młodych?

Anna Jadowska: To widz obyty w świecie 
obrazków, znający różne kanony opowia-
dania, szybciej przyswajający treści. Ale 
czy młody, czy dorosły – widz podąża za 
emocjami. Za tym, co niesie bohater. Dla 
mnie punktem wyjścia było stworzenie 
grupy głównych bohaterów, którzy będą 
na ekranie wiarygodni i za którymi będzie 
się podążało.
Adrian Panek: Kiedy byłem mały, cho-
dziłem do kina na Gwiezdne wojny. Teraz 
młodzi widzowie dalej chodzą na kolejne 
części tej serii. Żyjemy w kulturze, która 
ma ciągłość, ten filmowy sen trwa już 
od co najmniej kilkudziesięciu lat. Cały 
czas się poruszamy w ramach pewnych 
gatunków, ten język jest nam znany, nawet 
jeśli sobie tego nie uświadamiamy. To 
jakiś dziwny, współczesny uniwersalizm 
kulturowy dla nas wszystkich.

Na młodzież często się narzeka, że 
są „zepsuci” przez media społeczno-
ściowe, wrażliwość biorą z TikToka. 
Rzeczywiście tak jest?
A.J.: Podczas pracy z młodymi aktorami, 
głównie studentami szkół aktorskich, 
nie odnosiłam wrażenia, że mają inną 
wrażliwość. Mimo tego że jest między 
nami różnica wieku, przechodzimy przez 
te same etapy rozwoju emocjonalnego. 
W nastoletnim wieku jesteśmy pogubieni, 
a jednocześnie z ogromną ciekawością 
czekamy na to, co przyniesie los. Z róż-
nymi doświadczeniami, z ogromną otwar-
tością na każde doświadczenie. Dora-
stając, zamykamy się na pewne rzeczy. 

latkami, system, w którym żyjemy, pró-
buje z nas wyciągnąć wszystko, co naj-
lepsze, wszystkie talenty, i przerobić na 
monety. I to młodsze pokolenie ma nieco 
inny stosunek do pracy. Nie śpieszy się 
tak, jak – mam wrażenie – my. Zależy 
im, żeby sobie troszkę pożyć. To bardzo 
cenne. Obserwuję to też wśród moich 
studentów z łódzkiej Szkoły Filmowej. 
Oni nie zrobią wszystkiego, za każdą 
cenę. Mają swoje priorytety i mnie się 
to bardzo podoba. Jeśli chodzi o gatu-
nek, to rozumiem, że dla tego pokolenia 
wizualny, metaforyczny sposób opowia-
dania działa w silniejszy sposób. Ale to 
wciąż opowieść o tym samym. Czy to 
się pokazuje przez efekty specjalne, czy 
przez długie rozmowy przy stole, nie ma 
dla mnie żadnego znaczenia. 
A.P.: Połączenie prawdziwej opowie-
ści o młodych ludziach i wielogatunko-
wej formy się sprawdza. Mamy tu serial 
mystery, mamy elementy kina gotyc-
kiego, horroru, kina akcji. Na własne 
potrzeby podzieliłem rzeczy, które się tam 
dzieją, na pewne gatunki i odcinki. Jeżeli 
pierwszy odcinek, który robiłem, to kino 
akcji, gdzie bohaterka zaczyna działać, to 
kolejny jest filmem drogi połączonym 
z horrorem, a ostatni – śledztwem. Bar-
dzo mnie ciekawiło, w jaki sposób można 
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stałe fragmenty gry dostosowy-
wać do lokalnych okoliczności. 
A.J.: Ja robiłam trzy pierwsze 
odcinki. Rzeczywiście, są bar-
dziej statyczne niż następne. 
Moim zadaniem było najdłu-
żej, jak to możliwe, nie zdradzać, 
co jest kluczem do tej opowie-
ści. Skupiać się na życiu głów-
nej bohaterki, być z nią zawsze 
i z jej perspektywy to opowiadać. 
Dopiero Adrian w odcinkach 3-6 
otwiera różne „czarne skrzynki”. 

Jak wyglądał proces przekła-
dania książki Bereniki Kata-
rzyny Miszczuk na język 
kina? 
A.J.: Przyznaję, że nie czyta-
łam „Drugiej szansy”, bo tak 
mi zasugerowali producenci. 
Na pewno przez COVID bar-
dzo długo pracowaliśmy nad 
scenariuszami, to był interesu-
jący proces.
A.P.: W scenariuszu sporo się 
zmieniło w stosunku do samej 
powieści. Doszły elementy science fic-
tion, nasza wizja tego, o co tam chodzi, 
jaka jest tajemnica tego serialu. Moim 
zdaniem w ciekawy sposób uzupełniło to 
książkę. Scenariusze przechodziły przez 
wszystkich scenarzystów. Poprawki, które 
robiłem w swoich częściach, polegały na 
czyszczeniu gatunkowym, ustalaniu, co 
się tam dzieje, i – o czym mówiła Ania – 
niezdradzaniu wszystkich twistów zbyt 
wcześnie, żeby miały jak największą siłę 
dramaturgiczną. 

Jak wpłynął na prace kontekst 
COVID-owy? Akurat w tej produkcji 
wątek zamknięcia, odcięcia od świata 
jest istotny. 
A.J.: Zdjęcia powstawały na zaawanso-
wanym etapie pandemii, latem ubiegłego 
roku. Wszyscy byliśmy zamknięci w pałacu 
w Młoszowej, ideą było, żeby się nie spoty-
kać z nikim i siedzieć na miejscu. Z jednej 
strony pozwoliło mi to przetrwać, bo pra-
cowałam w trakcie, gdy wszyscy siedzieli 
w domach. Z drugiej poczucie lęku i tego, 
że jesteśmy tam zamknięci, że za chwilę 
te rzeczywistości się całkiem wymieszają, 
było dosyć abstrakcyjne. 
A.P.: Rzeczywiście ten serial ma coś 
COVID-owego w sobie, ta idea, że boha-
terowie są zamknięci w pałacu, z którego 
próbują się w jakiś sposób wydostać... 

Na planie był bardzo ostry reżim, w któ-
rym pracowaliśmy, nikt nie zachorował. 
COVID uzmysłowił nam pewną siłę, 
która powoli nadchodziła: siłę platform 
streamingowych, telewizji i tym podob-
nych. Większe cykle opowiadania, jak 
seriale, które potem się przekształcają 
w sezony. Byliśmy bardziej przyzwycza-
jeni do tego, że idziemy do kina – i nagle 
to się skończyło. Zostaliśmy sam na sam 
z wyborem, w jaki sposób przeżywamy 
te opowieści w zamknięciu, w izolacji. 
Sama praca z Netflixem, to, jak oni myślą 
o historii, było bardzo inspirujące. 
A.J.: I ciekawe, bo myśmy z założenia 
robili coś, co ma trafić na rynek między-
narodowy. Serial jest po polsku i w stricte 
polskich warunkach zrealizowany, ale 
podkreślamy różnorodność postaci, sta-
ramy się, by środki, z których korzystamy, 
były uniwersalne. Ciekawe, jak to zosta-
nie przyjęte. 

Zespół młodych jest fenomenal-
nie wyselekcjonowany, grupę łączy 
świetna dynamika.
A.J.: Na planie serialu nie ma niestety 
czasu, żeby rozmawiać z aktorami o ich 
dzieciństwie, zastanawiać się nad kon-
strukcją postaci. Dobrze jest mieć więc 
bazę, na której można szybko pracować. 
Ja przed zdjęciami miałam próby z głów-

nymi aktorami, a grupę młodzieży 
przygotowywała Ania Skorupa, która 
jest coachem aktorskim. Pracowała 
m.in przy Fudze Agnieszki Smoczyń-
skiej. Współpraca z nią była świet-
nym posunięciem. Młodzi mieli z nią 
warsztaty przed zdjęciami. Impuls, 
który w nich włożyła, spowodował, 
że na planie czuli się zintegrowani, 
odpowiedzialni za siebie. 

Netflix stawia na produk-
cje inkluzywne, równościowe. 
U was, wśród tej młodzieży, jest 
wiele różnych typów fizyczności, 
osobowości. Zwracaliście na to 
uwagę? 
A.J.: W opowiadaniu zaczynamy 
od zera, bohaterka musi krok po 
kroku dowiedzieć się, kim jest. 
Odkrywa w sobie różne poziomy, 
czasem się myli,  czasem nie. 
Wszystko jest pokazane z jej kobie-
cej perspektywy. Dlatego dla mnie 
punktem wyjścia było znalezienie 
głównej bohaterki. Marysię Waw-
reniuk znam z etiud szkolnych, 

zapadła mi w pamięć, bo jest niety-
powa jak na polskie warunki. Jej mama 
jest Japonką, tata Polakiem. Ignacego 
Lissa znałam wcześniej, bo pracowa-
łam z nim na planie Erotiki. Jak już się 
wszyscy na tę dwójkę zgodzili, wokół 
nich powstała grupa ludzi, z których 
każdy reprezentował inny typ osobo-
wości. Na przykład Wojtek Dolatowski, 
który gra tancerza, naprawdę zajmuje 
się tańcem. Zależało mi, by jego taniec, 
który odgrywa ważną rolę w pierw-
szym odcinku, był autentyczny i orga-
niczny z postacią. Z Martą Nieradkie-
wicz już oczywiście pracowałam, ale 
pojawiła się na końcu preprodukcji 
za sprawą producentów. Marta poka-
zuje się w tym serialu z zupełnie nowej 
strony. Myślę, że nasza grupa młodych 
bohaterów wnosi wiele dobrej energii 
do tej historii i nadaje jej autentycz-
ności i spontaniczności jednocześnie.
A.P.: Tak jak powiedziała Ania, cała histo-
ria stoi na parze głównych bohaterów: 
Ignacym i Marysi. Osią filmu jest miłość 
nastolatków. Przez wszystkie odcinki 
gdzieś to się rozwija, dojrzewa, żeby nagle 
huknąć i doprowadzić do intrygującego 
finału. 

Rozmawiała  
Anna Tatarska

Nie tylko my możemy czegoś nauczyć 
młodych, młodzi mogą też uczyć nas. 
Ta wymiana jest dwustronna. 
A.P.: Podoba mi się, że nasz serial opo-
wiada o bardzo uniwersalnych rzeczach. 
O kłopotach z tożsamością, wchodzeniem 
w trudny, niejednoznaczny dorosły świat, 
pełen oczekiwań. Natomiast zestawie-
nie pokoleń czasami bywa też zabawne. 
W jednej ze scen mieliśmy rysowaną grę 
w klasy, były tam numerki, które miały 
potem znaczenie dla przebiegu akcji, 
i one układały się w datę 1982. Operator: 
„A, pamiętam, w ’82 roku był mundial 
w Hiszpanii”. Scripterka: „W ’82 roku 
stałam w kolejkach do sklepu z babcią”. 
Marysia, grająca główną rolę: „Jezu, wy 
naprawdę pamiętacie ’82 rok”. 

Polskie kino coraz śmielej sięga po 
gatunek. U was ten kostium jest ważny. 
Czy to wpływało na proces twórczy?
A.J.: Dla mnie ta historia jest przede 
wszystkim o tym, że kiedy jesteśmy nasto-

WIELOGATUNKOWO 
O MŁODYCH
Rozmowa z Anną Jadowską 
i Adrianem Pankiem, reżyserami 
serialu Otwórz oczy 
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Adrian Panek i Maria 
Wawreniuk na planie serialu 

Otwórz oczy, reż. Anna 
Jadowska, Adrian Panek

Maria Wawreniuk, Ignacy Liss 
i Anna Jadowska na planie 

serialu Otwórz oczy,  
reż. Anna Jadowska,  

Adrian Panek



Zrealizowanie 
dobrej komedii 
dla dzieci, mło-
dzieży, ale też 

dorosłego widza to nieła-
twe zadanie. Jak pani wraz 
ze współreżyserem Mariu-
szem Palejem chcecie to 
osiągnąć?
Magdalena Nieć: Zrobienie 
dobrej komedii jest sprawą 
śmiertelnie poważną. Jako 
reżyserzy staramy się pogłę-
bić komizm postaci i sytu-
acji. Drugoplanowych boha-
terów prowadzimy z lekką 
szarżą komediową, tworząc 
plejadę świetnych charakte-
rów. Komedii pomaga żywa, 
dynamiczna akcja, a takie 
tempo opowiadania oboje 
z Mariuszem lubimy, two-
rzymy je zatem bardzo precy-
zyjnie, dbając o klamry kom-
pozycyjne. Nasze filmowe 
postaci, zdarzenia i sytu-
acje są zabawne, ale zaczerp-
nięte z prawdziwego życia. 
To sposób ich przedstawie-
nia buduje walor komediowy. 
Nie chcemy mrugać do doro-
słych ponad głowami dzieci, 
naszym widzom – czy młod-
szym, czy starszym – nigdy 
nie odmawiamy inteligen-
cji. Wierzymy, że dobry film 
komercyjny może mieć klasę 
i postaramy się to w naszej 
realizacji udowodnić. Świat, 
który prześmiewamy, to świat 
pustej komercji i sztucznych, 
fasadowych relacji. Konfron-
tujemy go z naturalnością 
i uczciwością dziecka. Robimy 
to z humorem i lekkością. Ta 
lekkość dotyczy tak narracji, 
jak i wizualnego stylu naszego 
filmu.

Jeżeli mogę spytać, czy 
ma pani w swoich planach 
zawodowych samodzielną 
realizację filmową?
Moja droga jako filmowca 
prowadzi mnie dokład-
nie w tym kierunku, do 
samodzielnej realizacji. 
Przez ostatnie lata zbiera-
łam doświadczenie, uczy-
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NA PLANIE DETEKTYW BRUNO

łam się wszystkiego w prak-
tyce. Z wykształcenia jestem 
aktorką, ale pracuję jako 
reżyser castingu, jestem 
autorką scenariuszy, mam 
też za sobą kilka zrealizowa-
nych filmów jako II reżyser. 
Przygotowanie i prowadze-
nie aktorów dziecięcych na 
planach Wilkołaka Adriana 
Panka, czy Czarnego młyna 
Mariusza Paleja, to dosko-
nała szkoła reżyserii. I choć 
Detektywa Bruno współreży-
seruję ze świetnym, doświad-
czonym Mariuszem Pale-
jem, który dzieli się ze mną 
swoją wiedzą, za co jestem 
mu ogromnie wdzięczna, 

to jednak marzę o samo-
dzielnej realizacji. Te plany 
już wcielam w życie i zaraz 
po zakończeniu zdjęć do 
Detektywa…, rozpoczynam 
pracę nad swoją komedią 
pt. Przepis na święta. Scena-
riusz, który otrzymał stypen-
dium PISF, piszemy wspól-
nie z Kasią Gacek, moją stałą 
partnerką scenariuszową, 
z którą napisałyśmy wcze-
śniej nagradzane scenariu-
sze: Za niebieskimi drzwiami 
i Czarny młyn. Już cieszę się 
na to nowe wyzwanie i pracę, 
w której mam nadzieję spo-
tkać się z wieloma osobami, 
z którymi gust i wrażliwość 

połączyły mnie przy wcze-
śniejszych realizacjach.

Jak reżyseruje się film 
w duecie? Czy istnieje jakiś 
niepisany podział zadań 
realizatorskich, a może 
wszystko dzieje się zupełnie 
naturalnie, spontanicznie?
Mariusz Palej: Znamy się 
z Magdą od lat i zrobiliśmy 
wspólnie wiele projektów 
w różnych konfiguracjach: 
reżyser-aktorka, reżyser-
-scenarzystka... Magda była 
współautorką obydwu moich 
zrealizowanych filmów, czyli 
Za niebieskimi drzwiami 
i Czarnego młyna, w obydwu 

też grała jako aktorka. Świet-
nie się rozumiemy i wspa-
niale uzupełniamy. Lubimy 
ze sobą pracować i po pro-
stu przebywać. Istnieje teo-
ria, że reżyserzy dzielą się na 
dwa rodzaje: reżyserów-ma-
larzy i reżyserów-poetów. 
W naszej parze ja jestem 
trochę bardziej malarzem, 
Magda bardziej poetką. Głę-
boko wierzę w moc reżyse-
rów z doświadczeniem aktor-
skim, a takie ma Magda. 
Dobrze mieć u swojego boku 
kogoś z tego typu kompe-
tencjami. W filmie z dziecię-
cymi aktorami taki mieszany 
duet szczególnie pomaga. 
W pracy z dziećmi róż-
nice płciowe bardzo poma-
gają. Ale nie tylko w pracy 
z dziećmi, fajnie móc połą-
czyć ze sobą dwa różne spo-
soby widzenia świata. A tak 
najprościej, każde z nas niesie 
w sobie inny bagaż doświad-
czeń i wiedzy, który możemy 
kumulować i to jest po prostu 
twórczo inspirujące. 

Czy film oparty na świet-
nym scenariuszu Marcina 
Ciastonia i Ewy Rozen-
bajgier będzie dokładnym 
przełożeniem tego tekstu 
na ekran, czy też państwa 
duet reżyserski wprowadzi 
jakiś kontrapunkt twórczy?
Nie wyobrażam sobie praco-
wać na złym scenariuszu. Nie 
zmienia to faktu, że nawet 
przy najlepszym tekście, to 
dopiero plan filmowy, kon-
frontacja żywej materii aktora, 
kostiumu, przestrzeni w oku 
kamery pokazuje nam, czy np. 
dowcip zapisany na papierze 
jest naprawdę śmieszny. Nad 
historią pracuje się do końca, 
na planie z aktorami, potem 
podczas montażu, a nawet 
przy udźwiękowieniu. Jedne 
elementy się skraca, przemil-
cza, a inne nadpisuje. W reali-
zacji tego filmu postawiliśmy 
sobie za ambicję pogłębić na 
poziomie realizacji sensy, prze-
kazy na poziomie wartości. 

Chcemy z dziećmi rozmawiać 
o rzeczach ważnych, nawet 
w obrębie komedii dawać im 
nadzieję, światło i wyzna-
czać moralny kompas. Każdą 
historię inny reżyser zobaczy 
inaczej, inaczej w niej rozłoży 
akcenty. Chcemy, aby ten film 
śmieszył, ale i wzruszał. Przy-
toczę fragment naszej wspól-
nej eksplikacji: „Skupienie się 
na ego jest charakterystyczne 
dla współczesnych czasów, ale 
chcemy naszym widzom poka-
zać, że odejście od takiego 
postrzegania świata, na rzecz 
empatii i otwartości na innych, 
to właśnie coś, co daje poczu-
cie sensu i spełnienia. Dużą 
uwagę przywiązujemy w tym 
filmie do relacji, są one bar-
dzo różne, ale podkreślamy 
i afirmujemy jedną – opartą 
na współpracy i przyjaźni, jako 
tę najbardziej wartościową, 
której warto poświęcić swój 
czas zamiast gonić za lajkami 
na Instagramie”. 

Iwo, jakie były twoje 
marzenia lub pomysły 
na to, kim chciałbyś być, 
zanim pierwszy raz w życiu 
stanąłeś przed kamerą?
Iwo Rajski: W filmach zaczą-
łem grać, gdy miałem 5 lat. 
Najlepiej z tego okresu pamię-
tam, że marzyłem, aby zostać 
piłkarzem. Mieliśmy w przed-
szkolu drużynę piłkarską 
i bardzo lubiłem biegać po 
boisku.

Czy masz już swojego idola 
w branży, wśród rówieśni-
ków, a może wśród uzna-
nych, dorosłych gwiazd 
kina?
Grałem z wieloma świetnymi 
aktorami, zawsze podziwiam 
ich talent i pracę. A oglą-
dam wszystkie filmy z Jaco-
bem Tremblay. Jacob zaczął 
grać w filmach, kiedy był 
w podobnym do mnie wieku.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Powstaje film na podstawie wielokrotnie nagradzanego 
scenariusza autorstwa Marcina Ciastonia i Ewy Rozenbaj-

gier. Będzie to komedia dla dzieci i młodzieży, której pomysł 
„zainspirowany został dziecięcymi fantazjami o spotkaniu 
prawdziwego »superbohatera«, który w codziennym życiu 
okazuje się wcale nie taki »super«” – mówią scenarzyści. 
Zdjęcia rozpoczęły się w maju 2021 roku i były realizowane 
w Warszawie. Reżyserami filmu są Mariusz Palej i Magda-
lena Nieć. Produkcją zajęła się Joanna Szymańska z Shipsboy. 
Obraz jest współfinansowany przez PISF, a koproducentami 
są Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Aeroplan 
Studios oraz Wojciech Stuchlik Film Production. W rolach 
głównych zobaczymy Piotra Głowackiego i Iwa Rajskiego, 
a oprócz nich m.in. Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak, Irene-
usza Czopa i Edytę Jungowską. Dystrybutorem Detektywa 
Bruno będzie Monolith Films. S.N.

Rozmowa z reżyserami Magdaleną Nieć 
i Mariuszem Palejem, oraz odtwórcą 
głównej roli dziecięcej Iwem Rajskim

NA PLANIE FILMU 
DETEKTYW BRUNO

Karolina Gruszka  
i Piotr Głowacki na planie  
filmu Detektyw Bruno,  
reż. Magdalena Nieć,  
Mariusz Palej

Iwo Rajski na planie  
filmu Detektyw Bruno,  
reż. Magdalena Nieć,  
Mariusz Palej
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Cannes po raz 74. – tym razem 
nie w maju, a w lipcu – na nie-
spełna dwa tygodnie zamieniło 
się w światową stolicę kina. I choć 

z uwagi na sanitarne obostrzenia w dużej 
mierze stolicę zamaskowaną, to na każdym 
kroku dało się wyczuć, jak ważny był to 
krok dla całej filmowej branży.

Obaw było sporo, a podzielał je pewnie 
każdy, włącznie z organizatorami. Szcze-

każdy seans, na rzecz wygodnego systemu 
rezerwacji internetowej. Ale i artystycznej, 
za sprawą odważnego, bezkompromisowego 
werdyktu jurorów pod przewodnictwem 
Spike’a Lee. Szkoda jedynie, że ta rewolu-
cja dokonywała się przy niewielkim udziale 
polskiego kina.

WYWAŻYĆ DRZWI
O ile festiwale w Berlinie czy Wenecji łaska-
wym okiem spoglądają na naszych twór-
ców, czego najświeższym dowodem udział 
Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego  
w Konkursie Głównym tego drugiego, o tyle 
canneńska selekcja, a zwłaszcza rywaliza-
cja o Złotą Palmę, jest relatywnie trudna 
do sforsowania. Tak było i w tym roku, 
a jedyny rodzimy akcent w konkursowych 
zmaganiach to islandzko-szwedzko-polska 
koprodukcja Lamb w reżyserii Valdimara 
Jóhannssona pokazywana w sekcji Un Cer-
tain Regard. I to z sukcesem. Nie dość, że 

CANNES

gólne okoliczności wymagały takich właśnie 
przygotowań, nawet jeśli na festiwal miało 
przyjechać o połowę mniej gości, dzienni-
karzy czy obserwatorów niż każdego roku 
(tak wyglądały szacunkowe wyliczenia). 
Siłą rzeczy tegoroczna edycja canneńskiej 
imprezy była w pewnym sensie rewolu-
cyjna. Od strony organizacyjnej zrezygno-
wano bowiem ze znaku rozpoznawczego 
festiwalu, jakim były ogromne kolejki na 
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był to jeden z najbardziej komentowanych 
filmów spośród tegorocznej selekcji, jurorzy 
docenili jego największy walor, jakim jest 
oryginalność, przyznając mu właśnie za nią 
specjalny laur. Debiut Jóhannssona to roz-
grywająca się na Islandii opowieść o parze, 
która marzy o potomku. Gdy na swojej far-
mie odkryją tajemniczego noworodka, ich 
życie diametralnie się zmieni. Obraz przy-
padł do gustu nie tylko widzom, ale i czo-
łowym graczom na rynku dystrybucyjnym,  
a w Stanach Zjednoczonych „zaopiekuje” 
się nim znana z wielu przebojów firma A24. 

Na czele jury, które nagrodziło Lamb, sta-
nęła ceniona brytyjska reżyserka Andrea 
Arnold. Na festiwalu pokazano jej nowy 
film, zaskakujący – zwłaszcza po American 
Honey (2016) – zaangażowany, proekolo-
giczny dokument Cow. W tym kameralnym 
portrecie tytułowego zwierzęcia – krowy – 
współpracowała z Arnold polska autorka 
zdjęć Magdalena Kowalczyk. Ostatnim 
pełnometrażowym rodzimym akcentem 
był pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego 
Podwójne życie Weroniki (1991) w cenionej 
sekcji Cannes Classics (w tym roku przypada 
30-lecie premiery tego tytułu – przyp. red.). 
Z kolei w Cannes Cinéfondation, wśród  
17 krótkich metraży ze szkół filmowych 
z całego świata, pokazano animowane Bestie 
wokół nas w reżyserii Natalii Durszewicz. 

REWOLUCJA  
JEST KOBIETĄ
Tegoroczna rywalizacja o Złotą Palmę stała 
na równym, dobrym poziomie. Wśród 24 
wyselekcjonowanych do Konkursu Głów-
nego tytułów próżno było szukać zdecydo-
wanego faworyta, na co zresztą wskazywały 
dziennikarskie rankingi. Nie było sytuacji, 
która zdarzała się czasami w latach poprzed-
nich, jak chociażby w przypadku Miłości 
(2012) Michaela Hanekego, gdzie jeden film 
pogodziłby gusta jurorów, prasy i obserwa-
torów. W takich momentach zawsze rodzą 
się pytania oraz domysły związane z kryte-
riami, jakimi w swoich wyborach kierują 
się jurorzy. Kiedy jeszcze przed festiwalem 
pojawiła się informacja, że na czele tego-
rocznego składu stanie amerykański reżyser 
Spike Lee, pomyślałem, że to duża szansa 
na ciekawy, może nawet zaskakujący wer-
dykt. I tak w istocie było, bo przyznanie 
Złotej Palmy Francuzce Julii Ducournau 
za Tytan rozpatrywać należy w kategoriach 
odwagi. Był to najbardziej bezkompromi-
sowy, a jednocześnie kontrowersyjny obraz 
w całej stawce, który wprowadził sporo 
konfuzji, w jak wspomniałem niezły, ale 

dość bezpieczny konkursowy krajobraz. 
Ujęta w formułę brutalnego body horroru 
opowieść o potrzebie miłości i bliskości 
była pewnym testem granic dla publicz-
ności. Bardziej wrażliwi widzowie opusz-
czali salę przed końcem projekcji, z kolei ci, 
którzy na niej zostali, zgotowali twórcom 
gromką owację. Przyznanie najwyższego 
lauru canneńskiej imprezy Francuzce to 
również pisanie historii festiwalu. Ducour-
nau jest bowiem dopiero drugą kobietą, po 
Jane Campion (za film Fortepian), nagro-
dzoną Złotą Palmą. A pierwszą, która ode-
brała ten laur samodzielnie, gdyż w 1993 
roku Nowozelandka zwyciężyła ex aequo 
z Chenem Kaige za obraz Żegnaj, moja kon-

kubino. „Tą nagrodą pokazali państwo, że 
można w filmach ukazywać również inny 
świat” – podsumowała ze sceny wyraźnie 
wzruszona Ducournau.

Wspomniany brak zdecydowanych fawo-
rytów przełożył się na ciekawy werdykt 
ze sprawiedliwie rozłożonymi akcentami. 
Doceniono zarówno mistrzów współ-
czesnego kina, jak i twórców dopiero do 
tego miana aspirujących. Widać to dobrze  
w przyznanej równorzędnie nagrodzie 
Grand Prix, którą odebrali Irańczyk Asghar 
Farhadi za A Hero oraz Fin Juho Kuosma-
nen za Przedział numer 6. Młodszy z reżyse-
rów, który przyznał, że już sama możliwość 
stania obok kogoś takiego jak Farhadi jest 
dla niego wielkim zaszczytem, kontynuuje 
dobrą canneńską passę. Przed pięcioma 

laty za swój debiut Olli Mäki. Najszczę-
śliwszy dzień jego życia odebrał główną 
nagrodę w konkursie Un Certain Regard. 
„Ex aequo” to w ogóle ulubiona formuła 
tegorocznego jury, bo i kolejny co do wagi 
laur, czyli Nagrodę Jury, postanowiło przy-
znać w takim trybie. Odebrali ją twórcy 
za produkcje z dwóch różnych biegunów. 
Jeden z festiwalowych ulubieńców, tajski 
reżyser Apichatpong Weerasethakul, za 
kontemplacyjną filmową medytację Memo-
rię i Izraelczyk Nadav Lapid za zaangażo-
wany politycznie Ahed’s Knee. Doceniono 
też innych twórców, których nowe dzieła 
regularnie pojawiają się w konkursach naj-
większych europejskich festiwali: Francuza 

Leosa Caraxa (Najlepszy Reżyser) i Japoń-
czyka Ryûsuke Hamaguchiego (Najlepszy 
Scenariusz). W zasadzie jedynym, w mojej 
opinii, niesłusznie pominiętym twórcą był 
Amerykanin Sean Baker, który po świetnie 
przyjętym w Cannes przed czterema laty The 
Florida Project tym razem musiał obejść się 
smakiem (w tym roku prezentował film Red 
Rocket – przyp. red.). Dla polskich widzów 
dobrą wiadomością będzie fakt, że zdecy-
dowana większość konkursowych tytułów, 
w tym niemal wszystkie nagrodzone, mają 
już w naszym kraju dystrybutorów. Zatem 
w najbliższych miesiącach można się spo-
dziewać wielu interesujących canneńskich 
premier. Kino żyje i ma się dobrze! 

Kuba Armata 

ZAMASKOWANA REWOLUCJA
„Dobrze tu znowu wrócić” – to 
słowa, które w tym roku jak mantra 
powtarzane były na bulwarze La 
Croisette. Po przymusowej przerwie 
spowodowanej pandemią najważniejszy 
festiwal filmowy znowu mógł się odbyć. 

Agathe Roussell, 
Julia Ducournau  
i Vincent Lindon
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POLSKIE ŚLADY NA FAMU 
I MORALNY NIEPOKÓJ

Polskie kino ma za południową gra-
nicą bardzo dobrą opinię. Ma tam 
też liczną grupę wielbicielek i wiel-
bicieli. A najważniejsze, że ma rów-

nież zacne grono promotorek i promotorów, 
mozolnie starających się, by było w oparciu 
o co tę opinię budować. Co roku przyciąga 
ich Letní filmová škola (Letnia Szkoła Fil-
mowa) w mieście Uherské Hradiště. Tak 
było i tym razem, kiedy znów zabytkowo-
-parkowa część pięknego morawskiego 
miasta zamieniła się w kinofilską enklawę.

Sporo było wspomnień z FAMU. Goran 
Marković, który od 1965 roku przecie-
rał szlak do słynnej już praskiej szkoły 
dla innych obywateli Jugosławii (Zafra-
novića, Grlića, Paskaljevića czy później 
Kusturicy), był bohaterem jednej z retro-
spektyw. Niedawno wyszła po czesku jego 
książka „Czeska szkoła nie istnieje”, napisana 
jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Nie-
zbyt obszerna, dowcipna, czasem złośliwa, 
rzuca ciekawe światło na burzliwą koń-
cówkę lat 60. w Czechosłowacji i oczywiście 

na uczelnianą społeczność z perspektywy 
obcokrajowca. Nie mogło w niej zabraknąć 
Agnieszki Holland, Andrzeja Koszyka czy 
Włodzimierza Wronowskiego.

Studia w Pradze wspominał też inny 
gość, Jarosław Kamiński (wybitny mon-
tażysta, pedagog, członek Polskiej, Euro-
pejskiej i Amerykańskiej Akademii Fil-
mowej – przyp. red.). Lata tam spędzone, 
zawarte znajomości, a i perfekcyjna znajo-
mość czeszczyzny stale procentują zawo-
dowo. W programie znalazły się jego filmy: 
Ida Pawła Pawlikowskiego, Córki Dancingu 
Agnieszki Smoczyńskiej, Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej Marii Sadow-
skiej i Listopad Rainera Sarneta. Przy okazji 
Kamiński został chyba rekordzistą, jeśli cho-
dzi o frekwencję na masterclassie. Wszyst-
kie wykłady, debaty, spotkania cieszą się na 
Letniej Szkole Filmowej zainteresowaniem, 
ale w tym konkretnym przypadku trudno 
się dziwić: nie co dzień wszakże dostaje się 
zaproszenie do poznania sekretów monta-
żowni, z której wyszły filmy nagradzane 

na największych światowych festiwalach 
i najbardziej prestiżowych galach. A, sku-
piwszy się na Idzie, tych sekretów Kamiń-
ski nie szczędził. 

Gdzieś między studiami Holland 
a Kamińskiego przydarzyło się kino moral-
nego niepokoju. I ono w 10 odsłonach zaist-
niało w programie morawskiej imprezy. Od 
Barw ochronnych Krzysztofa Zanussiego po 
Bez miłości Barbary Sass, wszystkie pokazy 
gromadziły liczną publiczność, nawet jeśli 
Ćma Tomasza Zygadły wyświetlana była – 
jakże trafne nawiązanie do fabuły – o pół-
nocy. Każdy seans poprzedzony był prelek-
cją prof. Dobrochy Dabert, która wygłosiła 
także intrygujący wykład o tytule „Filmy 
moralnego niepokoju jako element kul-
tury niezależnej w peerelu”, lub autorów 
polskiego programu, Petra Vlčka i niżej 
podpisanego. 

Były też szczególnie wyczekiwane nowo-
ści: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy Jana Holoubka, Amatorzy Iwony 
Siekierzyńskiej oraz Zabij to i wyjedź z tego 
miasta Mariusza Wilczyńskiego. Na tym 
nie kończą się tegoroczne czeskie pery-
petie polskich filmów. Na kolejną edy-
cję przeglądu „Made in Poland” zaprosili 
organizatorzy: Stowarzyszenie Czeskich 
Klubów Filmowych oraz Stowarzyszenie 
Kultura na Granicy. Trzy nowe produk-
cje będą prezentowane jesienią w klubach 
filmowych w kilkunastu czeskich mia-
stach i miasteczkach. Zestaw mocny, nieco 
odmienny, a tworzą go: 25 lat niewinności, 
Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego 
i Maryjki Darii Woszek.

Maciej Gil

Tegoroczna, 47. Letní filmová škola Uherské  
Hradiště, największa niekonkursowa impreza filmowa 
w Czechach, miała 225 projekcji filmów  
z lat 1913-2021, blisko 150 punktów programu 
towarzyszącego i prawie 5 tys. wydanych akredytacji.

Ceremonia  
zakończenia festiwalu
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Jarmana. Tytuł filmu – Der 
Blaue Reiter (z niem. Błękitny 
Jeździec) – to nazwa ugru-
powania artystów-ekspresjo-
nistów, założonego w Mona-
chium w grudniu 1911 roku. 
Nazwa pochodzi od tytułu 
almanachu, wydawanego 
przez Wasilija Kandinskiego 
i Franza Marca. Festiwal 
w Barcelonie prezentuje krót-
kometrażowe filmy ekspery-
mentalne z całego świata.

DALEJ JEST DZIEŃ 
WYGRYWA 
WE WŁOSZECH

Kolejnym sukcesem może 
pochwalić się Damian Kocur, 
którego film Dalej jest dzień 
zwyciężył tym razem na Terre 
da Film Festival we włoskim 
Canelli (Grand Prix w Konkur-
sie Międzynarodowym). Ten 
festiwal jest nowym wydarze-
niem, które eksploruje zagad-
nienie tożsamości człowieka 
w drugiej dekadzie XXI wieku, 
poszukując krótkich metraży 
z całego świata, które starają się 
odpowiedzieć na pytania: kim 
jesteśmy, jakie są nasze relacje 
z innymi osobami w naszym 
życiu i jak znaleźliśmy się 
w punkcie, w którym obec-
nie tkwimy? Jury Terre da Film 
Festival uznało, że Dalej jest 
dzień najlepiej odpowiada na 
te pytania, dzięki czarno-bia-
łym zdjęciom, naturszczykom 
w głównych rolach i małemu 
realizmowi polskiej prowincji. 
Dalej jest dzień opowiada histo-
rię Pawła, samotnego mężczy-
zny, który pracuje na małym 
promie rzecznym. Dzień po 
dniu mija mu na tych samych 
czynnościach, aż na jego dro-
dze staje Mohammad, niele-
galny imigrant. Paweł postana-
wia mu pomóc. W końcu jest 
ktoś, z kim może porozmawiać.

62

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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POWIEDZ MI COŚ 
JESZCZE 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W SERBII

Dokument Martyny Paszko 
został doceniony podczas 
tegorocznej edycji serbskiego 
Ravno Selo Film Festival (1-4 
lipca). To wydarzenie skie-
rowane przede wszystkim 
do twórców znajdujących się 
na początku swojej kariery, 
czyli debiutantów lub auto-
rów drugiego filmu. Wyróż-
niony dokument Powiedz mi 
coś jeszcze to niezwykle oso-
bista historia reżyserki, która 
wraca do rodzinnego domu 
na trzytygodniowe „wakacje”, 
by zaopiekować się cierpiącą 
na stwardnienie zanikowe 
boczne mamą. Barbara, mimo 
że może się komunikować już 
tylko za pomocą ruchu gałek 
ocznych, stara się jak najwię-
cej zdążyć powiedzieć swojej 
córce. 

JESTEM TUTAJ 
Z LAURAMI 
WE FRANCJI, ROSJI 
I NA CYPRZE

Animacja Julii Orlik pod-
bija kolejne zagraniczne festi-
wale. Polski obraz został 
podwójnie doceniony podczas 
Paris International Anima-
tion Film Festival (2-4 lipca). 
Jury nagrodziło reżyserię, 
zaś widzowie przyznali swoją 
nagrodę. PIAFF to odbywające 
się w stolicy Francji wydarze-
nie w całości poświęcone ani-
mowanym krótkim metrażom 
z całego świata. Animacja Julii 
Orlik w ostatnim czasie otrzy-
mała również Wyróżnienie 
Specjalne od jurorów rosyj-
skiego Insomnia Internatio-
nal Open-Air Animation Film 
Festival, odbywającego się 
w Moskwie i Kałudze (14-18 

lipca). Z kolei w połowie sierp-
nia Jestem tutaj uhonorowano 
Wyróżnieniem Specjalnym na 
Cyprze, gdzie w miasteczku 
Platanistia odbywał się Coun-
tryside Animafest Cyprus.

POLSKIE FILMY 
NAGRODZONE
W ESTONII

Nasze krótkie dokumenty 
otrzymały nagrody podczas 
35. edycji Pärnu Internatio-
nal Film Festival (12-18 lipca). 
To najstarsza impreza filmowa 
w krajach bałtyckich. Trady-
cyjnie w programie nie zabra-
kło polskich produkcji, a aż 
trzy z nich otrzymały nagrody. 
Powiedz mi coś jeszcze Mar-
tyny Peszko oraz Kometa 
Adama Buki zostały uznane 
najlepszymi studenckimi 
dokumentami festiwalu, a Tro-
chę raju Andrzeja Cichockiego 
najlepszym dokumentem 
o tematyce dziecięcej.

POLSKIE ANIMACJE 
DOCENIONE 
W KOSOWIE

Koniec lipca przyniósł kolejne 
nagrody dla naszych „eks-
portowych”, słynnych już na 
świecie, animacji. Na Anibar 
International Animation Festi-
val w kosowskim mieście Peja 
(23-30 lipca) nagroda dla naj-
lepszego pełnometrażowego 
filmu animowanego powędro-
wała do Mariusza Wilczyń-
skiego za Zabij to i wyjedź 
z tego miasta. Z kolei anima-
cja Katarzyny Warzechy We 
Have One Heart została uho-
norowana Wyróżnieniem Spe-
cjalnym w konkursie Human 
Rights. Festiwal w Koso-
wie został stworzony przez 
grono pasjonatów i aktywi-
stów w 2010 roku. To impreza 

w całości poświęcona filmom 
animowanym. Co roku w pro-
gramie można zobaczyć naj-
ciekawsze obrazy z całego 
świata, ale również wziąć 
udział w warsztatach, debatach 
i seminariach.

SUKCES STOLEN 
FISH. KIEDY 
ZABRAKNIE RYB 
WE FRANCJI

Krótkometrażowy film Mał-
gorzaty Juszczak został uznany 
najlepszym dokumentem 
podczas tegorocznej, 12. edy-
cji francuskiego festiwalu 
One Country One Film (2-11 
lipca). To wakacyjna impreza, 
która odbywa się w dwóch 
pięknych francuskich miejsco-
wościach – Issoire i Apchat. 
Program wydarzenia jest nie-
zwykle różnorodny, łączący 
produkcje pełno- i krótkome-
trażowe, jest w nim miejsce na 
dokumenty, fabuły oraz ani-
macje. Ceniony pisarz i repor-
tażysta Artur Domosławski 
tak opisał nagrodzony polski 
dokument: „Wielki koncern 
vs. lokalna społeczność. Miej-
sce: Gambia. Połów ryb przez 
chiński koncern i przetwarza-
nie ich na mączkę rybną, która 
jest eksportowana do Chin 
i Europy jako pasza dla zwie-
rząt, prowadzi do utraty pracy 
przez miejscowych rybaków 
i zmusza ich do migracji za 
chlebem. Europa, która impor-
tuje mączkę wcale nie chce na 
swoim terytorium migrantów. 
Oto łańcuch pokarmowy glo-
balnej ekonomii, którego ist-
nienia nie uświadamiamy sobie 
na co dzień, ale którego jeste-
śmy częścią. Świat współza-
leżności, naczyń połączonych. 
Tak, mamy coś wspólnego 
z odległymi krajami global-
nego Południa – i to niemało. 

Małgorzata Juszczak zrobiła 
o tym znakomity film Stolen 
Fish. Obejrzyjcie koniecznie!”.

PIERWSZE LATO 
KOŃCA ŚWIATA 
W DRODZE 
PO STUDENCKIEGO 
OSCARA

Film Nastazji Gonery (dyplom 
fabularny w Szkole Filmowej 
w Łodzi), który zdobył Srebr-
nego Lajkonika na 61. Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym, 
ma szansę na nominację do 
jednej z najbardziej prestiżo-
wych nagród w branży. Pierw-
sze lato końca świata znala-
zło się w gronie finalistów 48. 
Student Academy Awards. Na 
liście znalazło się tylko 37 tytu-
łów z ponad 1100 zgłoszeń 
z całego świata. Obraz powstał 
pod opieką artystyczną Filipa 
Bajona. Studencka Nagroda 
Akademii jest międzynarodo-
wym konkursem, ustanowio-
nym w 1972 roku. Każdego 
roku przyznawane są nagrody 
i granty finansowe młodym 
twórcom w kategoriach: Naj-
lepsza Animacja, Dokument, 
Aktorski Film Narracyjny oraz 
Alternatywny/Eksperymen-
talny.

DER BLAUE RITER 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W HISZPANII

Najnowsza animacja Marcina 
Giżyckiego otrzymała Wyróż-
nienie Specjalne od jury 5. 
Experimental Film Festival 
Barcelona. Doceniony polski 
obraz to esej na temat galopu 
konia i koloru niebieskiego, 
inspirowany fotografiami 
Eadwearda Muybridge’a oraz 
wypowiedziami Wassily’a Kan-
dinsky’ego, Kazimierza Male-
wicza, Yvesa Kleina i Dereka 

OBY CIEBIE NIE 
NOSIŁA ZIEMIA
Z NAGRODĄ 
WE WŁOSZECH

Animacja Rozalii Las została 
doceniona na włoskim Ani-
maphix International Anima-
ted Film Festival w Bagherii 
na Sycylii (27 lipca – 1 sierp-

Najnowszy dokument Pawła Łozińskiego otrzymał Grand 
Prix w sekcji La Semaine de la Critique na 74. Międzyna-

rodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. Festiwal w szwaj-
carskim Locarno to jedna z najstarszych i najważniejszych 
imprez filmowych na świecie. Tegoroczna edycja odbywała 
się w dniach 4-14 sierpnia. Tydzień Krytyki to niezależna sek-
cja festiwalu współorganizowana ze Szwajcarskim Stowarzy-
szeniem Krytyków Filmowych, organizowana od 1990 roku. 
W konkursie pokazano siedem, starannie wyselekcjonowanych 
ze świata filmów, w tym aż trzy polskie: Bukolika w reżyserii 
Karola Pałki, Spacer z aniołami Tomasza Wysokińskiego oraz 
zwycięski Film balkonowy Pawła Łozińskiego. Nagrodzony 
Grand Prix dokument to zapis wieloletnich obserwacji prze-
chodniów, które poczynił reżyser z pierwszego piętra swojego 
mieszkania. Twórca postanowił zatrzymać się i poczekać, aż 
świat sam do niego przyjdzie. Stał na balkonie z kamerą przez 
2 lata i „łapał” każdego, kto pod nią przechodził. Z tych spo-
tkań wyszedł film opowiadający o ludziach to, co sami chcieli 
o sobie powiedzieć. I o reżyserze, który był ich ciekaw. Autor 
filmu przyznał, że zdziwił się podczas realizacji dokumentu, 
jak mało zna się na ludziach. Prawie nikt nie okazał się tym, na 
kogo wyglądał. „Ludzie niosą w sobie zagadki i tajemnice. Nie 
dają się łatwo zaszufladkować. Życie jest nie do wymyślenia” – 
przyznał reżyser.

nia). Obraz Oby ciebie nie 
nosiła ziemia otrzymał aż dwie 
nagrody – Renato Guttuso 
Award i Best Animated Paint- 
ing Short Film. Uhonorowana 
animacja jest inspirowana pol-
ską pieśnią ludową, a wyko-
nana została techniką malar-
ską na celuloidzie. Opowiada 

o dziewczynie, która dowia-
duje się o ślubie swojego uko-
chanego z kobietą o większym 
posagu. Zdrada doprowadza 
do tragedii.

FILM BALKONOWY 
W PROGRAMIE IDFA

Jeden z najważniejszych festi-
wali na świecie organizuje 
specjalne pokazy nowych 
dokumentów. Wśród wyse-
lekcjonowanych tytułów zna-
lazł się najnowszy film Pawła 
Łozińskiego. IDFA Specials to 
jak sama nazwa wskazuje spe-
cjalne wydarzenie organizo-
wane przez Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Dokumen-
talnych w Amsterdamie. Na 
uczestników czekają premie-
rowe pokazy specjalnie wyse-
lekcjonowanych dokumen-
tów. Wydarzenie jest niejako 
zapowiedzią samego festi-
walu. W tym roku wśród 
wybranych obrazów zna-
lazł się najnowszy dokument 
Pawła Łozińskiego, który 
w sierpniu święcił swój triumf 
w Locarno, zdobywając 
Grand Prix w sekcji Tydzień 
Krytyki. Pokaz Filmu balko-
nowego zaplanowany jest na 
2 września. Będzie to nider-
landzka premiera tego tytułu.

POLSCY PRODUCENCI
W LOCARNO

Trzech producentów 
w ramach programu Match 
Me! wzięło udział w 74. MFF 
w Locarno. Magdalena Boro-
wiec (SQUARE film stu-
dio), Marta Gmosińska (Lava 
Films) i Stanisław Zaborow-
ski (Silver Frame) zostali 
zakwalifikowani do udziału 
w programie, który prze-
znaczony jest dla młodych 
producentów z projektami 

FILM BALKONOWY Z GRAND PRIX TYGODNIA 
KRYTYKI W LOCARNO

Film balkonowy,  
reż. Paweł Łoziński
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w fazie developmentu. Daje 
możliwość pracy nad projek-
tem pełnometrażowego filmu 
(fabuła, dokument, animacja, 
film eksperymentalny). To 
również okazja do pozyska-
nia partnerów koprodukcyj-
nych oraz agentów sprzedaży. 
Do tegorocznego programu 
zakwalifikowało się łącznie 
24 producentów z dziewięciu 
krajów.

SON OF THE STREETS 
NAJLEPSZY 
W NIEMCZECH

Etiuda dokumentalna 
w reżyserii Mohammeda 
Almughanniego ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi zdobyła 
Nagrodę dla Najlepszego 
Dokumentu na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów 
Studenckich „Sehsüchte”, 
organizowanym przez Film 
University Babelsberg KON-
RAD WOLF. To najstarszy 
studencki festiwal filmowy 
w Europie, przygotowy-
wany przez studentów dla 
studentów szkół filmo-
wych. W tym roku jubile-
uszowa, 50. edycja odbyła się 

kły ogród uprawiany przez 
samotnego mężczyznę. Pew-
nego dnia, podczas przycina-
nia roślin, ogrodnik znajduje 
w doniczce małego chłopca. 
Jego paznokcie są długie 
niczym dzikie pędy.

FILMY ANDRZEJA 
MUNKA 
W NOWYM JORKU

Film at Lincoln Center (FLC) – 
jedna z ważniejszych amery-
kańskich instytucji kultury, 
znana z organizacji Nowo-
jorskiego Festiwalu Filmo-
wego, przygotowała „wir-
tualną retrospektywę” dzieł 
Andrzeja Munka. Obrazy jed-
nego z twórców polskiej szkoły 
filmowej są prezentowane w 
dniach 20 sierpnia – 10 wrze-
śnia. W wirtualnym kinie FLC 
można zobaczyć siedem zre-
konstruowanych cyfrowo fil-
mów reżysera: Błękitny krzyż 
(1955), Kierunek – Nowa Huta! 
(1951), Człowiek na torze 
(1956), Eroica (1957), Zezowate 
szczęście (1960), Pasażerka 
(1963) i Spacerek staromiej-
ski (1958). Organizatorami 
wydarzenia, zrealizowanego 
z okazji przypadających w tym 
roku dwóch rocznic: 100. uro-
dzin i 60. śmierci wybitnego 
polskiego autora kina są Tyler 
Wilson i Tomek Smolarski 
z Instytutu Kultury Polskiej 
w Nowym Jorku.

MATECZNIK 
NAGRODZONY 
W KARLOWYCH 
WARACH

Współfinansowany przez PISF 
projekt filmu Matecznik – peł-
nometrażowego debiutu fabu-
larnego Grzegorza Mołdy – 
otrzymał dwie nagrody: First 
Cut+ i Subti Award w ramach 

sekcji Eastern Promises na 
55. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Karlowych 
Warach. To wydarzenie bran-
żowe – towarzyszące tegorocz-
nej edycji czeskiego festiwalu – 
odbywało się online w dniach 
28 lipca – 12 sierpnia. Pre-
zentację polskiego projektu 
w ramach Works in Progress 
poprzedziły trzydniowe kon-
sultacje związane z promo-
cją, marketingiem, a także 
strategią sprzedaży, w których 
udział wzięli przedstawiciele 
branży filmowej. Na Eastern 
Promises, oprócz Matecznika, 
w ramach Works in Progress 
prezentowany był polsko-
-brytyjsko-niemiecki projekt 
Faggots, Friends w reżyserii 
Alexa Baczyńskiego-Jenkins, 
a z kolei w Works in Develop-
ment izraelsko-rosyjsko-pol-
ska Aliya Dekela Berensona.

ŚCIANA CIENI 
Z GRAND PRIX 
WE WŁOSZECH

Dokument Elizy Kubarskiej 
zdobył kolejny „szczyt”. Tym 
razem film zachwycił jurorów 
24. edycji festiwalu Cervino 
CineMountain (31 lipca –  
7 sierpnia) i zdobył Grand 
Prix, które potocznie jest nazy-
wane w środowisku „Osca-
rem filmu górskiego”. Cervino 
CineMountain to wydarze-
nie dla prawdziwych miłośni-
ków wspinaczki. Ten powstały 
w 1998 roku festiwal odbywa 
się u podnóża Matterhornu na 
wysokości 2 tysięcy metrów, 
zawsze prezentując, starannie 
wyselekcjonowane z całego 
świata, najbardziej interesujące 
filmy o tematyce górskiej.

Oprac. Julia  
Michałowska

Wielokrotnie 
nagradzany 
w kraju i na 

świecie film Jak najda-
lej stąd w reżyserii Piotra 
Domalewskiego został 
tym razem wyjątkowo 
hojnie uhonorowany na 
36. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w 
Mons w Belgii, zdoby-
wając Grand Prix oraz 
Nagrodę Jury CINEU-
ROPA. Obraz można 
obecnie oglądać na plat-
formie Netflix.

JAK NAJDALEJ STĄD WYGRYWA W BELGII

w dniach 21-25 lipca. Son of 
the Streets opowiada historię 
13-letniego Khodora. Jego 
rodzina stara się uzyskać dla 
niego dokument tożsamości, 
który pozwoli chłopcu na 
dostęp do edukacji i opieki 
zdrowotnej oraz stanie się 
przepustką do opuszcze-
nia obozu uchodźców pale-
styńskich Szatila w Bejru-
cie. Procedura sprawi, że na 
jaw wyjdą skrywane od lat 
rodzinne tajemnice. Nagro-
dzona etiuda powstała pod 
opieką artystyczną Jacka Bła-
wuta i Andrzeja Sapiji.

CICHA ZIEMIA
NA MFF W TORONTO

Pełnometrażowy debiut Agi 
Woszczyńskiej Cicha zie-
mia to jedyny polski tytuł, 
który znalazł się w oficjal-
nej selekcji tegorocznego 
Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego w Toronto 
(10-18 września). Wcze-
śniejszy krótki metraż reży-
serki – Fragmenty – był 
prezentowany w 2014 roku 
w Cannes w sekcji Quin zaine 
des Realisateurs i okazał 

się jedną z najgłośniejszych 
etiud wyprodukowanych 
przez Szkołę Filmową 
w Łodzi. Dramat Cicha zie-
mia z Agnieszką Żulewską 
i Dobromirem Dymeckim 
w rolach głównych powalczy 
w Toronto o nagrodę w pre-
stiżowej sekcji Platform. 
W opisie filmu czytamy, że 
bohaterami Cichej ziemi są 
Anna i Adam, którzy wynaj-
mują wakacyjny dom na 
słonecznej włoskiej wyspie. 
Na miejscu okazuje się, że 
wymarzona willa nie speł-
nia ich oczekiwań, a wyspa 
boryka się z brakiem wody. 
Obecność wynajętego do 
naprawy basenu robotnika 
rozpocznie nieoczekiwany 
łańcuch niepokojących zda-
rzeń. W pozornie zgodnym 
małżeństwie do głosu dojdą 
mroczne instynkty i głęboko 
skrywane emocje. Za pro-
dukcję Cichej ziemi odpo-
wiadają Agnieszka Wasiak 
z Lava Films, Giovanni 
Pompili z włoskiego Kino 
Produzioni i Jordi Niubo 
z czeskiego i/o post. Obraz 
do polskich kin wprowadzi 
Gutek Film.

ANATOMIA 
W KONKURSIE 
GIORNATE DEGLI 
AUTORI

Film Anatomia w reżyserii 
Oli Jankowskiej zakwalifiko-
wał się do konkursu Giornate 
degli Autori 78. MFF w Wene-
cji (1-11 września). Obraz jest 
wycinkowym zapisem z kilku 
dni w życiu Miki, trzydzie-
stokilkuletniej kobiety, która 
po przyjeździe do rodzinnego 
kraju i spotkaniu z ojcem, 
którego nie widziała wiele 
lat, a który w wyniku urazu 
mózgu i utraty pamięci prze-
konany jest teraz, że kobieta 
wciąż jest nastolatką – wyrusza 
w podróż w czasie przez swoje 
dotychczasowe życie. Jest to 
nakręcona na kamerze cyfro-
wej, 35mm, VHS i w pod-
czerwieni, oraz korzystająca 
z materiałów archiwalnych, 
kolażowa opowieść o czasie, 
duchach, pamięci, tożsamo-
ści i cienkiej granicy między 
byciem a niebyciem. W rolach 
głównych występują Karolina 
Kominek i Andrzej Ponie-
dzielski.

PLANTARIUM 
Z SUKCESAMI 
W AUSTRII    
I NA WĘGRZECH

Film Tomka Duckiego został 
uhonorowany nagrodą Gol-
den Unicorn dla najlepszej 
krótkometrażowej anima-
cji na austriackim Alpinale 
Short Film Festival w mie-
ście Bludenz (10-14 sierp-
nia). Dzień później przy-
szła kolej na statuetkę od 
jury studenckiego na węgier-
skim Kecskemét Animation 
Film Festival (11-15 sierpnia). 
Nagrodzone Plantarium roz-
grywa się w ciemnej jaskini, 
w której znajduje się niezwy-

Najnowszy film Jana P. Matuszyńskiego Żeby nie było 
śladów został zakwalifikowany do Konkursu Głów-
nego 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmo-

wego w Wenecji i powalczy o statuetkę Złotego Lwa. Obraz 
oparty jest na bestsellerowym, nagrodzonym Literacką 
Nagrodą Nike, reportażu Cezarego Łazarewicza „Żeby 
nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”. Autorką 
scenariusza jest Kaja Krawczyk-Wnuk. Główne role grają 
Tomasz Ziętek i Sandra Korzeniak oraz Mateusz Górski 
jako Grzegorz Przemyk. Partnerują im m.in. Jacek Bra-
ciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Alek-
sandra Konieczna, Adam Bobik i Tomasz Kot. „Wenecja 
jest jednym z kluczowych miejsc na filmowej mapie świata, 
a premiera filmu w Konkursie Głównym to dla mnie 
jako reżysera prawdziwy zaszczyt i duma. Trudno o lep-
sze miejsce, by oddać film publiczności” – powiedział Jan 
P. Matuszyński. „(…) Wierzymy, że prestiżowy Konkurs 
Główny to dopiero początek drogi festiwalowej dla tego 
filmu. Dzięki temu widzowie na całym świecie poznają 
fragment polskiej historii, którym była sprawa Grzegorza 
Przemyka, tak ważna dla różnych pokoleń Polaków. Efekt 
końcowy to zasługa całej ekipy filmowej i genialnej obsady, 
która podczas zdjęć realizowanych w wyjątkowo trudnych, 
pandemicznych warunkach dała z siebie wszystko. Bar-
dzo im za to dziękujemy. Szczególnie jesteśmy wdzięczni 
za współpracę reżyserowi – Janowi P. Matuszyńskiemu – 
z którym znamy się od lat i cieszymy się, że po raz kolejny 
możemy pokazywać naszą wspólną produkcję światowej 
publiczności” – stwierdzili producenci filmu Leszek 
Bodzak i Aneta Hickinbotham. MFF w Wenecji ucho-
dzi za najstarszą imprezę filmową na świecie, został zało-
żony w 1932 roku. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 
1-11 września.

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW W KONKURSIE 
W WENECJI

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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Jak najdalej stąd,  
reż. Piotr Domalewski

Żeby nie było śladów,  
reż. Jan P.  Matuszyński
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czy trafią na Arktykę, ale Piql 
w Polsce i na świecie jest coraz 
bardziej znany.

Na czym polega system 
dodawania kolejnych rolek 
do Archiwum?
Tak zwany depozyt ma miej-
sce dwa razy w roku – wio-
sną i jesienią. To zorganizo-
wana wyprawa lotnicza, na 
którą składają się przedstawi-
ciele firmy Piql i zaproszeni 
goście, właściciele danych oraz 
specjalnych skrzyń z plikami 
zapisanymi na rolkach. Władze 
wyspy, na której zbudowano 

Archiwum, są gospodarzami 
ceremonii i opiekują się cenną 
przesyłką z dużą pieczołowi-
tością. Samo miejsce, dawna 
kopalnia, jest wciąż udosko-
nalane. Wymaga jeszcze wielu 
zabiegów modernizacyjnych, 
jednak prace idą pełną parą. 
Przygotowywany jest rów-
nież budynek dla odwiedzają-
cych, dzięki któremu kolejne 
depozyty będą odbywały się 
z większą medialną pompą, 
zwłaszcza że tuż obok jest 
równie cenny Globalny Bank 
Nasion. To terytorium działa 
pod zarządem wielu krajów, 

Pana firma, Di Fac-
tory, zawsze była 
kojarzona z popu-
laryzacją metod 

archiwizacji, a niedawno 
został pan szefem Piql Pol-
ska, krajowego oddziału 
firmy specjalizującej się 
w ochronie zasobów cyfro-
wych oraz długotermi-
nowym przechowywaniu 
danych. Naturalna kolej 
rzeczy?
Raczej tak, kwestia przecho-
wywania oraz zabezpieczania 
danych od zawsze leżała mi 
na sercu, a nośnik światło-
czuły opracowany przez nor-
weską firmę Piql to naprawdę 
świetna technologia, więc 
wraz z brandem Piql Polska 
kontynuuję w dużej mie-
rze to, z czego jestem znany. 
Chcemy propagować archiwi-
zację wieczystą i ochronę naj-
cenniejszych danych nie tylko 
na obszarze kultury i sztuki, 
lecz w ogóle w każdej branży. 
Piql to działalność biznesowa, 
na potrzeby której założyli-
śmy w zeszłym roku spółkę 
będącą operatorem tej tech-
nologii na terenie Polski.

Najsłynniejszą inicjatywą 
Piql jest Światowe Archi-
wum Arktyczne, tzw. 
Biblioteka Końca Świata, 
miejsce, w którym za 
pewną opłatą przechowuje 
się najcenniejsze dane. 
Niedawno dzięki Piql Pol-
ska trafiły tam książki Olgi 
Tokarczuk, pierwszy nasz 
„wkład” w Archiwum.
Twórczość pani Tokarczuk 
idealnie nadawała się do tej 
archiwizacji. Prace rozpo-
częły się kilka miesięcy po 
ogłoszeniu Nagrody Nobla 
i poszły sprawnie, dzięki 
przygotowaniu Wydaw-
nictwa Literackiego. Warto 
dodać, że pierwszym pol-
skim projektem wykonanym 
w tej technologii była ścieżka 
dźwiękowa do Idy Pawła 
Pawlikowskiego, ale prace 
pani Tokarczuk jako pierwsze 

na podstawie międzynarodo-
wego traktatu, i oferuje dobre 
warunki klimatyczne do prze-
chowywania różnych rzeczy, 
więc projekt jest rozpisany na 
kolejne lata.

Svalbard to strefa zdemi-
litaryzowana, terytorium 
neutralne politycznie, ale 
czy zbudowane wewnątrz 
wiecznej zmarzliny archi-
wum jest odporne na 
postępujące zmiany klima-
tyczne?
Badania laboratoryjne 
potwierdziły jednoznacz-
nie odporność materiału 
na wahania temperatury 
o dużych zakresach. Wiel-
kiego pożaru pewnie nie 
wytrzyma żaden nośnik, ale 
w normalnych warunkach 
jest to dobra inwestycja, tym 
bardziej że nośnik ma trwa-
łość ponad 1000 lat. Co wię-
cej, z wilgotnością piqlFilm 
też dobrze sobie radzi, więc 
musiałoby dojść do zmiany 
temperatury o kilkadziesiąt 
stopni, żeby zaistniał pro-
blem. Historia Ziemi poka-
zuje, że to raczej niemożliwe, 
bo 1000 lat temu na planecie 
panowały podobne warunki. 

A co z samą technologią? 
Powstała na początku XXI 
wieku. Istnieje możliwość, 
że wraz z postępem nad-
chodzących lat czy dekad 
nośnik przestanie być 
odczytywalny?
Technologia jest o tyle ciekawa, 
że na każdej rolce jest zapisany 
zarówno materiał, jak i kod do 
jego odczytu – w postaci wizu-
alnej, a nie binarnej. Można 
na jego podstawie napisać/
stworzyć oprogramowanie, 
dzięki któremu odczyt stanie 
się ponownie możliwy. Zało-
żeniem projektu jest usunię-
cie ograniczeń, o których pan 
mówi, niezależnie od tego, czy 
w przyszłości urządzeniem do 
odczytu będzie komputer czy 
smartfon kolejnej generacji. 
Norwegowie prowadzą prace 

trafiły na archipelag Svalbard, 
gdzie mieści się Archiwum. 
Wynika to z tego, że mieli-
śmy przez długi czas pro-
blem z uświadamianiem wagi 
całego procesu archiwizacji 
wieczystej. W 2020 roku pro-
jekt dostał drugie życie, bo 
norweska centrala Piql pozy-
skała fundusze europejskie na 
rozwój. Dzięki temu mamy 
w Polsce przenośny skaner, 
który pozwala odzyskiwać 
dane od ręki. Technologia 
Piql nie jest odpowiedzią na 
wszystko, ale jest świetna do 
zabezpieczania dóbr kultury, 
a zwłaszcza literatury.

Co czyni ją świetną w tym 
akurat zakresie?
Tekst w sensie cyfrowym 
jest lekki. Na jednej rolce 
nośnika mieści się 120 giga-
bajtów danych, co oznacza, 
że można zapisać około 600 
tys. stron. Całość przygotowa-
nego materiału pani Tokar-
czuk – 14 książek – ważyła 
ledwie jeden gigabajt, a zapis 
w czasie rzeczywistym trwał 
w gruncie rzeczy kilka minut. 
Ogólnie proces trwa trochę 
dłużej, bo dochodzi jeszcze 
skanowanie w celu weryfika-
cji poprawności zapisu. Dzięki 
„lekkości” literatury mogli-

śmy zastosować technolo-
gię hybrydową i przekazać 
do Archiwum również zapis 
wizualny: trzy strony na jedną 
klatkę. Nie wykorzystaliśmy 
całego dostępnego miejsca, 
ale na rolce na Svalbardzie są 
dwa typy zapisu, co jeszcze 
zwiększa archiwizacyjną efek-
tywność. Od tamtego czasu 
mamy coraz więcej zgłoszeń. 
Do Archiwum trafiły już prace 
Wisławy Szymborskiej, a część 
swych zbiorów zdecydowały 
się zapisać w tej technologii 
Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina oraz Żydowski Insty-
tut Historyczny. Nie wiadomo, 

nad zagęszczeniem danych, 
zmianą emulsji na bardziej 
ekonomiczną w kontekście 
liczby przechowywanych mate-
riałów, nawet kosztem ujęcia 
kilkuset lat. Dziś świadomość 
archiwizacji wciąż rośnie, więc 
chętnych powinno przybywać.

Pandemia wzmogła świa-
domość archiwizacji na 
świecie?
Jeśli miałbym wyrazić to pro-
centowo, rzekłbym, że zainte-
resowanie archiwizacją oraz 
procesem przechowywa-
nia danych wzrosło na świe-
cie o 30-40 proc. Natomiast 
droga wciąż daleka, kwestia 
przetrwania danych jest nadal 
odkładana na później, bo jest 
jeszcze czas, prawda? Coraz 
bardziej naglącą jest kwe-
stia bezpieczeństwa, bo ataki 
hakerskie mogą nieodwracal-
nie uszkodzić dane lub je zmo-
dyfikować. Materiał zapisany 
na taśmie światłoczułej jest 
niezmienialny, co jest kolej-
nym atutem przemawiającym 
za piqlFilm. Myślę, że branża 
filmowa też na tym skorzysta.

W jaki sposób?
Gęstość zapisu na rolce 
pozwala archiwizować w tej 
technologii dźwięk filmowy. 
Czesi zdążyli już zarchiwizo-
wać w ten sposób najcenniejsze 
zbiory radia. Tak samo można 
podejść do muzyki, która – 
nawet jeśli w plikach masterin-
gowych – idealnie wpisuje się 
w pojemność nośnika. Mamy 
w Polsce bardzo chwalebny 
zwyczaj zapisywania obrazu na 
taśmie światłoczułej, jednak 
dźwięk przechowuje się stan-
dardowo na LTO. Piql zapew-
nia opcję trwałego nośnika do 
zapisu dźwięku, który można 
zarchiwizować obok obrazu 
zapisanego na negatywie. Oba 
na ponad sto lat. W obu przy-
padkach koszt ponosi się jed-
nokrotnie. 

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

TECHNOLOGIA 
W SŁUŻBIE KULTURY 
I SZTUKI
Rozmowa z Jędrzejem Sablińskim  
z Di Factory o Piql Polska i projekcie 
Światowego Archiwum Arktycznego
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Jędrzej Sabliński

Światowe Archiwum Arktyczne,  
tzw. Biblioteka Końca Świata
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szą sprzedaż zabawek, koszulek i gadże-
tów. Natomiast my w Europie myślimy 
najpierw o stronie artystycznej, a dopiero 
potem o ewentualnym zarobku. Wielu 
producentów jest szczęśliwych, jeśli uda im 
się chociaż otrzymać zwrot pieniędzy zain-
westowanych w film, z którego są dumni. 

Sekret wilczej gromady wydaje się 
mocno osadzony w tradycji europej-
skiej.
Czerpiemy bardzo wiele elementów 
z tradycji – chociażby wszystkie postaci 
znajdujące się w mieście rysowane 
były twardą, grubą kreską, co nawią-
zuje do drzeworytu: miały wyglądać jak 
wydruk. Natomiast bohaterowie prze-
bywający w lesie, wśród natury, zostali 
potraktowani luźną, szkicową linią. 
Inspiracje czerpaliśmy ze 101 dalma-
tyńczyków, bo cały czas inspirujemy się 
dobrymi produkcjami z przeszłości.

Jak zainteresowałeś się animacją?
Nie mam wykształcenia artystycznego, 
skończyłem technikum samochodowe. 
Ale rysowałem od zawsze. Do branżo-
wej szkoły nie udało mi się dostać, a wła-
ściwie była to decyzja moich rodziców, 
którzy nie chcieli puścić mnie do więk-

Jak zaczęła się twoja przygoda 
z Sekretem wilczej gromady?
Z reżyserem Tommem Moorem 
znamy się od 2006 roku, kiedy 

pracowaliśmy razem nad animacją 
Sekret księgi z Kells. Przy Sekrecie wilczej 
gromady Tomm zaoferował mi stanowi-
sko szefa departamentu layout posing, 
czyli kogoś odpowiedzialnego za cho-
reografię ruchu postaci, za ustawienie 
ich w odpowiednim miejscu i nadanie 
im emocji w dwóch lub trzech rysun-
kach, które będą punktami odniesienia 
dla animatora.

Bardzo odpowiedzialna funkcja. 
Stresowałeś się?
Stres był o tyle naturalny, że po raz 
pierwszy dostałem stanowisko mene-
dżerskie w tak dużej produkcji. Ale mia-
łem również spore doświadczenie – przy 
Sekretach… wcześniej pracowałem też 
krótko w dziale tworzenia projektów 
postaci. Stworzyłem m.in. kilkanaście 
cykli biegu wilków i ich wersji z różnego 
ujęcia kamery. Chodzi o to, aby prze-
testować dany model w celu wykrycia 
ewentualnych wad, aby postać nie spra-

szego miasta. Na wakacjach nad morzem 
poznałem dziewczynę, która mieszkała 
w Tychach. Chcieliśmy być razem, więc 
złożyłem papiery na Wydział Grafiki 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach, ale po technikum samochodowym 
nie miałem tam czego szukać. Stwier-

dzili, że moje portfolio jest zbyt słabe. 
Kilka miesięcy później matka dziew-
czyny dała mi wycinek z gazety, w któ-
rej ogłaszało się studio Hanna-Barbera. 
Poszukiwali rysowników. Trzeba było 
spełnić dwa warunki: wysłać prace, stu-
dium dłoni i zwierzęta w ruchu, a potem 
pomyślnie przejść testy w studiu, na 
które dostałem zaproszenie. Zdałem na 
tyle dobrze, że prowadzący i szef studia 
w Bielsku-Białej, Grzegorz Handzlik, 
stwierdził, że pracę mogę zaczynać „od 
jutra”. Pojechałem, spakowałem się, zło-
żyłem wypowiedzenie w firmie, w któ-
rej dotychczas pracowałem, a dwa mie-
siące później byłem w Tychach z walizką. 
Z dziewczyną rozstałem się po pół roku, 
ale została mi animacja, w którą mocno 
się później wkręciłem.

Jak trafiłeś do wielkich studiów za 
granicą?

Zaczynałem w Hanna-Barbera Poland 
w 1989 roku, kiedy studia animacji miały 
dostęp do dotacji państwa, otrzymy-
wały zamówienia z Telewizji Polskiej na 
wykonanie pięciu odcinków serialu. Po 
zmianach wolnorynkowych wszystko 
padło. Ludzie w studiu, w którym pra-
cowałem, kompletnie nie wiedzieli, co 
ze sobą zrobić. Dysponowali ogrom-
nym gmachem i nie mieli pojęcia, jak go 
utrzymać. Do cen produkcji seriali doda-
wali koszty najmu budynku, co prak-
tycznie wyłączało ich z konkurencji. Ich 
kontrakty trafiały m.in. do Azji, a sami 
powoli umierali. Ja nadal pracowałem 
przy produkcji głównie seriali telewizyj-
nych, które były na różnym poziomie. 
Ruchy ciała i ust postaci były ograni-
czone, usta postaci na osobnym pozio-
mie były dopasowane do dialogów. Te 
projekty były mało rozwijające. Zdecy-
dowałem się na wyjazd, bo potrzebo-
wałem zadania, które pokazałoby mi 
moje ograniczenia i pozwoliło czegoś się 
nauczyć. Postawiłem na Budapeszt, gdzie 
trafiłem w 2001 roku. 

Węgry też mierzyły się ze zmianą 
ustroju. Lepiej sobie poradzili niż 
my?
Tam wciąż stawiano na animację. Do jej 
wykonania ściągano wielu dobrych ani-
matorów z Rosji czy Ukrainy, gdzie tra-
dycja animacji jest wciąż żywa. Do Polski 
wróciłem bogatszy o przedsmak tego, jak 
pracuje się za granicą. Następnie wyjeż-
dżałem do Francji i do Irlandii. Praco-
wałem nad grą i serialem Angry Birds 
w Finlandii, byłem tam szefem animacji. 
W Danii zrobiłem kilka lat temu rekla-
mówkę dla Coca-Coli. Na stałe wyje-
chałem z Polski w 2009. Od tamtej pory 
nie wróciłem. Przez 8 lat mieszkałem 
w Paryżu, od 3 lat przebywam w Irlan-
dii. Nie mam po co wracać do ojczyzny, 
w której nie tworzy się filmów na intere-
sującym mnie poziomie, nie dysponuje 
odpowiednim budżetem. Wydaje mi się, 
że jestem w dobrym miejscu i w dobrym 
czasie. Między 2009 a 2017 rokiem pra-
cowałem przy sześciu pełnych metrażach, 
co oznaczało sporo pracy. Nie nudziłem 
się. Teraz też nie będę miał przerwy mię-
dzy projektami, bo już tworzymy piątą 
animację pełnometrażową z Norą Two-
mey, autorką Żywiciela. Dzieje się!

Rozmawiał  
Artur Zaborski

wiała trudności animatorowi w później-
szej fazie prac. Byłem odpowiedzialny 
za to, żeby nie okazało się np., że wilk 
ma za krótką szyję i nie może obró-
cić się w wymagany sposób. Następnie 
zaczęliśmy przygotowywać nasz posing 
layout zawierający ponad 1,5 tys. scen. 
To naprawdę żmudny proces, zajął nam 
13 miesięcy.

13 miesięcy przy jednej animacji!?
Nad obecnym projektem, czyli My 
Father’s Dragon, pracuję już 15 miesięcy, 
a mój kontrakt kończy się w paździer-
niku, co daje nam dwa lata. Taka praca 
pochłania mnóstwo energii. Animator 
z moim doświadczeniem staje się mara-
tończykiem. Zdarzają się tygodnie, kiedy 
harujesz jak w kopalni. Ludziom może 
się wydawać, że my tylko rysujemy, ale 
często oznacza to ponad 10 godzin spę-
dzonych nad tabletem przy rysowaniu 
i spotkaniach. Jest to praca kreatywna, 
w której trzeba bardzo dużo myśleć 
i kombinować. Siedzenie w pochylo-
nej pozycji w jednym miejscu przez 
tyle godzin nie jest zdrowe. Oczywiście 
są chwile, w których są to wyjątkowo 

miłe zadania, a praca cieszy. Ale bywa 
naprawdę ciężko, jak wszędzie.

Staranność waszej pracy na ekranie 
widać, postaci i świat przedstawiony 
są dopracowane w każdym calu. 
Doceniła to Akademia, nominując 
Sekrety… do Oscara. Konkurowali-
ście z hitem Pixara, który ostatecznie 
wygrał.
Bardzo cenię studia, które nadal two-
rzą klasyczną animację i bawią się nią, ale 
ostatnim filmem animowanym wykona-
nym w tym stylu, który otrzymał Oscara, 
był Spirited Away: W krainie bogów ze stu-
dia Ghibli. Potem nagradzano już tylko 
Pixara, ewentualnie Dreamworks. A dla 
Disneya, Pixara czy Dreamworks animacja 
to przede wszystkim produkt komercyjny, 
oparty o biznesplan. Producenci zasta-
nawiają się, jaki temat podjąć, aby film 
odniósł sukces. Mają na uwadze później-

MARATOŃCZYK
Rozmowa z animatorem Andrzejem 
Radką, współtwórcą nominowanej 
do Oscara animacji Sekrety wilczej 
gromady

Andrzej Radka
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zamknąć budżetu, a że akto-
rzy byli zakontraktowani do 
innych filmów, musieliśmy 
rozpocząć zdjęcia albo z nich 
zrezygnować. Ruszyliśmy do 
boju. Kilka dni przed wej-
ściem na plan okazało się, że 
mamy 4 mln i 27 dni zdjęcio-
wych, ale większość budżetu 
poszła nie na aktorów, lecz 
spłacanie pożyczek, pożyczek 
od pożyczek, odsetek od odse-
tek. Nie pytaj o szczegóły, nie 
znam ich, ale producenta od 
początku interesowało skoń-
czenie zdjęć jak najszybciej 
i jak najmniejszym kosztem. 

Faktycznie trochę jak pro-
ducent grany przez De 
Niro…
Nazywaliśmy go ironicznie 
„przyjacielem filmowców”, bo 
każdy, kto mógł wprowadzić 
do filmu choć 100 tys. dola-
rów, dostawał od razu miejsce 
wśród producentów w napi-
sach, a gdy dawał więcej, 
mógł nawet wystąpić w filmie 
z De Niro! (śmiech) Ostatecz-
nie mieliśmy chyba ze 30 pro-
ducentów i gdyby nie fakt, że 
George, aktorzy i ekipa wło-
żyli w ten projekt tak duży 
wysiłek, film mógłby w ogóle 
nie powstać.

Zgaduję, że na planie 
musiało być sporo impro-
wizacji?
Sporo to mało powiedziane. 
Nasze czerwcowe zdjęcia 
zaplanowano w Nowym Mek-
syku, który słynie z tego, że 
w czerwcu przechodzi przez 
niego wiele burz. W ame-
rykańskim systemie burza 
w obrębie trzech mil od planu 
zdjęciowego oznacza zawie-
szenie pracy na pół godziny. 
Kręciłem już tam Siedmiu 
wspaniałych, ale w tamtym 
filmie budżet był rzeczywi-
sty i kilka razy większy, więc 
mogliśmy sobie pozwolić na 
odpuszczenie nawet całego 
dnia zdjęciowego. W Cwa-
niakach… dosłownie każda 
minuta była na wagę złota, 

a oczywiście burze przecho-
dziły non stop. Bywało, że 
więcej czasu spędzaliśmy 
na zgarnianiu ekipy z planu 
niż na samej pracy. Czasem 
musieliśmy kończyć zdjęcia 
ze względu na inne zobowią-
zania aktorów. Pamiętam, że 
raz przygotowywałem się do 
oświetlenia sceny dialogo-
wej na trzy postaci i cztery 
strony scenariusza. Wnętrze, 
wieczór, światło nieodzowne. 
Nagle podchodzi De Niro 
i mówi, że ma pilną sprawę 
do załatwienia i prosi, żeby 
wyrobić się w dwie godziny. 
(śmiech)

Wychodzi na to, że przy-
dało ci się doświadcze-
nie z planów kina akcji, 
na których wszystko jest 
płynne.
Bez tego nie byłbym w sta-
nie skończyć Cwaniaków…, 
zwłaszcza że szwenkowa-
łem i pomagałem George’owi 

Wyrobi-
łeś sobie, 
jako opera-
tor kamery, 

reputację specjalisty od 
kina akcji, ale w roli autora 
zdjęć spełniasz się w zupeł-
nie innych filmach. Co 
sprawia, że przyjmujesz 
takie propozycje jak dra-
mat Love Sonia czy kome-
dia Cwaniaki z Hollywood?
Nigdy się nad tym poważ-
nie nie zastanawiałem, może 
rzeczywiście chcę za ich 
sprawą trochę odetchnąć od 
kina akcji, ale najważniejsza 
jest zawsze zawarta w sce-
nariuszu historia i reżyser, 
który chce ją w konkretny 
sposób opowiedzieć. Cwa-
niaki z Hollywood to komedia 
z domieszką akcji, zabawny 

w inscenizacji. Jeśli nie było 
czasu na ustawienie jazdy, 
dawaliśmy kamerę na statyw 
i operowałem nią tak, żeby 
dobrze wyglądało. Pierwszą 
scenę filmu, gdy Zach Braff 
rozmawia z De Niro o filmie, 
kręciliśmy ostatniego dnia. 
Plan był prosty, zaczynamy 
od ogólnego ujęcia, a potem 
robimy kontrplany, by wszyst-
kich ładnie oświetlić. Czasu 
było akurat tyle, by ustawić 
coś fajnego. Coś mnie jed-
nak tknęło i stwierdziłem, że 
lepiej dam dodatkową kamerę 
na De Niro, a nuż trafi się 
dobre ujęcie. Dzięki Bogu, że 
tak zrobiłem, bo chwilę po 
zakończeniu pierwszego dubla 
zaczęło lać i nie przestało do 
nocy. Powiem ci, że nasz pro-
ducent nie miał z tym pro-
blemu, zasugerował mi wręcz, 
aby posadzić De Niro na bia-
łej ścianie i nakręcić dialog 
ze zbliżeniem na jego oczy. 
(śmiech)

film o tym, jak nie należy krę-
cić filmów, ale przyjąłem pro-
pozycję ze względu na Geor-
ge’a Gallo, z którym znam się 
od wielu lat. On był ojcem 
tego projektu. Przyjaźni się 
także z Robertem De Niro od 
czasu Zdążyć przed północą, 
do którego napisał scenariusz. 
Zachęcił go historią drob-
nego cwaniaczka zabierają-
cego się za produkcję filmu 
tylko po to, by doprowadzić 
do wypadku głównego aktora 
i zgarnąć jego polisę ubez-
pieczeniową. Udział De Niro 
zachęcił Morgana Freemana 
i Tommy’ego Lee Jonesa. Jak 
mogłem odmówić?

Jako operator kamery pra-
cowałeś już wielokrotnie 
z gwiazdami, lecz na auto-

rze zdjęć ciąży odpowie-
dzialność za całokształt. 
Czułeś presję tego pro-
jektu?
Zdecydowanie czułem presję, 
ale nie ze względu na aktorów, 
oni byli fantastyczni. Z Mor-
ganem miałem okazję kręcić 
kilka razy, a De Niro oka-
zał się nie tylko profesjonali-
stą w każdym calu, ale także 
wspaniałym człowiekiem. 
Jedynie Tommy Lee Jones dał 
mi w kość, bo to gość, który 
non stop wszystko kwestio-
nuje i w ten sposób sprawdza, 
jaką jesteś osobą. Jeśli wiesz, 
co robisz, zasługujesz na jego 
szacunek i wszystko jakoś leci, 
ale jeśli nie potrafisz odpowie-
dzieć na jego pytania, będzie 
cię traktował do końca zdjęć 
z góry. (śmiech) Pamiętam, 

że narobił sobie wrogów już 
w trakcie przygotowań, bo nie 
podobały mu się konie spro-
wadzone na plan. Powiedział, 
że się nie nadają i będzie jeź-
dził na swoich. Wybitny aktor, 
lecz nie jest łatwym człowie-
kiem. Choć i tak Tommy to 
nic w porównaniu z naszym 
producentem, który dorówny-
wał temu filmowemu.

Co masz na myśli?
Gdy dołączałem do projektu, 
wszystko rysowało się obiecu-
jąco. Budżet 25 mln dolarów, 
37 dni zdjęciowych. Prze-
zabawny scenariusz, który 
wymagał i scen akcji z kaska-
derami, i różnych gagów czy 
komedii sytuacyjnej. Fajne 
wyzwanie. Problem w tym, 
że produkcji nie udało się 

Gdyby zrobić z tego jeszcze 
jeden film, inspirując się 
rzeczywistością…
(Śmiech) Teraz to wydaje 
się zabawne, lecz w czasie 
zdjęć nie było nam do śmie-
chu. Udało się doprowa-
dzić Cwaniaków… do końca, 
bo wszyscy się zawzięliśmy 
i miałem pod ręką kreatyw-
nych ludzi, ale nauczyłem 
się, jak w przyszłości róż-
nych rzeczy nie robić. Muszę 
przyznać, że mimo wszystko 
cenię sobie ten projekt. Jest 
zabawny, a kręcenie filmu 
o nieudolnym kręceniu 
filmu, przejaskrawiając różne 
aspekty procesu filmowego, 
było ciekawym doświadcze-
niem. Cwaniaki… to prze-
robiona na hollywoodzką 
modłę historia Strusia Pędzi-
wiatra oraz Kojota. Kojo-
tem jest producent De Niro, 
który cały czas chce zgładzić 
Strusia, czyli aktora granego 
przez Tommy’ego Lee Jonesa, 
a ten zamiast zginąć, robi 
się coraz silniejszy i bardziej 
zuchwały.

Ale teraz znów pracujesz 
jako operator kamery przy 
wysokobudżetowych pro-
jektach?
Tak, to jest moje życie, mój 
nałóg, nie chcę tego odpusz-
czać, mimo że wychodzi 
na to, że przez wszystkie 
wyjazdy i przygotowa-
nia jestem w domu około 
dwóch miesięcy w roku. 
Skończyłem niedawno nowy 
film Aarona Sorkina, a teraz 
przygotowuję się z auto-
rem zdjęć Claudio Mirandą 
do Alchemika na podstawie 
Paulo Coelho. Jedziemy nie-
długo do Maroka na doku-
mentację. Ale po tym filmie 
mam zamiar znowu stać 
się przynajmniej na chwilę 
autorem zdjęć. Mam na oku 
kilka obiecujących projek-
tów.

Rozmawiał  
Darek KuźmaFo
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Robert De Niro, Emile Hirsch i Łukasz Bielan na planie 
filmu Cwaniaki z Hollywood, reż. George Gallo

Robert De Niro na planie filmu Cwaniaki z Hollywood,  
reż. George Gallo

LICZY SIĘ 
DOBRA 
HISTORIA
Rozmowa z Łukaszem 
Bielanem, autorem zdjęć  
do filmu Cwaniaki 
z Hollywood
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JANUSZ MORGENSTERN

W tym roku, 6 września, 
przypada 10. rocznica 
śmierci Janusza 
Morgensterna. Trudno 
sobie wyobrazić 
polską szkołę filmową 
i późniejsze lata naszego 
kina bez jego udziału. 
Ten znakomity reżyser 
oraz producent, wieloletni 
członek SFP, zapisał 
się też w historii jako 
niezwykle serdeczny 
i życzliwy innym 
człowiek.

Choć Janusz Morgenstern przez ca-
łe dekady był niewątpliwie ważną 
postacią polskiej kinematogra-
fii, to jednak zawsze pozostawał 

w cieniu swoich sławniejszych kolegów, ta-
kich jak Andrzej Wajda czy Roman Polań-
ski. Jego twórczość rzadko rozpatrywano 
w kategoriach, najwyżej u nas cenionego, 
kina autorskiego. Był uznawany za solid-
nego rzemieślnika, a opinię tę ugruntowa-
ła jeszcze jego reputacja jako wieloletniego 
szefa Zespołu Filmowego „Perspektywa”, 
a potem także producenta, m.in. filmów 
Agnieszki Holland (Europa Europa), An-
drzeja Wajdy (Korczak, Panna Nikt) czy 
Piotra Szulkina (Femina).

Morgenstern kręcił filmy o bardzo róż-
nym charakterze. Komedie, dramaty, „sen-
sacje”, wojenne… Szeroka publiczność koja-
rzyć go może z seriali, takich jak Stawka 
większa niż życie, Kolumbowie czy Polskie 
drogi. Stanowią one niewątpliwie klasykę 
polskich produkcji telewizyjnych, trzeba 
jednak pamięć, że nazwiska reżyserów 
pracujących przy serialach mają dla wielu 
widzów znaczenie co najwyżej drugorzędne. 
Natomiast sam Morgenstern uważał Kolum-
bów za swoje najważniejsze dzieło.

Rzadko pisywał scenariusze swoich fil-
mów, a jeśli już, to jako współautor. Jedy-
nym, który podpisał samodzielnie, był 
scenariusz Mniejszego nieba. Ale i to była 
adaptacja cudzego tekstu, powieści angiel-
skiego pisarza, Johna Waina. Notabene, 
to właśnie za scenariusz Mniejszego nieba 
został nagrodzony na festiwalu w Panamie.

Młodość, urodzonego w 1922 roku 
w żydowskiej rodzinie, Morgensterna tra-
gicznie naznaczyła wojna. Jego bliscy zgi-
nęli w Holocauście, on sam przeżył dzięki 
temu, że ukrywał się u państwa Hryncy-
szynów we wsi Ładyczyn na Podolu. Gdy 
w 1944 roku przyszli Rosjanie, został wcie-
lony do II Armii Wojska Polskiego i wraz 
z nią ruszył w kierunku III Rzeszy. Brał 
udział m.in. w walkach o Drezno.

Do Holocaustu nawiązał wyłącznie 
w krótkometrażówce Ambulans (1961). 
Często podkreślał, że nie chce wracać do 
tego fragmentu swojej biografii. Natomiast 
niejednokrotnie odwoływał się w filmach 
do swych doświadczeń i wspomnień z woj-
ska. To właśnie Morgenstern wymyślił, 
jako asystent Wajdy przy Popiele i diamen-
cie, słynną scenę z płonącymi kieliszkami 
spirytusu, który w wojsku był podstawo-
wym trunkiem.

Janusz Morgenstern zadebiutował późno, 
już jako dojrzały człowiek, w wieku 38 lat. Za 

to od razu filmem, który dzisiaj można okre-
ślić jako kultowy. Do widzenia, do jutra… 
(1960) powstało na podstawie scenariusza 
napisanego m.in. przez aktorów Zbigniewa 
Cybulskiego i Bogumiła Kobielę. Było to nie-
jako podsumowanie działalności gdańskiego 
studenckiego teatru Bim-Bom, w którym 
obaj występowali i dzięki któremu trafili 
potem do kina. Bim-Bom stanowił jeden 
z symboli popaździernikowej „odwilży”. 
Pozwalał uciec od socrealistycznych schema-
tów w rejony poezji i delikatnego humoru.

Liryzm Do widzenia, do jutra… był także 
ewenementem na tle filmów polskiej szkoły 
filmowej. Ciężkich, dramatycznych, doko-
nujących bolesnych rozliczeń z okresem 
wojny i latami tuż po niej. Swoją drogą, 

debiut ten zawdzięczamy poniekąd cen-
zurze, która nie dopuściła do realizacji 
dwóch innych projektów Morgensterna, 
dotyczących właśnie wojny. Jeden z nich 
rozgrywał się w czasie powstania warszaw-
skiego, drugi oparty był na opowiadaniu 
Jana Józefa Szczepańskiego „Buty”, którego 
bohaterami są członkowie leśnego oddziału 
Armii Krajowej.

W Do widzenia, do jutra… śladów po woj-
nie można się doszukać jedynie w sekwencji 
rozgrywającej się we wciąż jeszcze nie do 
końca zrekonstruowanej bazylice Mariac-
kiej. Gdańsk jest w tym filmie urokliwym 
europejskim miastem, gdzie młodzi ludzie 
cieszą się życiem, zakochują się, tęsknią 
i smucą. Grany przez Cybulskiego student 
Jacek zauroczył się Margueritte (Teresa 
Tuszyńska), córką francuskiego konsula. 
Ale ich flirt trwa tylko chwilę, gdyż boha-
terka zaraz opuszcza Polskę.

Lekkość, impresyjność filmu pozbawio-
nego dramatycznych spięć kojarzyła się kryty-
kom z dziełami wkraczającej wtedy na ekrany 
francuskiej Nowej Fali. Ale Morgenstern nie 
znał jeszcze dzieł swych francuskich kolegów. 
Jednak podobnie jak oni chciał uwolnić kino 
z ciążących mu szablonów, znaleźć inny ton 
opowiadania, oddający niuanse codziennego 

życia, jego ulotność i poezję. Tym, co reży-
sera „odblokowało” był – także debiutancki –  
wyjazd w 1958 roku na Zachód.

W 1962 na ekrany wszedł kolejny film 
Morgensterna, Jutro premiera, oparty na 
błahej sztuce Jerzego Jurandota „Trzeci 
dzwonek”, ukazującej kulisy przygotowań 
do teatralnej premiery. Reżyser nie zaliczał 
tej komedii do swych najwybitniejszych 
osiągnięć, tym niemniej Jutro premiera ma 
dzisiaj wdzięk urokliwego bibelotu, który 
warto zobaczyć chociażby dla sceny, w któ-
rej Kalina Jędrusik śpiewa „I wciąż się na 
coś czeka” („na coś, co nie chce przyjść”). 
Jak również dla błyskotliwej roli Barbary 
Krafftówny, która z zaniedbanej suflerki 
przemienia się w teatralną diwę.

Komedią był też następny film Mor-
gensterna, Dwa żebra Adama (1963), 
według scenariusza Józefa Hena. To 
satyra na małomiasteczkową mentalność. 
Do Godów wraca po pobycie w Afryce 
inżynier Wiktus (Zygmunt Kęstowicz). 
W miasteczku zostawił kochającą żonę, 
czekającą na niego z utęsknieniem. Tyle 
że w ślad za nim przybywa żona numer 
dwa, Włoszka, którą poślubił w Etiopii. 
Cała trójka żyje w miarę zgodnie, co jed-
nak nie podoba się mieszkańcom. Naj-
większym obrońcą moralności staje się 
pewien notabl, który w tajemnicy przed 
żoną utrzymuje kochankę. W Dwóch 
żebrach Adama uwagę zwraca nie tyle 
satyryczny wymiar filmu, co subtelna 
rola Renaty Kossobudzkiej, wcielającej 
się w rolę samotnej kobiety obserwującej 
i komentującej całą aferę.

Gdy więc już się wydawało, że Janusz 
Morgenstern zostanie specjalistą od lżej-
szego repertuaru, zaskoczył wszystkich 
dramatem rozrachunkowym Życie raz jesz-
cze (1963), otwierającym nowy etap jego 
twórczości. Bohater filmu, Piotr Grajewski 
(Andrzej Łapicki), jest lotnikiem RAF-u; po 
wojnie wraca z Anglii do Polski, by pomóc 
w odbudowie ojczyzny. Zostaje jednak nie-

FACHOWIEC
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Morgenstern w swojej filmografii 
wyróżniał zwłaszcza Do widzenia, 
do jutra…, Trzeba zabić tę 
miłość oraz serial Kolumbowie 
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słusznie oskarżony i skazany na długoletnie 
więzienie. Morgenstern pokazuje dramaty 
ludzi uwikłanych w bezwzględną politykę. 
Narzeczona Grajewskiego, ideowa dzia-
łaczka Związku Walki Młodych Anna (Ewa 
Wiśniewska), próbuje wyciągnąć go z wię-
zienia, jest jednak bezsilna. Wreszcie, nie 
bez wyrzutów sumienia, zwiąże się z innym 
mężczyzną. Cenzura wymusiła na Morgen-
sternie happy end. Obraz kończy się więc 
iście hollywoodzkim pocałunkiem Anny 
i Piotra na płycie lotniska.

Happy endu nie ma natomiast w Potem 
nastąpi cisza (1965), filmie, w którym naj-
wyraźniej odbijają się wojenne doświad-
czenia Morgensterna, jak również konflikty 
polityczne dzielące Polaków u schyłku 
wojny. Młodzi bohaterowie, partyzanci 
działający w Armii Krajowej i Armii 
Ludowej, zostają zagarnięci przez idące 
ze Związku Radzieckiego polskie wojsko. 
Choć różnią ich poglądy i wizja przyszłej 
Polski, to jednak walczą wspólnie o jej 
wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. 
Nie ma jednak w filmie podniosłej pro-
pagandy. Przeciwnie – to obraz o drama-
cie wyboru „mniejszego zła” i wynika-
jących z tego konsekwencjach. Główne 
role zagrali Daniel Olbrychski i Marek 
Perepeczko, stojący dopiero przed wielką 
karierą. Trzeba przyznać, że Janusz Mor-
genstern miał wyjątkowo dobrą rękę do 
znajdowania młodych zdolnych, którzy 
u niego mogli po raz pierwszy zademon-
strować swój talent.

Zarówno Życie raz jeszcze, jak i Potem 
nastąpi cisza są filmami „niesłusznymi” 
z punktu widzenia obecnej polityki histo-
rycznej. Nie gloryfikują bowiem „żołnierzy 
wyklętych” (przeciwnie, pierwszy z nich 
pokazuje okrucieństwo Narodowych Sił 
Zbrojnych), ważą racje obu stron, a przede 
wszystkim nie kwestionują „konieczno-
ści historycznej”, jaką było wprowadze-
nie w Polsce ustroju przyniesionego ze 
Wschodu. Scenariusze filmów powstały 
według powieści kolejno Romana Brat-
nego i Zbigniewa Safjana, pisarzy dobrze 
widzianych przez ówczesne władze, a dziś 
wstydliwie wypartych z historii polskiej 
literatury.

To właśnie Safjan wraz z Andrzejem 
Szypulskim stworzyli (pod wspólnym 
pseudonimem Andrzej Zbych) postać 
Hansa Klossa – bohatera serialu Stawka 
większa niż życie, polskiego szpiega dzia-
łającego w mundurze oficera Abwehry. 
Sukces realizowanego w latach 1967-1968 
serialu był niebywały. Morgenstern reżyse-

rował go do spółki z Andrzejem Konicem. 
Mógł po raz kolejny wrócić do wojennych 
opowieści, tym razem w bardziej rozryw-
kowej formie.

Zanim to jednak nastąpiło, zrobił jeden 
ze swoich najlepszych i najbardziej pamię-
tanych filmów, czyli Jowitę (1967) na pod-
stawie powieści Stanisława Dygata „Disney-
land”. Grany przez Daniela Olbrychskiego 
lekkoatleta i architekt Marek Arens marzy 
o dziewczynie, którą ujrzał kiedyś przelot-
nie na balu przebierańców. Romantyczne 
mrzonki nijak się jednak mają do codzien-
nej rzeczywistości, stają się jedną z przy-
czyn porażek bohatera w życiu osobistym. 
Disneyland w Polsce lat 60. nie jest moż-
liwy. Dzisiejszego widza Jowity uwieść mogą 
widoki ówczesnego Krakowa czy zapada-
jąca w pamięć muzyka Jerzego Matuszkie-
wicza. Aby zagrać rolę Jowity/Agnieszki 
wróciła na chwilę do Polski z emigracji 
Barbara Kwiatkowska. Sam zaś Morgen-
stern otrzymał za reżyserię filmu nagrodę 
na festiwalu w San Sebastian.

Tylko pięć lat dzieli Jowitę od kolejnego 
fabularnego dokonania Morgensterna – 
prześmiewczego dramatu psychologicznego 
Trzeba zabić tę miłość (1972) – a jakbyśmy 
przeskoczyli całą erę. I nie tylko dlatego, 
że to pierwszy kolorowy film reżysera. Oto 
z siermiężnej epoki Gomułki wkroczyli-
śmy w konsumpcjonizm dekady „propa-
gandy sukcesu” Edwarda Gierka. Roman-
tyczny, podszyty subtelną ironią liryzm 
Jowity został zastąpiony przez szyderczy ton 
autora scenariusza Trzeba zabić…, Janusza 
Głowackiego. Młodzi bohaterowie coś tam 

jeszcze mówią o miłości, ale przede wszyst-
kim starają się być pragmatyczni. Andrzej 
(Andrzej Malec) sypia więc, w nadziei na 
jakieś profity, z żoną swego szefa, a Dzidzia 
(Alicja Jachiewicz) wiąże się z dużo star-
szym od siebie mężczyzną, którego oczy-
wiście nie kocha. Tylko Magda ma jeszcze 
wątpliwości i resztki ideałów. Wchodzenie 
w dorosłość równoznaczne jest z pozbyciem 
się złudzeń i etycznych dylematów. Przy-
pomnijmy też, że rolą Magdy w imponują-
cym stylu zadebiutowała w polskim kinie 
Jadwiga Jankowska-Cieślak.

Morgenstern słusznie zaliczał Trzeba 
zabić tę miłość do swych najważniejszych 
osiągnięć. Razem z Do widzenia, do jutra… 
i – o czym już wspominałem – serialem 
Kolumbowie zrealizowanym w roku 1970. 
To adaptacja dwóch pierwszych tomów 
(trzeciego, rozgrywającego się już po wkro-
czeniu wojsk radzieckich, nie pozwoliła 
sfilmować cenzura) powieści Romana 
Bratnego. Portret „straconego pokolenia”, 
młodych ludzi działających w ruchu oporu, 
potem żołnierzy powstania warszawskiego. 
Serial poruszył zarówno widzów, jak i kry-
tyków. Zwracano uwagę na wierne odtwo-
rzenie okupacyjnych realiów, na daleki od 
dętego heroizmu ton opowieści. Wreszcie 
na szczere, przekonujące kreacje aktorskie 
Jana Englerta, Władysława Kowalskiego 
i Jerzego Matałowskiego.

Do straconego wojennego pokolenia 
powrócił Morgenstern dziewięć lat póź-
niej w telewizyjnej Godzinie „W” (na pod-
stawie scenariusza Jerzego Stefana Stawiń-
skiego). Rzecz rozgrywa się na kilka godzin 

przed wybuchem powstania warszawskiego. 
Młodzi ludzie pełni entuzjazmu nie mogą 
doczekać się chwili, kiedy ruszą na wroga. 
A my wiemy, że większość z nich zginie.

W latach 70. Janusz Morgenstern nakrę-

cił dwa kolejne seriale. Zapomniany dzi-
siaj, sensacyjno-kryminalny S.O.S. (1974) 
i niezapomniane Polskie drogi (1976- 
-1977), będące panoramą ludzkich losów 
w czasie drugiej wojny światowej. Po tych 

epickich, wojennych produkcjach reży-
ser znów zmienił ton i scenerię, wpro-
wadzając na ekrany obraz Mniejsze niebo 
(1980). Realia powieści Johna Waina prze-
niósł do współczesnej Polski. Bohater, 
czterdziestopięcioletni mikrobiolog Artur 
(Roman Wilhelmi), rzuca pracę i rodzinę, 
by zamieszkać na wrocławskim dworcu. 
Motorem jego decyzji nie jest żadna oso-
bista tragedia, ale lektura esejów Alberta 
Camusa o życiu heroicznym, nagiej egzy-
stencji, która jest jedyną alternatywą dla 
samobójstwa. Świat jednak nie pozwala 
bohaterowi na takie ekstrawagancje. 
Zaszczuty, ścigany przez ekipę telewi-
zyjną, spada z dachu dworca.

Chciałoby się powiedzieć, że to najbar-
dziej osobisty z filmów Morgensterna, 
zwłaszcza że po jego nakręceniu reżyser 
zachował się tak jak Artur. Na długie lata 
usunął się z kina (podpisał jedynie w 1986 
roku, jako współreżyser obok Jerzego 
Domaradzkiego, polsko-amerykańską 
koprodukcję dla dzieci, Biały smok). Tę 
emigrację wewnętrzną tłumaczył tym, że 
nie trafił na żaden scenariusz, który byłby 
go w stanie zaciekawić i zainspirować.

W latach 90. Morgenstern zrealizował 
kilka spektakli telewizyjnych, a do filmu 
jako reżyser wrócił dopiero w roku 2000, 
realizując jedną z części także telewizyj-
nego cyklu „Święta polskie”. Żółty szalik 
według scenariusza Jerzego Pilcha opowia-
dał o dwóch dniach z życia alkoholika, pre-
zesa dużej firmy, który pije, krąży między 
„kobietami swojego życia” i próbuje zdążyć 
do matki na Wigilię. Powszechnie chwa-
lono kreację Janusza Gajosa, a sam film 
otrzymał nagrodę publiczności – Złotego 
Klakiera – na festiwalu w Gdyni.

Po raz ostatni Janusz Morgenstern stanął 
za kamerą w 2009 roku na planie Mniej-
szego zła, opowieści o konformiście i cwa-
niaku, który w początkach lat 80. próbuje 
wydeptać sobie drogę karierę. Drogę na 
skróty.

Z pewnością nie można tego samego 
powiedzieć o Morgensternie, który podą-
żał swoją ścieżką powoli, a konsekwentnie. 
Bez ekstrawaganckich skoków w bok, bez 
głośnej autoreklamy, bez narcystycznego 
samouwielbienia. Pilnując zasad reżyser-
skiego fachu, zawsze w dobrej koopera-
cji z innymi osobami współtworzącymi 
dzieło filmowe: scenarzystami, operato-
rami, aktorami, kompozytorami. Dlatego 
też do dzisiaj filmy i seriale Janusza Mor-
gensterna można stawiać za wzór znako-
mitego rzemiosła.
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Jan Englert i Urszula Gałecka  
w serialu Kolumbowie,  
reż. Janusz Morgenstern

Jadwiga Jankowska-Cieślak  
i Andrzej Malec w filmie  

Trzeba zabić tę miłość,  
reż. Janusz Morgenstern 

Zbigniew Cybulski  
i Teresa Tuszyńska w filmie  
Do widzenia, do jutra…,  
reż. Janusz Morgenstern
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Jak narodził się pomysł na Dog 
Days?
Zaczęło się od zadania akademickiego. 
Dog Days to szkolna etiuda operator-

ska Ewy Radzewicz. Poznałyśmy się na pla-
nie w Szkole Filmowej w Łodzi i od tamtej 
pory pracujemy razem, myślę, że tworzymy 
zgrany team. Obie wierzymy, że jeżeli dys-
ponujemy szansą, to trzeba ją jak najlepiej 
wykorzystać i opowiedzieć historię, która 
nas dotyka, jest dla nas ważna. I tak zaczę-
łyśmy dyskutować o tym, co nas w świecie 
smuci, denerwuje, niepokoi. Moje najwięk-
sze obawy związane były wówczas z działa-
niem człowieka i jego nieobliczalnością. To 
jednak bardzo pojemny temat i długo zasta-
nawiałam się, w którą stronę pójść. Klucza 
do filmowego przedstawienia tych toposów 
szukałam m.in. w mitologii i w Biblii. Wąż 
z opowieści o stworzeniu świata wydał mi się 
najbardziej ludzką postacią. Podstępny mani-
pulator. Pomyślałam, że trzeba by wszystko 
odwrócić, zamienić role. Co, gdyby wygi-
nęły zwierzęta, a człowiek chciałby zrekom-
pensować sobie ich nieobecność? Co, gdyby 
zaczął je naśladować, czerpiąc z tego korzy-
ści? Uznałam, że to dobry punkt wyjścia: 
żeby przez tę grę pokazać skomplikowaną 
naturę człowieka. 

Istotną rolę w Dog Days odgrywa 
forma. Każdy detal jest tu przemy-
ślany i dopracowany: kadr, rekwizyt, 
kostium, kolorystyka.
Jednym z moich ulubionych etapów 
pracy nad filmem jest spotkanie z całym 
zespołem, po zakończeniu pierwszej 
wersji scenariusza. Każdy wtedy coś 
od siebie dodaje: ze swojej perspek-
tywy, z perspektywy swojego pionu. Tak 
rodzą się ciekawe pomysły i wspólnie się 
nakręcamy. Może też dzięki temu, że Dog 
Days to etiuda operatorska, mogliśmy 
bardziej niż przy etiudzie reżyserskiej 
zaszaleć? Pobawić się formą, poekspery-
mentować.

Przed aktorami postawiłaś zadanie jak 
z anegdot o szkole aktorskiej: „zagraj 
książkę”. Musieliście sobie wzajem-
nie bardzo ufać. Nie na co dzień aktor 
może grać psa, kota, sarnę…
Mam wielką słabość do aktorów, ich 
praca bardzo mnie inspiruje. Są mi bli-
scy. Dlatego na pierwszym roku studiów 
zrealizowałam dokument o aktorach 
Teatru Polskiego we Wrocławiu, któ-
rzy stracili pracę na skutek politycznych 
układów (chodzi o film Wycinka –  

przyp. D.R.). Dobrze 
poznałam ich sce-
niczne i pozakulisowe 
wyzwania. Maćka Pestę 
i Sonię Roszczuk oglą-
dałam nieraz na scenie, 
studiowałam wiedzę 
o teatrze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim 
i dużo czasu spędzałam 
w teatrze. Czułam, że 
Sonia i Maciek świet-
nie wypadną razem 
przed kamerą. Kiedy opowiedziałam im 
o pomyśle, od razu się do niego zapa-
lili. Przygotowując się, wymienialiśmy 
się różnymi internetowymi filmami ze 
zwierzętami. Leżeliśmy na trawnikach 
z kotami, psami, wyłączaliśmy ludzką 
sferę wstydu i próbowaliśmy spojrzeć na 
świat z ich perspektywy. Żałuję do dziś, 
że nie mieliśmy przestrzeni, żeby wpro-
wadzić do naszej historii więcej gatun-
ków zwierząt. Na przykład komarów.

Nad czym teraz pra-
cujesz?
Właśnie skończyłam 
pracę na planie serialu, 
który powstaje dla jed-
nej z platform stream-
ingowych i zaczynam 
przygotowania do swo-
jego dyplomu fabular-
nego, do którego zdję-
cia powinny rozpocząć 
się w październiku. 
W ramach stypendium 

z programu Młoda Polska realizuję także 
film dokumentalny. Dużo się dzieje. 

Na brak pracy, wyzwań i nowych 
doświadczeń narzekać więc nie możesz.
To prawda i cieszę się z tego tym bar-
dziej, że do Szkoły Filmowej dostałam 
się za czwartym razem.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

DOG DAYSSHORT MIESIĄCA
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Rozmowa z Zuzanną Grajcewicz, 
reżyserką filmu Dog Days, który zdobył 
Jantara dla najlepszej krótkometrażowej 
fabuły w Koszalinie oraz wyróżnienie 
w Nowogardzie

O LUDZIACH 
I ZWIERZĘTACH

Dog Days, 
reż. Zuzanna Grajcewicz

Zuzanna Grajcewicz
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Pełnym metrażem zadebiutowało 
dwoje utalentowanych reżyserów 
młodego pokolenia: Agnieszka 
Elbanowska (Chcesz pokoju, szy-

kuj się do wojny) i Damian Kocur (Chleb 
i sól). Są to kolejne – po Easternie, Super-
novej, Wiarołomie oraz Bratach – projekty 
z programu 60 Minut. Filmy Elbanowskiej 
i Kocura, a także Braty Marcina Filipowi-
cza prezentowane były w sierpniu tego ro-
ku na pitchingach podczas Polish Days na 
Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Ni-
gdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby jeden 
producent przedstawiał aż trzy projekty 
w jednej sesji. Prezentacje Damiana Kocura 
i Marcina Filipowicza otrzymały nagrody, 
a wszystkie trzy projekty spotkały się z ży-
wym zainteresowaniem ze strony dystry-
butorów, programerów festiwalowych oraz 
agentów sprzedaży. 

Chcesz pokoju, szykuj się do wojny to gro-
teskowa historia dziejąca się w środowisku 
grup paramilitarnych, obnażająca absurdy 
naszego wyobrażenia męskości i męstwa. 
Bohater filmu, Tytus, młody chłopak 
o wyjątkowo łagodnej naturze, odbywa szko-
lenie w grupie paramilitarnej. Wspiera go 
młoda dziewczyna, która wraz nim przecho-
dzi survivalowy kurs w lesie, jednak Natalia, 
w przeciwieństwie do Tytusa, wyśmienicie 
odnajduje się w militarnym środowisku. 
Podczas projekcji krótkiego fragmentu tego 
filmu, na „nowohoryzontowym” pitchingu, 
towarzyszyły wybuchy śmiechu. Nic dziw-
nego, bo humor Elbanowskiej poznaliśmy 
już w takich obrazach, jak choćby „Mun-
kowe” Polonez i Relax, czy w dokumen-
cie Pierwszy Polak na Marsie. „»Chcesz 

STUDIO MUNKA

ELBANOWSKA I KOCUR – 
WYCZEKIWANE DEBIUTY 
FABULARNE
Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego lata. 
W ciągu dwóch miesięcy zorganizowaliśmy 
zdjęcia do dwóch pełnometrażowych fabuł, 
czterech „trzydziestek” i pełnometrażowego 
filmu dokumentalnego. 

pokoju, szykuj się do wojny« – łacińska 
maksyma, na którą chętnie powołują się 
organizacje paramilitarne, reprezentuje 
dość powszechne podejście do obronno-
ści. Duża, dobrze wyszkolona i wyposażona 
armia oraz wspierające ją organizacje para-
militarne powinny być skutecznym strasza-
kiem na potencjalnych agresorów” – mówi 
reżyserka, która przez dłuższy czas doku-
mentowała życie takich formacji. – „Nie 
zajmuję się kwestionowaniem tej logiki, ale 
skupiam się na drzemiącym w niej podskór-
nym paradoksie, zgodnie z którym rezul-
taty określonej filozofii i działań stają się 
zaprzeczeniem stawianych sobie wcześniej 
celów. Hipotetyczna wojna ma wpływ na 
rzeczywistość”. 

Damian Kocur to twórca, który konse-
kwentnie chadza swoimi drogami. Mistrz 
krótkiej formy (21 dni, To, czego chcę, 
Powrót, Nic nowego pod słońcem, 1410, 
Moje serce i ostatni, obsypany nagrodami – 
Dalej jest dzień), laureat dziesiątek nagród, 
słynie z umiejętności pracy z naturszczy-
kami. Pierwsze osiem minut, jakie zoba-
czyli widzowie Polish Days, zaskoczyło 
niezwykłymi efektami jego metody: nowe, 
nieograne twarze, naturalne, jakby usły-
szane za oknem dialogi, świeże spojrzenie. 
Chleb i sól to film inspirowany prawdzi-
wymi wydarzeniami. Główny bohater – 
Tymoteusz, pianista, student akademii, 
wraca do rodzinnego miasta na wakacje, 
gdzie punktem spotkań jest bar z kebabem. 
Lokalna młodzież dobrze żyje z obcokra-
jowcami, z czasem jednak konflikt między 
grupą pracowników a chłopakami z osiedla 
zaostrza się. „Chleb i sól to film o ludziach, 
którzy pozbawieni tożsamości, dezintegro-
wani, nie są w stanie zaakceptować tożsa-
mości innych. To film o przemocy – od 
emocjonalnej po czysto fizyczną” – mówi 
reżyser. Obraz otrzymał dofinansowanie 
ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Więk-
szość zdjęć powstała w Strzelcach Opol-
skich przy wielkiej pomocy władz gminy, 
wzorcowo angażującej się w organizację 
pracy na planie.

Koproducentem obu powstających w Stu-
diu Munka fabuł jest nasz stały partner – 
Canal+ Polska, zaś Program 60 Minut został 
wsparty przez Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej. 

Anna Wróblewska

Agnieszka Elbanowska  
na planie filmu Chcesz pokoju, 
szykuj się do wojny
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ważają głosy za, czy przeciw. Kry-
tycy rezultat poznają dopiero po 
rozmowie. „To nie ma być rywali-
zacja, ale dyskusja, która pozwoli 
publiczności spojrzeć na film 
z innej perspektywy” – mówi Stel-
maszczuk. – „Raz zdarzyło się, 
że po spotkaniu, szale za i prze-
ciw wśród widzów odwróciły się”.

W tym roku odbędzie się już 
trzecia edycja „Za i przeciw”. Cykl 
organizowany jest jesienią jako 
podsumowanie roku. Udało się 
też w czasie pandemii, w prze-
rwach pomiędzy lockdownami, 
choć i tak od początku wszyst-
kie polemiki transmitowane są 
w sieci. Dyskusja wokół Jokera 
Todda Phillipsa z udziałem 
Adrianny Prodeus i Michała 
Oleszczyka ma już ponad 3 tys. 
odsłon. „Kino to nie tylko seans, 
to też rozmowa. Film – to nie 
tylko to, co widzimy na ekra-
nie, ale przede wszystkim to, co 
mamy w głowie. Warto się tym 
dzielić” – przypomina Piotr Stel-
maszczuk i zaprasza do Chełma 
tropem dobrego kina. 

Dagmara 
Romanowska 

MIEJSCA
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Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. 
„Pokazujemy rzeczy »inne«, 
wedle zasady: DKF-owy film to 
taki, o którym można dyskuto-
wać i który niesie różne emo-
cje” – przedstawia credo cheł-
mskiego DKF-u jego animator. 

ZA I PRZECIW
Ogólnopolską renomę Rewers 
zyskał dzięki spotkaniom 
„Za i przeciw”. „Pomysł wziął 
się z  inspiracji rozmowami 
Tomasza Raczka i Zygmunta 
Kałużyńskiego w  »Perłach 
z lamusa«” – przybliża koncept 
Piotr Stelmaszczuk. „Podobała 
mi się formuła przekomarza-
nia się krytyków i zastanawia-
łem się, w jaki sposób mogę ją 
odświeżyć i przenieść w mury 
Zorzy… Dyskutanci muszą być 
przekonani do danego zdania, 
nikomu go nie narzucam. Nasza 
publiczność szybko zorientowa-
łaby się, że to jakaś gra, a nam 
zależy na szczerości, nie »sta-
nowisku«” – podkreśla. 

Projekcję rozpoczynają krót-
kie wprowadzenia późniejszych 
oponentów. Po filmie gospodarz 
sprawdza atmosferę sali: czy prze-

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ ZORZA

Najpierw był cyrk, 
a właściwie „wie-
lofunkcyjna sala” 
w   d re w n i any m 

budynku. Raz udostępniana 
klownom i akrobatom, kiedy 
indziej aktorom teatralnym, 
tancerzom, czasem kinemato-
grafowi. Nosiła nazwę Syrena 
i uruchomiona została w 1906 
roku przez przedsiębiorcę 
Josefa Engela. Działała do roku 
1922. Chełmianie zakochali 
się w ruchomych obrazach – 
kolejne lata przyniosły praw-
dziwy rozkwit lokalnych kin. 

SPOJRZENIE 
WSTECZ
Wojciech Zakrzewski, zmarły 
w 2021 roku badacz kinowej 
historii Chełma, dziennikarz 
i animator kultury, laureat 
Honorowego Złotego Biletu 
za wybitne zasługi w rozpo-
wszechnianiu filmów, prze-
śledził dokładnie ich dzieje 
w miejskich archiwach i spi-
sał w broszurze-przewodniku 
„Chełmskie kina” (2018, wyd. 
Stowarzyszenie Integracji Trans- 
granicznej „Łączy Nas Bug”). 
Syrena, Polonia, Oaza, Wersal, 
Bałtyk, Corso, Kultura, Strze-
lec – zmieniały kierowników, 
nazwy, wyposażenie i wystrój. 
Prowadzone były przez pry-
watnych inwestorów, chełm-
skich Żydów, miejskie władze, 
a nawet wojsko. Czasami to 
historie naprawdę zaskakujące. 

Kino Strzelec – dla przy-
kładu – działało w latach 1924-
-1939 pod egidą Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Prowa-
dziło je Ognisko Podoficerskie, 
a w repertuarze znaleźć można 
było freski historyczne i patrio-
tyczne, w tym Pana Tadeusza 
Ryszarda Ordyńskiego. Sala na 
700 widzów mieściła się w… 
prawosławnej cerkwi garnizo-
nowej, wybudowanej pół wieku 
wcześniej – w 1856 roku. Seanse 
dostępne były nie tylko dla żoł-
nierzy, ale i cywilów, którzy 
chwalili sobie niższe niż w pry-
watnych kinach ceny – wojsko 
nie ponosiło części opłat dla 

branży rozrywkowej. Po wojnie 
dawna cerkiew – potem kino – 
przekształcona została w maga-
zyn wojskowy, a w 1982 Mini-
sterstwo Obrony Narodowej 
przekazało ją władzom kościel-
nym. Obecnie działa tam para-
fia pod wezwaniem św. Kazi-
mierza. 

Inne zawirowania dziejowe 
stały się udziałem eleganc-
kiego kina Corso, otwartego 
w roku 1929: „najszykowniej-
szego obiektu rozrywkowego 
w mieście”. Na 800 miejsc! 
„Ciemne ściany poczekalni 
zostały pomalowane w fanta-
styczne kwiaty i ptaki o jaskra-
wych kolorach. Służbę ubrano 
w złotem kapiące uniformy. 
Scena, dekoracja, oświetlenie 
nie ustępują w niczem scenom 
teatrów rewiowych w wielkich 
miastach. Bajkowe są wprost 
efekty świetlne” – reklamo-
wał swój przybytek Kazimierz 
Czernicki (cyt. za „Chełm-
skie kina”). Dziś znajduje się 

DUCHY I FILMY: 
WIDZIADŁO 
I REWERS
Do czasu pandemii publiczność 
w Chełmie dopisywała. „Zauwa-
żalny był u nas ten sam trend, co 
w całym kraju: widownia syste-
matycznie rosła. W 2018 roku 
Chełmski Dom Kultury sprze-
dał około 70 tys. biletów kino-
wych” – mówi Piotr Stelmasz-
czuk i zwraca uwagę na spory 
udział młodych w grupie odbior-
ców. Najwierniejsi z kinomanów 
są też stałymi uczestnikami spo-
tkań DKF-u Rewers, nie pierw-
szego w mieście. 

W latach 80. przy Młodzie-
żowym Domu Kultury w Cheł-
mie działał DKF Widziadło. 
„W nazwie spotkało się kino 
i nasz chełmski duch Bieluch, 
który króluje w  tutejszych 
podziemiach kredowych. Sam 
uczęszczałem na te seanse. Był 
tłum” – wspomina Stelmaszczuk. 
Tam chyba na dobre złapał fil-
mowego bakcyla i w końcu sam 
zaangażował się w DKF-ową 
działalność: jest wiceprzewod-
niczącym Rady Polskiej Federa-
cji Dyskusyjnych Klubów Filmo-

wych i prowadzi DKF Rewers. 
Budował go od podstaw z Woj-
ciechem Zakrzewskim. 

Pomysł narodził się w 2009 
roku. Inauguracja nastąpiła  
6 lutego 2011. „Zrobiliśmy 
głosowanie na nazwę i wygrał 
Rewers – od tytułu czarnej kome-
dii Borysa Lankosza” – opowiada 
Piotr Stelmaszczuk. „O decyzji 
poinformowaliśmy oczywiście 
reżysera, który bardzo ciepło te 
wieści przyjął. Powiedział, że sam 
czuje się »dzieckiem DKF-u«. 
Odwiedził nas – pokazaliśmy 
wybrany przez niego film, Autora 
widmo, i długo rozmawialiśmy 
o jego własnym kinie i drodze 
artystycznej”. 

Przez dekadę z  widzami 
Rewersu i Zorzy spotkali się też 
i inni artyści, m.in. Grażyna Sza-
połowska, Robert Więckiewicz, 
Wojciech Smarzowski, Agata 
Kulesza, Jan Jakub Kolski i Mar-
cin Dorociński. W repertuarze 
DKF-owym bardzo często poja-
wiają się polskie tytuły: Eastern; 
Nic nie ginie; Wieża. Jasny dzień; 
Fuga; Nina; Okna, okna; „trzy-
dziestki” ze Studia Munka-SFP. 
Tego lata do Chełma przyjechali 

Leszka Dziekońskiego. Obecnie 
Zorza podlega Chełmskiemu 
Domowi Kultury, który prze-
prowadził kolejny kapitalny 
remont gmachu, w tym zmo-
dernizował salę projekcyjną, 
wyposażając ją w nowoczesny 
sprzęt kinowy. Od 2013 roku 
w Centrum Kultury Filmo-
wej Zorza na seanse czeka się 
w wygodnym foyer, a wraże-
niami po projekcji można dzie-
lić się w Cafe Zorza” – przy-
bliża. 

Chełmski Dom Kultury 
zaprasza na filmy również 
do swojej sali widowiskowej 
na 504 miejsca – przy placu 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Gmach służy chełmianom od 
1964 roku. W latach 80. i 90. 
znany był po prostu jako kino 
Kultura. „Jest tu wielki ekran 
11 x 6 m i nagłośnienie Dolby 
Atmos 7.1, oraz przestrzeń, ale 
seanse możemy programować 
tylko wtedy, gdy nie odbywają 
się inne wydarzenia” – wyjaśnia 
Piotr Stelmaszczuk. Na koniec 
przypomina, że Chełmski Dom 
Kultury organizuje też letnie 
seanse pod gwiazdami – na 
dziedzińcu Muzeum Ziemi 
Chełmskiej.

Filmy goszczą poza tym 
w  Chełmskiej  Bibl iotece 
Publicznej. Tutaj przez kilka lat 
Wojciech Zakrzewski w ramach 
Stowarzyszenia Łączy Nas Bug 
organizował Przegląd Kina 
Ukraińskiego – do granicy 
jest „rzut beretem”. Pracownicy 
biblioteki prowadzą z kolei Klub 
Dobrego Filmu. 

tu kościół parafii św. Matki 
Boskiej Zwycięskiej Kościoła 
Polskokatolickiego, ale nadal 
czuć klimat kina. Zachowały 
się nawet przedwojenne ławki 
z numeracją miejsc. Układ 
ścian, podestów – wszystko 
to świadczy o tym, że niegdyś 
budynek wykorzystywany był 
w innym niż liturgiczny celu.

KINOWY CHEŁM 
DZIŚ
„Przetrwały barwne opowie-
ści, ale z kin tylko nieliczne” – 
o filmowym Chełmie opowiada 
dziś animator kultury Piotr 
Stelmaszczuk. „X Muza nadal 
gości w Wersalu, założonym 
w 1929 roku, w skrzydle cheł-
mskiego ratusza na ulicy Stra-
żackiej. Zaraz po wojnie kino 
zyskało nazwę Zorza. W drugiej 
połowie lat 60. przeszło grun-
towną przebudowę: zmieniła 
się cała bryła budynku. W 1972 
jego ozdobą stała się przypomi-
nająca zorzę mozaika autorstwa 

FILMOWA ZORZA
W malowniczym Chełmie, mieście na styku 
kultur, tradycji i barwnych legend, kino 
zachwyca już od ponad stu lat. Dziś tę filmową 
pasję podtrzymuje Chełmski Dom Kultury.
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Spotkanie  
z Danielem Bloomem

Greg Zgliński, Wojciech 
Zakrzewski i Piotr Stelmaszczuk
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SFP-ZAPA

Szanowni Państwo, 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich – 

Związek Autorów i Producentów 
Audiowizualnych (SFP-ZAPA) 

zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się 
uprawnionych autorów i producentów, którzy 
jeszcze nie powierzyli swoich praw autorskich 

do zbiorowego zarządzania, w celu wypłaty 
należnych im tantiem. Dotyczy to: reżyserów, 

autorów scenariusza, operatorów obrazu, 
scenografów, kostiumografów, dekoratorów 
wnętrz, montażystów, operatorów dźwięku, 
producentów, oraz ich spadkobierców lub 

następców prawnych.

Na kolejnych stronach przedstawiamy listę 
osób z podziałem na autorów i producentów, 
aktualnie zidentyfikowanych, które prosimy 

o kontakt z biurem SFP-ZAPA:

tel. (22) 581-43-60
lub sekretariat@zapa.org.pl.
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SFP-ZAPA
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Czabaj Sławomir
Czaja Maria Antonina
Czapla Wojciech
Czaplicka Michalina
Czarnecka Joanna
Czarnecki Henryk Tadeusz
Czechowski Waldemar
Czeczot Janina
Czeczott Natalia Danuta
Czekanowski Aleksander
Czekutis Karolina
Czernek-Banecka Paulina
Czerniatowicz Wojciech
Czerwiec Anna
Czerwiński Jakub
Czerwiński Jan
Czesek Robert
Czołnik Maria Krystyna
Czubak Justyna
Czuchnowski Mateusz
Czyczyło Andrzej
Czyński Kazimierz
Ćwikliński Wiesław

D
Dassier Jerome
Dawidowicz Michał
Dąbal Michał
Dąbkiewicz Janusz
Dąbrowska Krystyna
Dąbrowska Lucyna
Dąbrowska Małgorzata
Dąbrowski Andrzej
Dąbrowski Marcin
Dąbrowski Paweł
Dąbrowski Robert
Dedo Henryk

Chojnacki Przemysław
Chojnacki Robert
Cholewjusz Stanisław Krzysztof
Chołaściński Wojciech
Chomczyk Piotr
Christensen Lise
Chruściel Małgorzata
Chrzanowski Andrzej
Chudy Szymon
Chudy Tadeusz
Chudzian Wojciech
Chudziński Wojciech
Chudzyński Bogdan
Chuszno Patryk
Chwedczuk Marian Mariusz
Chylińska Anna
Ciałowicz Anna
Cichecki Tomasz
Cichoń Marcin
Cichowicz Ada
Cielewicz Tadeusz
Cieplak Adam
Cieplińska Daniela
Cierniak Agata
Ciesielski Krzysztof
Ciesielski Maciej
Cieszkowski Dariusz
Cimoszko Przemysław
Ciona Łukasz
Cotton Andy
Coulter Michael
Cybulska Barbara
Cygal Maciej
Cygler Zbigniew
Cyrwus Piotr
Cyz Tomasz
Czabaj Karolina

Brudz Krzysztof
Brzeska-Klinik Joanna
Brzezińska Anna
Brzeziński Piotr
Brzezowska-Różyłło Ewa
Brzostowski Siergiej
Brzozowska Karolina
Brzozowski Jarosław
Brzozowski Zdzisław
Brzyk Remigiusz
Buchowski Marcin
Buczkowski Robert
Budnik Mateusz
Bujański Piotr
Bujski Marcin
Burke Irena
Burszewska Agnieszka
Burzyński Adam
Buttinger Monika
Buzuk Łukasz
Byczyński Łukasz

C
Cabała Radosław
Cechnicki Michał
Celińska Milena
Cendrowski Maciej
Cękalska Romana Sylwestra
Chaberski Emil
Chamot Jacek
Chancewicz Piotr
Chmielecki Adam
Chmielewski Henryk
Chodak Marek
Chodkiewicz Jacek
Chodorowicz Katarzyna
Chojnacki Piotr

A
Abucewicz Piotr
Ackerman Michael
Adamiak Janusz
Adamiak Wojciech
Adamski Przemysław
Adamski-Chwalibóg Stanisław
Agata Monika
Agranowicz Michaił
Ajchel Łukasz
Aleksandrowicz Tadeusz
Altman Tadeusz
Andrulewicz Stanisław
Andrychowski Marek
Annusewicz Anna
Antoniszczak Malwina
Antoszczyk Alicja
Armusiewicz Zofia
Arwar Andrzej
Augustynowicz Anna
Auguścik-Pawełoszek Agnieszka

B
Bachańska Regina
Bajak Katarzyna
Bajak Natalia
Bajura Małgorzata
Bakanacz-Malinkiewicz Jadwiga
Banasiak Anna
Banasik Dariusz
Baran Jaroslav
Baranowski Bartłomiej
Baranowski Krzysztof
Barlik Aleksandra
Bartczak Piotr Roman
Bartel Katarzyna
Barthel Lars

Bartnicki Krzysztof
Bartnicki Michał
Bartoszewicz Grzegorz
Bartólewska Iwona
Bartuzin Krzysztof
Batory Krystyna
Bąkowski Jan
Bednarczyk Piotr
Bednarczyk Przemysław
Bednarek Andrzej
Bednarska Genowefa Maria
Bednarski Andrzej
Belina Brzozowski Jan
Bensch-Stylianu Joanna
Berndt Krystyna
Białousz Michał
Białousz Piotr
Bieda Krzysztof
Biegańska Irena
Bielan Łukasz
Bielawska Iwona
Bielecki Adam
Bielecki Mariusz
Bielicki Paweł
Bielińska Halina
Bieliński Robert
Bieńkowski Bohdan
Biernat Piotr
Bigoszewski Jacek
Bik Edyta
Bikont Piotr
Bilińska Alicja
Biliński Grzegorz
Bindek Łukasz
Binder Emma
Bińczyk Maciej
Biskup Leszek

Biskupska Blanka Wanda
Bisztyga Przebinda Halina
Błaszczak Magdalena
Błaszczyk Anna
Błaszczyk Ewa
Błaszczyk Wojciech
Błaszczyńska Alicja
Bocian Artur
Bodak Piotr
Bogaczyk Grzegorz
Bogdzińska Magdalena
Bogodzińska Magda
Boguslu Emine Cansu
Bohdanowicz Antoni
Bojanowska Agnieszka 
Małgorzata
Bołtowicz-Fransowska Marta
Bonas Agnieszka
Bonecki Jacek
Bonecki Józef
Boni-Marczyńska Jolanta
Borkowska Dorota
Borkowski Wojciech
Borowiec Piotr
Borowiecki Andrzej
Borowik Włodzimierz
Borowski Piotr
Borowski Wojciech
Borowski-Herbst Adam Piotr
Borzęcki Łukasz
Borzyszkowski Tomasz
Bradecki Tadeusz
Branicka Zofia
Branicki Andrzej
Braun Dagmara
Bretes Bartosz
Brodruck Dorothee

AUTORZY
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Harasiewicz Wojciech
Hartwig Janina
Hasior-Gołębiewska Anna
Hassler Jurgen
Häuser Maria
Häuser Paweł
Häuser Piotr
Hejak Marcin
Hen Maciej
Herod Łukasz
Hiperfokal Igor
Hoang Hgoc Piotr
Hoder Jan
Hoffman Kruszewska Anna
Hoffmann Beata
Hoffmann Julita
Hoszowski Paweł
Hrechorowicz Andrzej
Hubka Magdalena
Husarska Krystyna
Hussar Irena

I
Idźkowa Anna
Iłowski Maciej
Irysik Mateusz
Iwaszkiewicz Marek

J
Jabłońska Urszula
Jabłoński Dariusz
Jackowska Jolanta
Jacyków Tomasz
Jadczak Krzysztof
Jagielski Jan
Jakubczak Wojciech
Jakubiak Krzysztof

Graszka-Petrykowski Dariusz
Grecka Kamila
Grela Dariusz
Grela Przemysław
Gromnicka Delfina
Gromotka Martyna
Groszek Jacek
Groszyńska-Liweń Aneta
Gruda Józef
Grudzińska Zofia
Gruntmajer Marta
Gruntmejer Marta
Gruszka Ada
Gruszka Jacek
Gryn Michał
Gryzowski Jakub
Grzebalski Aleksander
Grzeszczak Katarzyna
Grzybacz Krzysztof
Grzybowski Tomasz
Guizar Andrea
Gulbrandsen Marius Matzow
Guntmajer Marta
Gustowski Antoni
Gutkowski Grzegorz
Gwarda Marcin
Gwiazdowicz Tomasz
Gwizd Justyna

H
Haczyk Ewa
Halama Małgorzata
Halbwachs Jean-Pierre
Hamera Marek
Hamer-Świecznik Christine
Handzlik Grzegorz
Hanzl Andrzej

Głodek Jarosław
Główczewski Jerzy
Głuszek Krystyna
Gniazdowski Zbigniew
Godlewski Bogusław
Goleń Katarzyna
Gołaszewska Katarzyna
Gołąbek Krzysztof
Gołębiewski Marcin
Gołębiowska Hanna
Gomułka Sebastian
Gondek Jowita
Gontarz Marcin
Gontarz Renata
Gorlikowski Marian
Gorski Kris
Gorzkowski Igor
Gosk Aleksander
Gosk Teresa
Gotfryd Tomasz
Goździk Sławomir
Górecki Grzegorz
Górecki Janusz
Górka Radosław
Górniak Grażyna
Górska Maria
Graban Monika
Grabarek Paweł
Grabowska Anna
Grabowska Ewa
Grabowska Maria Teresa
Grabowski Błażej Krzysztof
Grabowski Jerzy
Grabowski Marek
Grabowski Mikołaj
Grabowski Piotr
Grabowski Stanisław

Florczak Anna
Forbert Maria Magdalena
Forbert Wojciech
Ford Aleksander
Fortuna Venti
Francis Freddie
Franciszak Jan
Frankowski Jacek Jacenty
Frątczak-Rodak Monika
Fret Jarosław
Frosztęga-Kmiecik Brygida
Fudakowski Piotr

G
Gabryel Aniela
Gabryjelska Renata
Gaffling Łukasz
Gajewska Magdalena
Gajzler Robert
Galica Adam
Galikowski Paweł
Gałązkowski Janusz
Gałczyński Marcin
Gałek Jerzy
Gapińska Alicja
Gapski Krzysztof
Garbacz Paweł
Garbaczewski Rafał
Garbarczyk Piotr
Gaudyn Sławomir
Gawęcki Maciej
Gąsiorowska Renata
Generalczyk Jolanta
Giecewicz Krystyna
Gilewski Piotr
Glazer Dariusz
Gliszczyńska Benedykta

Dziedzic Jan Wojciech
Dziedzic Jędrzej
Dziewic Jaromir
Dzięcioł Krzysztof
Dzięciołowski Rafał
Dziki Waldemar
Dziubek Marcin
Dziumowicz Leszek

E
Edelman Maciej
Elminowska Justyna
Evans Stuart

F
Faba Mateusz
Faber Kazimierz
Faflak Maciej
Fandrejewska-Ochnio Karolina
Faroń Dominika
Faruga Wojciech
Fedorczuk Magdalena
Fedorowicz Julita
Ferlak Barbara
Fethke Jan Kazimierz
Fidala Paweł Marek
Fierek Michał
Filipczak Tomasz
Filipek Włodzimierz
Filipowicz Monika
Filipowicz Rafał
Filler Witold
Fitzet Patrycja
Flanagan Robert
Flis Aleksandra
Flisak Jerzy
Flisowska Magda

Dejczer-Galewicz Anna
Dejmek Kazimierz
Dejowa Halina
Dekarz Łukasz
Dembiński Lucjan
Demkowicz Mariusz
Deneko Emilia
Dębniak Radosław
Dębski Paweł
Dłużewski Bartosz
Dłużniewska Grażyna
Dobek Mirosław
Dobrucki Lesław
Docz Grażyna
Dokowicz Konstanty
Domagała Marek
Domaniecka Agnieszka
Domasiewicz Marta
Dopierała Jan
Doroszkiewicz Stanisław
Dowgiałło Zbigniew
Drobaczyński Romuald
Drozd Mieczysław
Drozdowska Agata
Drygalski Henryk
Drzyzga Paweł
Dubowski Sławomir
Ducki Tomasz
Duda-Ziętek Anna
Dunajewska Beata
Durakova Liubov
Duret Jean Pierre
Dwornik Zofia
Dybowski Maciej
Dybowski Wacław
Dyczek Daniel
Dymek Matylda
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Kotowska Danuta
Kotowska Gabriela
Kotowska Julia Ewa
Kotys Eryk
Kovalenko Alisa
Kovcin Mikołaj
Kowal Andrzej
Kowal Michał
Kowalczyk Antoni
Kowalczyk Dariusz
Kowalczyk Jakub
Kowalczyk Kinga
Kowalczyk Marcin
Kowalczyk Paula
Kowalewska Claudia
Kowalik Bogdan
Kowalska Ewa
Kowalska Justyna
Kowalski Adam
Kowalski Andrzej
Kowalski Gregory
Kowalski Tomasz
Kowalski Tomasz
Kowalski Władysław
Kozicka Paulina
Kozik Tomasz
Kozioł Miłosz
Kozłowska Anna
Kozok Jolanta
Kozyra Agnieszka
Kozyra Stanisław
Koźbiał Eugeniusz
Koźmińska Janina
Krajczok Michał
Krajdocha Barbara
Krajewska Agnieszka
Krajewska Kamila

Kołakowski Maciej
Kołas Uładzimir
Kołodziej Marian
Kołodziejczyk Marcin
Kołodziejczyk Marek
Kołodziejczyk Rafał
Komar Magdalena
Komasa Zofia
Kompan-Altman Mikołaj
Konarska Agnieszka
Konderek Elżbieta
Kondracki Jerzy
Kononowa Natalia
Konopka Łukasz
Konrad Kazimierz
Kopaczewski Jarosław
Kopeć Jakub
Kopeć Łukasz
Koper Karolina
Koprowicz Hubert
Koral Sylwester
Kordas Paweł
Kornyluk Goria
Korwin Maciej
Korzyb Agnieszka
Kos Łukasz
Kosiński Bohdan
Kossakowska-Sienkiewicz Anna
Kostarczyk Piotr
Kostrzewiński Zbigniew
Kostur Piotr
Kostyra Magdalena
Koszacka Aleksandra
Koszczuk Anna
Kościa Wanda
Kościelniak Sławomira
Kotowicz Alfreda

Kielar Paweł
Kieszek Marcin
Kijańska Marta
Kijek Katarzyna
Kijowska Renata
Kilian Adam Jerzy
Kilian Jarosław
Kisiel Patrycja
Kiss Marian
Kiszkurno Albert
Klata Jan
Klawiński Marcin
Klepacz Paweł
Klewar Małgorzata
Klimek Tomasz
Kluk Katarzyna
Kluza Anna
Klynstra-Komarnicki Redbad
Kłobucki Maciej
Kłos Martyna
Kłosiewicz Rafał
Kłoskowska Hanna Janina
Kłujszo Tomasz
Kłys Bartłomiej
Knabe Piotr
Kobiela Daniel
Kobierzycka Magdalena
Kobylarz Katarzyna
Kobylińska Weronika
Kochańczyk Agnieszka
Kochańska Ewa
Kocięba Jakub
Kocot Wojciech
Kokosiński Piotr
Kollar Michal
Kolsicki Waldemar
Kolska Zuzanna Jagoda

Kałwa Piotr
Kamiński Janusz
Kamiński Piotr
Kanicki Ireneusz
Kantor Tadeusz Marian
Kapeniak Szymon
Kaprowicz Kacper
Karabasz Kazimierz Mieczysław
Karaś Roman
Karczewski Maciej
Karmolińska Maria
Karwańska Elżbieta
Kasparowicz Dorota
Kasperek Michał
Kasprzak Mateusz
Kasprzycka Maria
Kaszuba-Dębska Anna
Kata Konrad
Katarzyńska Katarzyna
Kaufhold Donata
Kawalski Maciej
Kawiorska Iwona
Kazek Józef
Kazimierczak Alicja
Kazimierski Maciej
Kazimierski Paweł
Kaźmierczak Agnieszka
Kaźmierczak Wacław
Kaźmirowicz Anastazja
Kaźmirowicz Lena
Kądziołka Danuta
Keim Krzysztof
Kenar Urszula
Kędziorek Małgorzata
Kępski Tomasz
Kichlar Karolina
Kichler Karolina

Jerzyk Mikołaj
Jesipowicz Luiza
Jezior Christine
Jeziorek Andrzej Mariusz
Jeżowski Krzysztof
Jędrejek Martyna
Jędrzejczak Beata
Jochan Małgorzata
Jodłowski Marek
Jonas Jacek
Jopyk-Misiak Maria
Jóźwiak Grzegorz
Jóźwicki Paweł
Jóźwik Monika
Jurczyk Zbigniew
Jureczka Radosław
Jurgała Wiesław

K
Kabakow Dmitrij
Kaczkowska Karolina
Kaczmarek Jagna
Kaczmarek Piotr
Kaczoruk Renata
Kaczyński Piotr
Kaim Ewa
Kaja Piotr
Kaja Ryszard
Kajszczak Paweł
Kalinowski Waldemar
Kalisz Jan
Kaliszewska Iwona
Kalita Marek
Kałczak-Kozieł Ewa
Kałkowski Roman
Kałuski Adam
Kałuża-Wierzchosławski Roman

Jakubik Mirosław
Jakubowska Daria
Jakżyna Tamara Elżbieta
Janczak Mateusz
Janicki Michał
Janik Mieczysław
Janikowski Łukasz
Janiszewski Leszek
Janiszewski Maciej
Janiszewski Mariusz
Jankowska Elżbieta
Jankowski Grzegorz
Jankowski Wojciech
Januszaniec Michał
Jaremko Tomasz
Jarmuła Dariusz
Jarnuszkiewicz Anna
Jarnuszkiewicz Marcin Łukasz
Jaruga Stanisław Zygmunt
Jarzyna Grzegorz
Jarzynka Marek
Jasińska Katarzyna
Jasińska Luiza
Jasiński Krzysztof
Jasiński Mariusz
Jasiukiewicz Piotr
Jaszkowski Marek
Jaśniak Grzegorz
Jaworek Kamil
Jaworska Katarzyna
Jaworski Arkadiusz
Jaworski Artur
Jaworski Paweł
Jaworski Stanisław
Jawoszek Łukasz
Jemelianova Ganna
Jermacz Edyta
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Maximilian Konrad
Mazur Katarzyna
Mazur Krzysztof
Mazur Piotr
Mazurek Malwina
Meksiak Marcin
Mess Edvard
Meyer-Chojnowska Ewa
Mialik Sebastian
Miastkowska-Wujec  
Katarzyna
Michalec-Chlebik Olga
Michalski Dariusz
Michnikowski Jakub
Michnikowski Roch
Mickiewicz Witold
Miecznik Sebastian
Mielech Krystyna
Mierzwiak Wojciech
Mieszczakowska Justyna
Migacz Michał
Migalski Dariusz
Migielska-Świrta Leokadia
Migneco Santi
Mikołajczyk Aleksandra M. M.
Miksiewicz Małgorzata Zofia
Mikulski Włodzimierz
Milencki Jan Jakub
Militowska Emilia
Miłoszewska Marta
Minkiewicz Bartosz
Minticz-Skarżyńska Lidia
Mioduszewska Anna
Mirocka Agnieszka
Mirowska Aleksandra
Miszczak Szymon
Mitura Filip

Maj Paweł Wojciech
Majba Paulina
Majda Wojciech
Majewski Kacper
Major Ryszard
Makówka Marianna
Makuła Waldemar
Malejko Wojciech Zbigniew
Małasiewicz Grzegorz
Małecka Katarzyna
Małecka Marzena
Małecki Jakub
Małek Katarzyna
Małycha Zuzanna
Mandes Dariusz
Manowski Robert
Marchel Sandra
Marciniak Bartosz
Marczuk Jan
Markowicz Anita
Markowska Aleksandra
Markowska Justyna
Marszałek Diana
Martan Zbigniew
Marzyński Marian
Masalska Weronika
Masłowska Marta
Mass Anna
Masztalerz Krzysztof
Matela Łukasz
Matkowski Rafał
Matusiewicz Kryspin
Matuszak Michał
Matuszak Tomasz
Matuszewski Aleksander
Matwiejczyk Marcin
Matysiak Magdalena

Lucas Christopher
Ludwiczak Agata
Ludwig Witold
Lutczyn Edward
Lutczyn Paweł
Lyko Monika

Ł
Łagowska Justyna
Łagowska Katarzyna
Łakomy-Spławski Marcin
Łapiński Jerzy
Ławniczak Agata
Łobacz-Szczęsna Jolanta
Łoś Aleksandra
Łuczków Ewa
Łukasiewicz Krzysztof
Łukasik Katarzyna
Łukaszewicz Artur
Łukaszewicz Sylwia
Łysień Łukasz

M
Maciejewska Anna
Maciejowska Paulina
Maciejowska-Von Seltmann 
Gabriela
Macuk Marcin
Maćków Zbigniew
Madejek Piotr
Madera Agnieszka
Magier Mariusz
Magnuszewski Andrzej
Maj Aleksander
Maj Andrzej
Maj Jolanta
Maj Magdalena

Lang Ewa
Laskowska Dominika
Laskowska Katarzyna
Laskowska Urszula
Laskowska Wanda
Latałło Katarzyna
Latusek Adam
Laube Adrianna
Lazar Wanda
Lebon Thierry
Lenarczyk Marcin
Lengren Katarzyna
Lenica Jan
Lesiak Monika
Leszczyc-Zielonacki Janusz Emil
Leszczyłowski Michał
Leszczyński Waldemar
Leśniewska Jadwiga
Lewandowska Anna
Lewandowska Barbara
Lewicka Martyna
Lewiński Maciej
Libera Zbigniew
Lichwa Jakub
Linkowska Hanna
Lipicki Adam
Lipińska-Leidinger Barbara
Lipiński Łukasz
Lipka Paweł
Lipowski Aleksander
Lisak Piotr
Lisiacki Maciej
Lisiecki Mariusz
Lisowski Filip
Litwin Piotr
Loc Hoang Ngoc Piotr
Lubelska-Chrołowska Maria

Księżak Leonard
Księżarek Marek
Kubiak Adam
Kubiak Krzysztof
Kubiak Maria Aleksandra
Kubiak Wojciech
Kubik Janusz
Kucaj Krzysztof
Kuczyński Mariusz
Kudaczkin Oleg
Kudaka Przemysław
Kudlicka Boris
Kudła Mateusz
Kudrzycka Jadwiga
Kujawski Ryszard
Kula Klaudia
Kulak Piotr
Kulbaka Kamila
Kulik Paweł
Kumor-Parzuchowska Edyta
Kuranda Ida
Kuropatnicka Kamila
Kurpas Anna
Kurzel Denis
Kuś Mariusz
Kuzdak Urszula
Kwiatkowska (Gawęcka) 
Katarzyna
Kwiatkowska Anna
Kwiatkowski Maciej Stanisław
Kwiatkowski Marcin Łukasz
Kwiecień Barbara
Kwiecień-Kaniewska Katarzyna

L
Lachmann Piotr
Landova Milena

Kramer Mieneke
Krasiński Marcin
Krawcow Mikołaj
Krawczuk Natalia
Krawczyk Karolina
Krawicz Mieczysław
Kretkowski Przemysław
Kreutz Maksymilian
Krężel Przemysław
Krężlak Robert
Kronic Andrzej
Kropidło Michał
Król Tomasz
Królak Krzysztof
Król-Nowińska Faustyna
Kruk Ewa
Kruk-Nowacki Michał
Krukowska Zofia
Krupniewski Maciej
Kruszyński Seweryn
Krwicz Mieczysław
Kryński Adam
Krysik Patrycja
Krzanowski Aleksander
Krzemień Małgorzata
Krzemińska Lucyna
Krzemiński Krzysztof
Krzemiński Łukasz
Krzeptowska Czesława
Krzeptowska-Wisiecka Elżbieta
Krztoń Anna
Krzyczmonik Barbara
Krzyczmonik Bartłomiej
Krzysztofowicz Marek
Krzysztofowicz Piotr
Krzyżanowska Halina
Książek Adrianna
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Planutis Witold
Pluciński Wojciech
Pluta Łukasz
Płaska Przemysław
Płaza Przemysław
Płóciennik Mateusz
Podgórski Łukasz
Podolec Marcin
Pogany Gabor
Pogorielov Andriej
Pokrywka Marcel
Polgar Laszlo
Policiński Grzegorz
Polijaniuk Jerzy
Polivka Jan
Poniedzielski Michał
Popławska Monika
Popławski Janusz
Poprawski Zbigniew Franciszek
Poraniewska Dorota
Porczyk Agata
Porembalski Stanisław
Poryzała Karolina
Pozdnyakov Aleksander
Poznański Mieczysław
Poznański Tomasz
Półrolniczak Adrian
Prałat Grzegorz
Prankl Anna
Prochowicz-Ratyńska Maja
Prochowska Agnieszka
Prosiński Jan
Pruska Marta
Przedpelski Mathieu Jean
Przeradzka-Jędrzejewska 
Jadwiga
Przestalski Maciej

Pawluk Piotr
Pawłowska Karolina
Pawłowski Janusz
Pawłowski Marcin
Pazmandy Katalin
Pellerin Daniel
Penda Piotr
Peszek Jan
Petelczyc Paweł
Petelska Ewa
Pham Anna
Piasecki Waldemar
Piątek Jacek
Piątek Katarzyna
Piechura Marcin
Piegat Marcin
Piekarski Jarosław
Piekutowski Andrzej
Pierzchanowski Paweł
Pietrowski Szymon
Pietruszka Dawid
Pietrzak Blanka
Pietrzak Jakub
Pięta Ewa
Piętka Natalia
Pik Lechosław
Pikulski Michał
Pilchowski Mikołaj
Pilich Marcin
Piłat Natalia
Piontecka-Lawenda Katarzyna
Piotrowska Aleksandra
Piotrowski Łukasz
Pis Gwidon
Pitek Anna
Piwowarczuk Maciej
Piwowarska Halina

Otocka Wiesława
Owczarek Krzysztof

P
Pacewicz Lidia
Pacholski Piotr
Paciorek-Grabowska Anna
Paczkowski Paweł
Pająk Bożydar
Pakuła Julian
Pala Michał
Palikot Michał
Palka Jakub
Palmowska-Knaś Dorota
Paluch Magdalena
Paluch Paweł
Pałka Karol
Pałka Piotr
Pankiewicz Krzysztof
Pankow Eugeniusz
Papuziński Andrzej
Paradowicz Tadeusz Zdzisław
Paradzińska Katarzyna
Paruch Stefan
Parys-Płowik Ewa
Pasemann Jan
Passini Paweł
Paszkowska Maja
Paul Lech
Pawełczyk Maciej
Pawlicka Elżbieta
Pawlik Arkadiusz
Pawlik Justyna
Pawlikowska Maja
Pawlikowski Maksymilian
Pawlina Maryla
Pawluczuk Wojciech

O
Oblowitz Michael
Ogrodowczyk Jacek
Oktawiec-Kulik Violetta
Olbert Magdalena
Olbrychska Weronika Zofia
Olejnik Zygmunt
Oleszczuk Łukasz
Olszewski Łukasz
Olszewski Olaf
Olszewski Olimpiusz
Olszewski Włodzimierz 
Eugeniusz
Ołdak Leszek
Onoszko Monika
Opałka Mateusz
Opas Marcin
Oraczewska-Grabowska Zofia
Ordyński Ryszard
Orlecki Jerzy
Orłowska Elżbieta
Orłowska Małgorzata
Orłowski Jacek
Orłowski Jerzy
Orman Mieczysław
Orski Witold
Orzechowska Anna
Orzechowski Maciej
Osajda Mateusz
Osiecki Tadeusz
Osowiecki Andrzej
Ossendowski Jakub
Ostanówko Jarosław Bolesław
Ostański Mariusz
Ostoja-Zagórski Zbigniew
Ośko Łucja
Oślak Maciej

Nagy Władysław
Nalepa Piotr
Napiórkowski Józef
Naszkiewicz Kinga
Nawrocka Halina
Nawrocki Zbigniew
Negrusz Joanna
Nenow Damian
Nędzyński Mariusz
Niedbalska Ludmiła
Niedzielska Wanda
Niedźwiecka Janina
Niemczynowska  
Agnieszka
Nierodzińska Małgorzata
Niesiołowski-Spano Łukasz
Niewińska Grażyna
Nikolski Roman
Nogański Michał
Nowak Bartosz
Nowak Krzysztof
Nowak Krzysztof
Nowak Mariusz
Nowak Zuzanna
Nowakowski Adam
Nowakowski Artur
Nowakowski Konrad
Nowakowski Marek
Nowakowski Marek  
Tadeusz
Nowakowski Mariusz
Nowicka Irena Maria
Nowicki Krzysztof
Nowicki Łukasz
Nowicki Michał
Nowosad Marek
Nykowski Antoni

Mizielińska Małgorzata
Mleczak Natalia
Modrzejewska Jadwiga Wiktoria
Mojnowska Marta
Molenda Maria
Morawczyński Jacek
Morawski Andrzej Piotr
Mordak Krzysztof
Mordarski Michał
Moręcki Sebastian
Mosdorf Halina
Mosiewicz Magdalena
Motłoch Hanna
Motyka Krzysztof
Motylska Agnieszka Dorota
Mozer Bogdan Kazimierz
Moździerz Jarosław
Mroczek Agnieszka
Mroczkowski Ryszard
Mrowiec Anna
Mrozek Wojciech
Mrozowska Magdalena
Mróz Barbara
Mróz Lech
Mucha Kazimierz
Mularczyk Natalia
Muller Jerzy
Muraczewski Łukasz
Musiałowicz Edward
Musidłowska Maryla
Muszyńska Małgorzata
Mykhalova Anastasiiya
Myszorek Tadeusz

N
Nadolny Marcin
Nadolny Paweł
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Stasiak Joanna
Stasik Justyna
Stawiski Jacek
Stefaniak Wojciech
Stefańska Katarzyna
Steliżuk Jan Andrzej
Stelmaszyński Marcin
Stencel Zbigniew
Stępczak-Patyk Anna
Stępień Sylwester
Stępińska Aurelia
Stolarski Robert
Strent Łukasz Rafał
Strohmayer Lisa
Strojecki Jan
Struczyk Piotr
Struzik Rufin
Strycz Adrianna
Stryczek Andrzej
Strzemżalski Wojciech
Strzeszewski Wojciech  
Zygmunt
Strześniewska Józefa
Stupiński Adrian
Styrna Damian
Subotowicz Eliza
Sulik Bolesław
Suprun Dominika
Surdej Virginia
Surlej Piotr
Suska Irena
Suski Arkadiusz
Suwała Justyna
Suwała Małgorzata
Swinarski Konrad
Sypniewski Maciej
Szabarkiewicz Renata

Smoliński Damian
Smyczek Magdalena
Smyl Miłosz
Sobczak Ewa
Sobecka Agnieszka
Sobieszczański Zbigniew
Sobieszek Maja
Sobocińska Małgorzata
Sobociński Jerzy
Sobolewski Marek
Sokołowska Dominika
Solak Jan
Solarz Klaudia
Solecki Piotr
Sopoćko Agnieszka
Sosnowski Paweł
Spas Magdalena
Spryszyńska Martyna
Srebrzyński Andrzej
Sroka Mieczysław
Srokowska Elżbieta
Srokowski Jerzy (Jan)
Stabiński Tomasz
Stacewicz Adam
Stachowiak Jakub
Stachowski Jacek
Stadnik Karol
Staliński Michał
Staneta Zuzanna
Stani Arkadiusz
Stankiewicz Grażyna
Stankiewicz Piotr
Stankowa Mira
Stańczak Marian
Starecki Witold
Starowiejski Franciszek
Starowieyska Ewa

Sielczak Dominika
Sienicki Artur
Sienkiewicz Alina
Sierociński Krzysztof
Sikora Katarzyna
Sikora Kinga
Sikora Rafał
Sikorska Magdalena
Sikorska Mirosława
Sitkowska Anna
Sitkowski Paweł
Siwek Piotr
Skajnowski Marcin
Skarżyński Radosław
Skawiński Rafał
Skiba Wojciech
Skonieczny Artur
Skorupa Małgorzata
Skorupski Marek
Skowron Ewa
Skowrońska Emilia
Skóra Krzysztof
Skrobiński Józef
Skrzypczak Iwona
Skrzypek Dawid
Skrzypiec Rafał
Skwarczyńska Agata
Słapczyński Ryszard
Sławiec Urszula
Słobodzian Jolanta
Słodkowski Marek
Słomka Tomasz
Słomowicz Mikołaj
Słotwiński Józef
Słupska Iga
Smolarska Klaudia
Smolińska-Sroka Lucyna

Rymarz Anna
Ryn Grażyna
Rzążewska Paulina
Rzeczycki Tadeusz
Rzepliński Rafał
Rzeźniczek Marcin

S
Sadowski Andrzej
Sadowski Andrzej
Sajewicz Kamil
Sala Grzegorz
Salawa Krzysztof
Salecka Ewa
Sałata Rafał
Samborska Magdalena Sabina
Samojlik Tomasz
Samsel Jarosław
Sanak Marek
Sapka Jakub
Sapryk Tomasz
Sartowa Maria
Sawicki Janusz
Schabenbeck Stefan
Sekuła Anna
Senechal Philippe
Sepioło Dariusz Maciej
Shved Maksim
Siadak Tomasz
Siadak Wojciech
Siczek Kazimierz
Sieciński Wojciech
Sieczak Marta
Sieczkowski Roger
Siek Rafał
Siekiera Czesław
Siekierski Edmund

Ridan Jerzy Edward
Riege Krzysztof Andrzej
Robakiewicz Michał
Robakowski Michał
Robat Klaudia
Roessler Magdalena
Rogowska Felicja
Rogowski-Tylman Adam 
Stanisław
Rogowski-Tylman Juliusz Maria 
Leon
Rojek Agata
Rok Mirosław
Romanowski Franciszek
Romaszkiewicz Henryk
Ronowicz Stefan
Roszyk Jarosław
Różalska Agnieszka
Różańska Elżbieta
Różycki Piotr
Różycki Roman
Rucki Tomasz
Rudnicki Jacek
Rudzik Norbert
Rus Słomiński Jan
Rutkowska Dominika
Rutkowski Rafał
Rużycki Jarosław
Rybak Urszula
Rybakiewicz Monika
Rybarczyk Paweł
Rybicka Cecylia
Rybkowski Piotr
Rychlicka Halina Krystyna
Rydzewski Ryszard
Rykiel Janek
Rykiel Marek

Przewłoka Paweł
Przęczek Marek
Przybora Jeremi
Przybylski Jakub
Przylipiak Roman
Pstrokońska Lidia
Ptaszek Monika
Ptaszyńska Alicja
Ptaszyński Leszek Andrzej
Puchacz Marek
Puchalska Justyna
Pudlik Kamil
Pudzianowski Krzysztof
Pulchny Leonard Jan
Puławska Oliwia
Purzycka Maria Alina
Pusty Janusz
Putowski Maciej Maria
Pyda Maria
Pysz Marek

R
Rachel Anna Maria
Rachelska Magdalena
Raczak Lech
Raczkowska-Kazek Magdalena
Radwański Ryszard
Radzinowicz Anatol
Radziukiewicz Jan
Rakowski Andrzej
Rasch Marta
Rasiak Jerzy
Ratajczak Piotr
Regulska Natalia
Reszka Izabela
Retzer Janusz
Reynolds Andrea
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Wiśniak Kazimierz
Wiśnicka-Wyrozębska Maria 
Barbara
Wiśniewska Joanna
Wiśniewska Teresa
Wiśniewski Bogdan
Wiśniewski Grzegorz
Wiśniewski Krzysztof
Wiśniewski Robert
Wit Aleksandra
Witkiewicz Anna
Własow Janusz
Włoczewska-Dobiecka Barbara 
Zuzanna
Włodarczyk Sebastian
Wnorowska Wioletta
Wnuk Agnieszka
Wodecka Beata
Wohl Andrzej
Wojciechowski Arkadiusz
Wojciechowski Jerzy
Wojciechowski Marcin
Wojdal Paweł
Wolska-Stefanowicz Irena
Wolski Piotr
Wołejko Jarosław
Wołoczko Krzysztof
Wołoszczuk-Banasiak Anna
Wołoszyn Wojciech
Wołowiec Jakub
Worsztynowicz Monika
Woźniak Dariusz
Woźniak Krzysztof
Woźniak Tomasz
Woźniakowska Marta
Woźniakowski Roman
Woźny Izabela

Walter Michał
Waltoś Alicja
Wałachowska Agata
Wancerski Grzegorz
Warpechowski Zbigniew
Wasiela Katarzyna
Wasilewska Agata
Wasowski Jerzy
Wasztyl Bogdan
Waszyński Michał
Wawrzyniak Cecylia
Wawrzyniak Daniel
Wądrzyk Paulina
Wąsik Sławomir
Wąsowski Przemysław
Weber Kurt
Wesołowska Adrianna
Węglarz Krzysztof Artur
Węgrzyn Radosław
Wężowski Dariusz
Wężowski Marcin
Wiatrzyk Jan Jakub
Wielowieyski Mateusz
Wierchowicz Zofia
Wierzbicka-Rusiecka Joanna 
Maria
Wierzbowski Krzysztof
Wierzejski Jan
Wiktorowicz Dariusz
Wilewicz Witold
Wilk Katarzyna
Wimmerova Lenka
Winek Marcin
Winiewicz Krzysztof
Wirth Alicja
Wiszniewski Włodzimierz 
Wincenty

Tyszkiewicz Michał
Tywoniuk Michał

U
Uberman Szymon
Ubych Martyna
Ufnalewska Zofia
Ułłowicz Andrzej
Uniechowska Felicja
Urban Robert
Urban Roman
Urbanek Maria
Urbanek Paula
Urbaniak Stanisław
Urbanik Adam
Urbańczyk Ronald
Urbański Jakub
Urbański Kazimierz
Urlich Artur
Urubko Denis
Uszyński Stanisław
Uznański Piotr

V
Volmer Hanna

W
Wajda Leszek
Wajler Maciej
Walaszczyk Dariusz
Walczak Ewa
Walczak Krystian
Walczak Marta
Walczuk Krzysztof
Walczyński Michał
Walendzik-Wiśniewska Marta
Walisiak-Jankowska Joanna

Talejko Joanna
Teperek Marcin
Tereszkiewicz Mateusz
Terlecki Marian
Tingleff Per
Tkaczyk Jan
Tlak Adam
Tokarzewski Janusz
Tokarzewski Marek
Tomanek Konrad
Tomaszewski Henryk
Tomaszewski Tomasz
Torbiarczyk Katarzyna
Tracz Maciej
Trafas Aleksander
Trętowicz Dariusz
Trojak Agata
Trusz Krzysztof
Truszczyński Stefan
Tryzna Olaf
Trzaska Józef
Trzaskowska Małgorzata
Trzos-Rastawiecki  
Andrzej
Tuliński Michał
Tumidajski Jarosław
Tur-Kiryłow Janina
Turow Wiktor
Turowicz Jerzy Wojciech
Tuszewski Jerzy Grzegorz
Twardoch Ryszard
Twardowska Elwira
Tworz Sebastian
Tyczyński Stanisław
Tyszkiewicz Artur
Tyszkiewicz Krzysztof
Tyszkiewicz Marcin

Szutran Pamela
Szwarc-Bronikowski Stanisław 
Józef
Szyc Mariusz
Szykowny Karol
Szyma Tadeusz Andrzej
Szymaniak Zbigniew
Szymczyk Barbara
Szypiłło Maria Romana

Ś
Ślepowrońska Dagna Maria
Ślepowrońska Darmiła 
Agnieszka
Śliwa Mateusz
Śliwa-Fijołek Marzena
Śliwiński Orest Jerzy
Śliwiński Włodzimierz
Śmich Maciej
Śmiech Krzysztof
Śmigasiewicz Waldemar
Śniadecki Wiesław
Śnieżawski Jerzy
Śródka-Makówka Barbara
Świdergał-Materna Maria
Świderski Jakub
Świderski Jan
Świderski Krzysztof
Świdzińska Agnieszka
Świerszcz Jarosław
Świerzawski Łukasz
Świetlikowski Grzegorz
Święs-Kucybała Ewa

T
Tafejko Marcin
Talarczyk Robert

Szadkowski Tomasz
Szafrański Dariusz
Szafrański Krzysztof
Szagdaj Nadia
Szalsza Piotr
Szamburski Piotr
Szaniewski Józef
Szapliński Paweł
Szaro Henryk
Szarzyński Piotr
Szczeblewski Ireneusz
Szczepaniak Adrian
Szeller-Gorecka Grażyna
Szeski Jerzy
Szetela Bogusław
Szewczyk Mirosław
Szewczyk Szymon
Szkopiński Zdzisław
Szkudlarczyk Dominik
Szmit Wiesława
Szmitke (Schmitke) Piotr
Szopińska Katarzyna
Szot Arkadiusz
Szpak Andrzej
Szpakowicz Piotr
Szubert Marta
Szubert Urszula
Szudyga Marta
Szulc Andrzej
Szulc Grzegorz
Szulc Marcin
Szulc Mariusz
Szumiec-Zielińska  
Elżbieta
Szumińska Dorota
Szuperski Wojciech
Szutkowski Elżbieta
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Zielonka Radosław
Zięcina Adam
Ziółkowska Dorota
Ziółkowska-Belter Anna
Ziółkowski Krzysztof
Ziółkowski Maciej
Ziółkowski Przemysław
Zitzman Irena
Zund Lukas
Zwolak Jakub
Zygadlewicz Janusz
Zyskowska Iwona
Zysykowska Iwona

Ż
Żebrowski Wojciech
Żelawski Jan
Żelazek Katarzyna
Żurawski Bartłomiej
Żurek Rafał
Żwan Rafał
Żyła Piotr

Zamorska Anna
Zaniewska-Chwedczuk Xymena 
Krystyna
Zaniewski Ryszard
Zankowska Danuta
Zapała Adam
Zarychta Tomasz
Zarzycki Jerzy
Zastawna Agnieszka
Zawada Andrzej
Zawada Ernest
Zawada Ewa
Zawada Piotr
Zawadzki Kamil
Zawadzki Remigiusz
Zawidzki Krzysztof
Zbąska Maria
Zborowska-Skowrońska Anna
Zdzinnicki Dariusz
Zemsta Dżesika
Zielecka Katarzyna
Zieliński Jerzy

Wójcik Jakub
Wójcik Michał
Wójcik Piotr
Wójcik Rydlewska Anna
Wójcik Tomasz
Wójcikowska-Szymczak Hanna
Wójtowicz-Janowska Wiktoria
Wrona Monika
Wróbel Andrzej
Wróblewski Grzegorz
Wróblewski Jarosław
Wróblewski Jerzy M.
Wróblewski Maciej
Wróblewski Rafał
Wrześniewski Wojciech
Wysocki Marcin
Wyszomirski Krzysztof
Wyszyńska Aleksandra
Wyszyńska Natalia

Z
Zabłocki Konrad
Zaborowska Ewa
Zacharek Natalia
Zachariasz Szymon
Zaciera Antoni
Zaczyk Stanisław
Zadęcki Dominik
Zadrowski Witold
Zadworny Marek
Zagnińska Magdalena
Zahorska Michelle
Zając Krystian
Zakrzewski Andrzej Józef
Zakrzewski Mateusz
Zalewska Dorota
Zamojska Magdalena

Apella

Digital 35 (Divizion Studio 
Filmowe)

Film Finance and Production

Fundacja Między Słowami

Grupa Warszawa

Narodowe Centrum Kultury

NWM Media

Odra Film

San Graal

Studio Gołąb

Toromedia

PRODUCENCI
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TERESA JANICKA

POZA ŚCINALNIĄ
Zmiany struktury produkcji i zatrudnienia 
w WFD/WFDiF sprawiały, że Janicka okre-
sowo pracowała w innych działach labo-
ratorium. W przygotowalni, w ciemności 
lub słabym świetle oliwkowym, szykowała 
różne, niepoddane jeszcze obróbce, mate-
riały światłoczule do użycia na poszczegól-
nych etapach produkcji i postprodukcji 
filmu. Zajmowała się oznaczaniem odczyn-
ników chemicznych, ustalaniem właści-
wości sensytometrycznych taśmy filmo-
wej (głównie światłoczułości), montażem 
negatywu. Pod koniec pracy zawodowej 
czyściła zeskanowane obrazy w rekon-

Nazwy związanych z tymi funk-
cjami pracowni, takie jak ścinal-
nia negatywu czy przygotowal-
nia, mogą młodym filmowcom 

z ery cyfrowej wydać się dziwne. Wpraw-
dzie pracownie te na pełnych obrotach pra-
cowały w czasach kina analogowego, lecz 
gdy nastała era cyfrowa, nie wyszły całkiem 
z użycia, o czym Teresa Janicka przekonała 
się osobiście. „Kiedy w 1978 roku zaczy-
nałam pracę w Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych w Warszawie, w kinematografii 
panowały niepodzielnie materiały światło-
czułe. Kiedy w 2013 odchodziłam, wówczas 
już z Wytwórni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, na emeryturę, urządzenia 
cyfrowe pracowały w najlepsze i dane mi 
było zmierzyć się z nimi. Niemniej wtedy 
jeszcze, nawet przy ich zastosowaniu, kino 
nie obywało się bez taśmy światłoczułej, 
więc do końca miałam przy niej zajęcie” –  
mówi Janicka.

ZE SPOKOJNEJ  
NA CHEŁMSKĄ
Po ukończeniu szkoły podstawowej Janicka 
chciała zdobyć solidny zawód. Podjęła 
naukę w Technikum Fototechnicznym 
przy ulicy Spokojnej, w klasie technologii 
materiałów światłoczułych i obróbki filmu. 

Nazwa stanowiska pracy, na którym 
warszawianka Teresa Janicka spędziła 
35 lat w WFD, dziś WFDiF, brzmi 
krótko: laborant. Kryje się za nią nie 
tylko obróbka chemiczna materiałów 
światłoczułych, ale też wiele innych 
funkcji, znanych pani Teresie od 
podszewki.

chciały już wdrażać się do nowej techniki. 
»Zostawiamy ją tobie« – mówiły. Począt-
kowo sprawiała mi trudności, ale opano-
wałam ją, bo lubię wyzwania” – zwierza się 
Janicka. Podkreśla, że w ścinalni negatyw 
szykowano też do laboratoryjnych efektów 
specjalnych: rozjaśnień, ściemnień, prze-
nikania, a po ścięciu go, synchronizowano 
obraz z dźwiękiem (jeszcze w postaci nega-
tywu tonu), uzyskując synchron tylko na 
podstawie wgranych w ten negatyw pli-
ków. „Kiedy było dużo pracy – mówi pani 
Teresa – siedziało się w Wytwórni od rana 
do wieczora, a czasem i w nocy. Bez bólu, 
bo tworzyliśmy tam jedną wielką, zgraną 
rodzinę. Samo ścinanie negatywu wyma-
gało nie tylko dokładności, ale i cierpliwo-
ści. Może dlatego nigdy nie widziałam, aby 
wykonywał je mężczyzna”.

PIERWSZY FILM,  
JEDYNA WPADKA
Pierwszym filmem, w którym Teresa 
Janicka, na długo przed wejściem elektro-
niki, ścinała samodzielnie negatyw obrazu 
jednego z ośmiu dziesięciominutowych 
aktów, był Pielgrzym Andrzeja Trzosa-Ra-
stawieckiego – reportaż z pierwszej piel-
grzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny 
(akty rozdzielono między ówcześnie osiem 
pracownic ścinalni). „Pomyliłam się w sto-
pażu i dokleiłam w negatywie niecenzuralne 
za komuny ujęcie ukazujące transparent 
z napisem »Boże, chroń papieża i naród«. 
O dziwo, zauważono je dopiero na dru-
giej projekcji roboczej. Bałam się, że ledwo 
dostałam pracę, wylecę z niej, ale nic się nie 
stało. Po tej wpadce bardzo uważałam” – 
mówi pani Teresa. „Podobnych już nie zali-
czyłam. Przez 35 lat pracy w Wytwórni nie 
stanęłam u żadnego z dyrektorów na dywa-
niku” – dodaje z dumą. Ścinała negatywy 
zrazu dwóch, potem jednego tygodniowo 
wydania Polskiej Kroniki Filmowej, dzie-
ląc się z koleżankami poszczególnymi felie-
tonami, gdyż Kronika nie mogła czekać. 
„Na ścięcie miałyśmy najwyżej godzinę” –  
informuje.

W dorobku ma wiele dokumentów, 
w tym Z punktu widzenia nocnego por-
tiera Krzysztofa Kieślowskiego, liczne 
fabuły – m.in. Godzinę „W” Janusza Mor-
gensterna, serial Jana Łomnickiego Dom, 
Samowolkę Feliksa Falka, Lawę Tadeusza 
Konwickiego, Pierścionek z orłem w koronie 
i Katyń Andrzeja Wajdy, Sztuczki Andrzeja 
Jakimowskiego, Serce na dłoni Krzysztofa 
Zanussiego, Rewers Borysa Lankosza – oraz 
masę etiud studenckich.

BĘDZIESZ ŚCIĘTY, 
NEGATYWIE!

Po maturze i obronie dyplomu miała kilka 
propozycji pracy. Jednak zastępca dyrek-
tora Technikum, Andrzej Kotecki, wysłał 
Janicką do ówczesnego szefa laboratorium 
w WFD na Chełmskiej, Witolda Czołnika. 
Ten zaś przyjął ją do pracy i od razu skie-
rował do ścinalni negatywu, bo Kotecki 
powiedział mu, że jest dokładna, a wła-
śnie dokładności tam wymagano. „Kiedy 
pierwszy raz zobaczyłam w Wytwórni stosy 
okrągłych, blaszanych pudeł z rolami taśmy 
filmowej, przeraziłam się, że nie dam sobie 
tu rady. Z czasem, gdy nabrałam doświad-
czenia w pracy, już spokojnie patrzyłam, 
jak służą one reżyserom filmów o WFD za 
efektowną dekorację” – mówi pani Teresa.

W ŚCINANALNI
Głównym zadaniem ścinalni negatywu 
było ścisłe dopasowanie tegoż do zmon-
towanej i zatwierdzonej kopii roboczej 
filmu. Negatyw musiał już tu pokrywać 
się z pozytywem w stosunku 1:1, klatka 
w klatkę, by – upraszczając – pokrywał się 
też z kopią wzorcową i kopiami eksploata-
cyjnymi. Ścięcie negatywu odbywało się na 
stole-przewijarce, bez podglądu obrazów 
z negatywu i kopii roboczej na monitorze –  
oglądało się je w najlepszym razie przez 
lupę. Zadanie ułatwiał stopaż: numerki 

na brzegach negatywu i kopii, które trzeba 
było, jeden po drugim, dopasować do sie-
bie. W ten sposób wybierało się w negaty-
wie właściwe miejsca na sklejki. „Pół biedy, 
kiedy miało się do czynienia z negatywem 
świeżo naświetlonym w kamerze i pierwszą 
kopią roboczą, bo wtedy stopaż był czytelny. 
Na wielokrotnie kopiowanych materiałach 
archiwalnych numerki z czasem ulegały 
zatarciu albo nakładały się jedne na dru-
gie. Wtedy praca stawała się trudniejsza, za 
to bardziej twórcza. Im większa była trud-
ność, tym większa potem satysfakcja z jej 
pokonania. Dlatego wręcz lubiłam praco-
wać przy filmach dokumentalnych opartych 
na archiwaliach” – mówi Teresa Janicka.

W okresie przejściowym miedzy erą 
analogową i cyfrową, gdy filmy kręciło się 
i kopiowało na taśmie, ale montaż i korek-
cja barwna były już cyfrowe, pierwsza faza 
ścięcia negatywu odbywała się na podstawie 
listy montażowej time code’ów, a nie – jak 
przedtem – numerków oraz wzrokowego 
porównywania obrazów z negatywu i kopii 
roboczej. W fazie drugiej komputer prze-
twarzał time cody na listę cięć z wygenero-
wanymi stopażami każdego ujęcia oraz – co 
przyspieszało pracę – numerem pudełka, 
w którym należało go szukać. „Starsze kole-
żanki, które odchodziły na emeryturę, nie 

strukcjach cyfrowych klasyki polskiego 
kina. „Od cyfry nie ma odwrotu, ale brak 
jej magii, którą miała taśma, zwłaszcza gdy 
brało się ją do ręki” – rozczula się pani 
Teresa. Ma do nas, widzów, prośbę: żeby 
nie opuszczać widowni w kinie w trakcie 
napisów końcowych filmu. – „Ja tego nie 
robię. Nie dlatego, żeby napawać się swoim 
nazwiskiem, które czasem się pojawia, ale 
z szacunku dla wszystkich osób pracują-
cych przy filmie, w tym moich koleżanek 
i kolegów z laboratorium na Chełmskiej. 
Spędziłam z nimi piękne lata życia”.

Andrzej Bukowiecki Fo
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Teresa Janicka

Teresa Janicka
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Agata Buzek i Marcin Dorociński  
w filmie Rewers, reż. Borys Lankosz



Prawo cytatu wynika z artykułów Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
o dozwolonym użytku, co oznacza zakres 
wykorzystywania utworu chronionego pra-
wem autorskim (lub/i prawami pokrew-
nymi), na który nie potrzebna jest zgoda 
twórców. Dozwolony użytek jest wyjąt-
kiem, przepisem szczegółowym i może być 
zastosowany jedynie po spełnieniu szeregu 
warunków. Zgodnie z Ustawą można cyto-
wać w prasie, radio, telewizji i internecie 
już rozpowszechniane informacje doty-
czące bieżących wydarzeń (sprawozda-
nia, wypowiedzi, fotografie, artykuły na 
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trzeba uzyskiwać zgody, ale autorom przy-
sługuje wynagrodzenie ustawowe. Czasem 
znacznie korzystniejsze jest uzyskanie 
licencji na zasadach ogólnych. Możliwe 
jest rozwiązanie, w którym autor podręcz-
nika wskazuje utwory, które rekomenduje 
do przesłuchania, podając nazwiska wyko-
nawców, wydawcę i numer katalogowy 
płyty czy fragmenty wybranych przez 
niego do obejrzenia filmów. Wydawca 
unika w ten sposób opłat. Podobnie poleca 
się materiały do zapoznania się w inter-
necie, wskazując link, pod jakim można 
je znaleźć.

Cytat w ramach dozwolonego użytku ma 
zastosowanie w filmie dokumentalnym, 
a szczególnie oświatowym. Można pozy-
skiwać licencję lub zdać się na warunki, 
które wynikają z ustawowej tabeli. W latach 
2001-2002, w Wytwórni Filmowej „Czo-
łówka”, powstawał film Piwnica (reż. Antoni 
Krauze), będący antologią wydarzeń zwią-
zanych z Piwnicą Pod Baranami. Film trwał 
około 3 godzin. Konsultantem muzycznym 
był Zygmunt Konieczny, a mnie popro-
szono o pomoc dla prawników Wytwórni. 
Film składał się ze współcześnie nakręco-
nych wywiadów oraz z materiałów archi-
walnych zawierających także rozmowy, 
ale przede wszystkim fragmenty wystę-
pów, happeningi, korowody i rożne orga-
nizowane przez osoby związane z Piw-
nicą imprezy. Wykopiowania pochodziły 
z archiwów TVP i WFDiF, w tym PKF. 
Ich status prawny był różny. W każdym 
przypadku musieliśmy uregulować prawa 
autorskie, bo nie była to muzyka ilustra-
cyjna, czy skecze pisane do konkretnego 
filmu. Pozostawały prawa wykonawcze 
i prawa do wizerunków (w sytuacjach pry-
watnych). Wśród materiałów były newsy 
wymagające załatwienia „wszystkiego” oraz 
telewizyjne rejestracje Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu, do których prawa TVP 
przekazywała nam razem z wykopiowa-
niami. Najwięcej było sytuacji pośrednich. 
Zespół Piwnicy z nami współpracował, 
wszelkie niezbędne dokumenty podpisy-
wano i nie oczekiwano gratyfikacji. Nie-
stety był jeden wyjątek. Ewa Demarczyk 
nie chciała rozmawiać z nikim i odmawiała 
konsekwentnie kontaktów. Jak można opo-
wiedzieć o Piwnicy Pod Baranami, całkowi-

PRAWO CYTATU

Cytatem nazywamy dosłowne przy-
toczenie części lub całości czy-
jegoś utworu, z wyróżnieniem, 
podaniem źródła, tytułu i nazwi-

ska twórcy. Cytat może być stosowany tylko 
w utworach stanowiących samoistną całość 
i dotyczyć tylko utworów, które były roz-
powszechniane. Warunkiem skorzystania 
z cytatu jest powiązanie go z twórczością 
osoby cytującej. Może być to forma eks-
presji, a wtedy cytat nie musi być jawny, 
lecz stanowić rodzaj aluzji. W nauce może 
nie być dokładny, a wtedy właściwą formą 
zaznaczenia (że cytujemy) są przypisy. 

tematy polityczne, gospodarcze lub reli-
gijne). Popularna nazwa takiego wykorzy-
stania to prawo newsu, gdyż służy bieżącej 
informacji. Dlatego z tej formy dozwo-
lonego użytku wyłącza się eseje, listy do 
i od redakcji, felietony itp. Nie można też 
opublikowanego zdjęcia wykorzystać np. 
w reklamie. Autorom przysługuje wynagro-
dzenie ustawowe, które jest wypłacane za 
pośrednictwem OZZ, ale nie wyklucza się 
indywidualnego kontaktu (materiał poka-
zujemy dzięki uprzejmości…). Przepis ten 
jest podstawą działania radia i telewizji. 
Wykorzystując go, telewizja może trans-
mitować wydarzenia, w ramach których 
w tle rozbrzmiewa muzyka. W transmi-
sji z wystawy plastycznej mogą znaleźć 
się bliskie plany obiektów. Na tej podsta-
wie pokazywane są fragmenty aktualnych 
występów, a kiedyś powstawały tematy 
dla Polskiej Kroniki Filmowej, w których 
wykorzystywano utwory grane na Jazz 
Jamboree czy piosenki z recitali zagranicz-
nych gwiazd. Ustawodawca zezwala na 
przytaczanie i zamieszczanie, co wyklucza 
jakąkolwiek ingerencję w treść czy formę 
prezentowanego fragmentu! Omawiany 
przepis obowiązuje, dopóki materiały nie 
stracą aktualności. Później pozyskanie ich 
wymaga standardowych procedur (licen-
cji), co odnosi się np. do wykorzystujących 
materiały archiwalne twórców filmowych. 
Dotyczy to m.in. wizerunków osób wystę-
pujących, widocznych w kadrze obrazów, 
plakatów, okładek itp., prac plastycznych, 
cytatów z komentarza oraz muzyki. 

W ramach dozwolonego użytku wolno 
cytować fragmenty utworów i drobne 
utwory w celach naukowych i oświa-
towych. Można przytaczać je w swoich 
wykładach, pracach naukowych i utwo-
rach, w zakresie uzasadnionym analizą 
czy nauczaniem. Nie powoduje to żadnych 
opłat. Sytuacja zmienia się, gdy powstają 
utwory, które będą sprzedawane (komer-
cyjne). Można rozpowszechniać drobne 
utwory lub fragmenty większych utwo-
rów w podręcznikach i wypisach. Można 
je umieszczać w antologiach, czy wydając 
podręcznik. Można skorzystać z utwo-
rów muzycznych, artystycznych wykonań 
i praw wydawniczych (dołączona płyta), 
a nawet utworów audiowizualnych. Nie 
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Prawo cytatu to kolejna „filmowa 
bajka”, a wielobarwna historia naszej 
kinematografii wskazuje na różne 
wspaniałe możliwości filmowego 
skorzystania z takiego przejawu 
dozwolonego użytku publicznego. 

Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Przemysław Stawarz, 
Magdalena Cielecka, Eryk 
Lubos i Emilia Rostek  
w filmie Gwiazdy,  
reż. Jan Kidawa-Błoński
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byli chronieni 20, a do 1994 roku 25 lat po 
śmierci. Później okres ten wydłużono do 
50 lat, a od 2000 obowiązuje obecne 70-let-
nie chronienie. Dlatego zdarza się, że wyko-
rzystane wtedy utwory niechronione, nawet 
jeżeli je zidentyfikujemy, są chronione. Drugi 
problem to niepełna dokumentacja lub jej 
całkowity brak, który nie pozwala autorów 
i tytułów zidentyfikować. Kolejny, znacznie 
szerszy problem, to brak chronienia praw 
wykonawców i wydawców muzycznych do 
1994 roku oraz ich obecna ochrona przez 
50 lat od wykonania nagrania. Do uchwa-
lenia obecnego prawa autorskiego w fono-
tekach przechowywano nagrania kopio-
wane z płyt (często zagranicznych) i na ich 
bazie powstawały opracowania muzyczne. 
Nie ma dokumentacji, co nie oznacza, że 
wolno z tych nagrań swobodnie korzystać. 
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cie pomijając istnienie jej wielkiej gwiazdy? 
W tej sytuacji wykorzystaliśmy możliwości 
Ustawy dotyczące cytatu w celach oświato-
wych. Dopilnowaliśmy, aby żaden fragment 
utworu z udziałem pieśniarki nie wykroczył 
poza ramy wykopiowania i nie stał się w ten 
sposób muzyką ilustracyjną (na co były 
zgody pozostałych osób). Usunęliśmy sytu-
acje z jej udziałem, które wykraczały poza 
publiczne występy (wizerunek). Wszystko 
zostało na ekranie podpisane, a w rozlicze-
niu pośredniczył STOART.

Podobnym „poligonem” był Sen o War-
szawie (reż. Krzysztof Magowski, 2014). 
W tym przypadku płaciliśmy niewielkie 
sumy za licencje autorskie i wykonawcze, ale 
też w wielu zakupionych w TVP i WFDiF 
wykopiowaniach wymieniałam ścieżki 
muzyczne (Międzynarodowy Festiwal Mło-
dzieży, FAMA itp.) na materiały z fonoteki 
o podobnym charakterze. Część archiwa-
liów była newsami, a w innych przypad-
kach nie było dokumentacji umożliwiającej 
rozliczenie się z twórcami. Oczywiście były 
także materiały z festiwalu w Opolu i te nie 
wymagały, poza prawami autorskimi, żad-
nych opłat. Fragmenty Sukcesu (reż. Marek 
Piwowski, 1968) były wykopiowaniem zaku-
pionym w WFDiF, a muzyka powstawała 
na zamówienie tego producenta. Najwięk-
szy problem stanowiło uzyskanie zgody na 
realizację filmu oraz prawa autorskie, wyko-
nawcze i prawa do wizerunku głównego 
bohatera. Tu działaliśmy dwutorowo. Bez-
płatnej zgody udzieliła producentowi filmu 
córka Czesława Niemena z pierwszego mał-
żeństwa. Rozmowy z reprezentującą siebie 
i dwie wspólne córki Małgorzatą Niemen 
poprowadził Jerzy Kapuściński reprezentu-
jący TVP, a ekipę poinformowano jedynie 
o ich pozytywnym wyniku. Ze względu na 
sytuację byliśmy przygotowani także do roz-
liczeń za pośrednictwem ZAiKS-u i STOAR-
T-u oraz do usunięcia materiałów filmowych 
wykraczających poza artystyczną działal-
ność muzyka. Na szczęście obyło się bez 
takich komplikacji.

Jeżeli film powstał pod działaniem starego 
prawa autorskiego, a muzyka nie była kom-
ponowana, lecz skorzystano z opracowania 
muzycznego i utworów dostępnych w fono-
tece, to często mamy problemy, o których 
pisałam powyżej. Do roku 1975 autorzy 
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Często łatwiej muzykę dobrać lub nagrać 
na nowo. Dodatkowym problemem w przy-
padku wielu filmów (w tym PKF) są nagrania 
lektorskie. Brak praw wykonawczych powo-
dował, że producent nie nabył ich, a więc 
obecnie może dysponować tekstem komen-
tarza, natomiast prawo do wykorzystania 
głosu lektora trzeba pozyskać od osoby, która 
komentarz czytała, kupić lub tekst nagrać 
ponownie. Taką metodę zastosowaliśmy 
z powodzeniem w filmach Rewers (reż. Borys 
Lankosz, 2009) i Różyczka (reż. Jan Kidawa-
-Błoński, 2010). W Rewersie materiał archi-
walny dotyczący śmierci Stalina mogliśmy 
wykorzystać w całości, bo dźwięk stanowiły 
wyjące syreny, a prawa lektora już wygasły.

Jeżeli chcemy w filmie dokumentalnym 
korzystać z archiwaliów na zasadzie prawa 
cytatu, musimy pamiętać, że wyklucza to 

łam metrykami filmów i na tej podsta-
wie ustaliłam tytuły utworów i autorów. 
Natomiast w wielu przypadkach, nawet 
jeżeli ustaliłam nazwiska wykonawców, 
to nie mogliśmy ich znaleźć. Ostatecznie 
ratowaliśmy się, umieszczając ogłoszenia 
o poszukiwaniach w „Gazecie Wybor-
czej”, aby w przypadku pojawienia się 
takiej osoby, był dowód naszych starań 
i wysiłków.

Kontrowersyjnym zapisem 
w Ustawie jest pozwolenie na 
cytowanie w ramach prawa 
gatunku. Problem stanowi 
brak definicji, o które gatunki 
chodzi. Aleksandra Sewerynik 
(„Prawo autorskie w muzyce”, 
UMFC, 2014) pisze: „prawo 
gatunku twórczości rozumie 
się jako kategorię pojęciową, 
która mieści w sobie utwory 
tradycyjnie nawiązujące do 
innych dzieł, przypominające 
utwory, które stanowiły inspi-
rację do ich powstania”. Można tak rozumieć 
np. działalność kabaretową, ale już filmową 
raczej nie. Cytat może być użyty w nowym 
kontekście, czy sparafrazowany. SN wyro-
kiem z 23.11.2004, I CK 232/04 dopuścił też 
skorzystanie z cytatu plastycznego w ramach 
pastiszu, karykatury i kolażu. W wielu 

ingerencję w treść czy formę prezentowa-
nego fragmentu. W trakcie wykopiowania 
nie wolno zamieszczać przebitek, zarzucać 
dźwięku na poprzedzające i następujące po 
wykopiowaniu ujęcia, czy wykorzystywać 
muzykę z wykopiowań w innych miejscach 
powstającego filmu. Licencja udzielona 
przez producenta nie może obejmować 
materiałów (głównie dotyczy to muzyki 
i archiwaliów), do których on sam zakupił 
tylko licencję. Za to przyjęło się korzysta-
nie z wykopiowań samego obrazu, a więc 
muzykę możemy wymienić. Czy możemy 
liczyć na korzystanie z prawa cytatu w fil-
mie fabularnym? Raczej nie. Z reguły wpla-
tamy wykorzystywany materiał w akcję 
naszego filmu, a więc jest to ingerencja 
w treść i formę. W Gwiazdach (reż. Jan 
Kidawa-Błoński, 2017) bohaterowie oglą-
dają i komentują filmy oraz transmisje tele-
wizyjne. Dla potrzeb Pierścionka z orłem 
w koronie (reż. Andrzej Wajda, 1992) powta-
rzaliśmy nagranie „Czerwonych maków na 
Monte Cassino” (kupując licencję na prawa 
autorskie), bo naruszając prawo cytatu, nie 
mogliśmy skorzystać z wykonanych do 
Popiołu i diamentu (reż. Andrzej Wajda, 
1958) nagrań. 

Niezwykle ciekawym doświadczeniem 
była praca przy Rewizycie (reż. Krzysztof 
Zanussi, 2009). Nasz bohater odwiedza 
postaci z dawnych filmów reżysera i pro-
wadzi dyskusję o tym, co się wydarzyło 
i jak inaczej sprawy mogły się potoczyć. 
Nie są to cytaty, bo wszystkie elementy 
stają się integralną częścią powstającego 
filmu, a często są mostem łączącym stare 
i nowe materiały, czyli mają nowe zasto-
sowania, a więc wymagają zakupu licen-
cji. O udzielenie zgody na takie działanie 
proszono wszystkich głównych współ-
twórców (operatorzy obrazu, montażyści, 
operatorzy dźwięku, scenografowie itd.), 
a także odtwórców ról aktorskich. Oka-
zało się, że nie wszyscy wyrazili chęć do 
„wspominków”, a więc trzeba było zmie-
niać scenariusz. Ja uzyskałam zgodę od 
Wojciecha Kilara i zespołu muzyków na 
wykorzystanie muzyki ilustracyjnej oraz 
opracowanie na bazie wybranych frag-
mentów ilustracji muzycznej do nowego 
filmu. Największym wyzwaniem były 
muzyki wewnątrzkadrowe. Dysponowa-
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przypadkach zalecany jest jednak kontakt 
z twórcami i ustalenie zgody na konkretne 
okoliczności, a więc zakup licencji. Należy 
pamiętać, że prawo cytatu nie zwalnia nas 
z odpowiedzialności cywilnej i ochrony 
dóbr osobistych osoby cytowanej. Można 
wyobrazić sobie sytuację, w której cytat 
jest użyty zgodnie z prawem autorskim, ale 
jednocześnie w odczuciu twórcy jest obraź-

liwy, narusza jego dobre 
imię, nadwyręża wizeru-
nek czy poczucie godności. 
Z takim problemem mie-
rzą się nierzadko satyrycy. 
Twórcy zawsze należy się 
wynagrodzenie. 

Jak widać, sytuacja fil-
mowych wykorzystań jest 
niezwykle skompliko-
wana. Jak zawsze można 
powiedzieć, że diabeł tkwi 
w  szczegółach i  każdą 
sytuację należy rozważyć 
indywidualnie. Należy też 

pamiętać, że konwencje międzynarodowe 
gwarantują pewną wspólną część przepi-
sów, ale w każdym kraju członkowskim 
reguły mogą być ostrzejsze. Polskie prawo 
o dozwolonym użytku należy do najlibe-
ralniejszych w ramach konwencji ber-
neńskiej.
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Należy pamiętać, że prawo cytatu 
nie zwalnia nas z odpowiedzialności 
cywilnej i ochrony dóbr osobistych 
osoby cytowanej

Marek Kudełko i Zbigniew 
Zapasiewicz w filmie Rewizyta, 

reż. Krzysztof Zanussi

Sen o Warszawie,  
reż. Krzysztof Magowski
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Pewnie każdy z nas, przebudzony 
w środku nocy, byłby w stanie 
wymienić nazwiska kilku naj-
słynniejszych polskich kompo-

zytorów muzyki filmowej. Wojciech Kilar, 
Zbigniew Preisner, Krzysztof Komeda, 
Jan A.P. Kaczmarek… Być może nawet 
potrafilibyśmy zanucić ten i ów motyw 
przewodni z takiej czy innej produkcji. 
Generalnie jednak lista słynnych polskich 
kompozycji funkcjonujących w oderwaniu 
od dzieła, do którego zostały napisane, nie 
jest długa. Jedna, może dwie dziesiątki.

Zapamiętana przez publiczność muzyka 
filmowa niemal zawsze (z nielicznymi 
wyjątkami) pochodzi z filmów udanych. 
Goran Bregović, znany chociażby ze swej 
współpracy z Emirem Kusturicą, powie-
dział kiedyś, że pisanie muzyki do filmów 

Problemem, a może po prostu specyfiką 
współczesnej polskiej muzyki filmowej jest 
to, że rzadko pojawiają się w niej wpadające 
w ucho melodie. Dlatego też ostatnim ory-
ginalnym rodzimym fragmentem ścieżki 
dźwiękowej, który „trafił pod strzechy”, 
jest – zdaje się – polonez Wojciecha Kilara 
z Pana Tadeusza (1999) Andrzeja Wajdy. Za 
to, jak już trafił, to z przytupem. „Prześladuje” 
bowiem na studniówkach kolejne pokolenia 
licealistów przygotowujących się do matury.

Muzyka filmowa dzisiaj jest dużo bardziej 
minimalistyczna niż była kiedyś (często 
wręcz nie ma jej wcale), znacznie rzadziej 
komponuje się utwory na orkiestrę. Jest 
też jej znacznie mniej w filmie, bywa, że 
nie starcza potem materiału na CD. Przy-
kładem kompozycje Hani Rani, nagro-
dzonej na ostatnim festiwalu w Gdyni za 
muzykę do Jak najdalej stąd Piotra Doma-
lewskiego. Jej najnowsza płyta, zawierająca 
właśnie muzykę filmową i teatralną, składa 
się z kompozycji pochodzących z kilku pro-
dukcji.

Ze ścieżek dźwiękowych stworzonych do 
ubiegłorocznych polskich filmów zapamię-
tamy na pewno intrygujące bluesowe solówki 
gitarowe i wokalne nieżyjącego już Tadeusza 
Nalepy, które budują klimat animacji Zabij 
to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyń-
skiego. Ale może też elektroniczne kawałki 
Piotra Kurka z filmu Sweat Magnusa von 
Horna – raz rytmicznie towarzyszące ćwi-
czeniom gimnastycznym Sylwii Zając, kiedy 
indziej podbijające jej strach i zagubienie. 
Natomiast z serialowych produkcji strzałem 
w dziesiątkę okazała się przekorna, ironiczna, 
zderzająca dźwięki syntetyczne z odgłosami 
życia bohaterek, muzyka Jimka (to pseudo-
nim Radzimira Dębskiego – przyp. red.) do 
serialu Sexify Piotra Domalewskiego i Kaliny 
Alabrudzińskiej.

Jeszcze inną, można powiedzieć, że bar-
dziej hollywoodzką drogę „oprawiania” swo-
jego filmu wybrał Maciej Kawulski w Jak 
zostałem gangsterem. Historii prawdziwej. 
Gęsto upchał na ścieżce dźwiękowej utwory 
znane skądinąd – od piosenek Breakoutu do 
kompozycji Philipa Glassa z Koyaanisqatsi. 
Ci, którzy znają pierwotny kontekst tych 
„kawałków”, mogą zobaczyć…, to jest usły-
szeć je, w zupełnie nowych, niekiedy zaska-
kujących okolicznościach.

USŁYSZEĆ FILM

nieudanych nie ma sensu, bo po prostu nikt 
jej nie usłyszy. No, ale zakontraktowany 
kompozytor najczęściej nie ma wpływu na 
jakość filmu, może ją ewentualnie nieco 
podnieść swoją muzyką. Wydawnictwo 
GAD Records od jakiegoś czasu zadaje 
sobie trud wyciągania z archiwów ście-
żek dźwiękowych zapomnianych pol-
skich filmów i wydawania ich na płytach. 
Udało im się w ten sposób przypomnieć 
twórczość kilku kompozytorów, którzy 
nie zdobyli takiej sławy jak Komeda  – 
chociażby Adama Walacińskiego (tak, to 
on skomponował „Deszcze niespokojne” 
z serialu Czterej pancerni i pies Konrada 
Nałęckiego). Okazuje się, że komponowa-
nie dobrej muzyki do niedobrych filmów 
jednak ma sens, choć często melomani 
mogą to odkryć dopiero po wielu latach.

Wielką sztuką dla kompozytora 
muzyki filmowej jest stworzyć motyw, 
który zapadnie widzom i słuchaczom 
w pamięć. Muzyka taka zaczyna żyć 
swoim życiem. Wbrew pozorom te 
rozpoznawalne melodie wcale nie 
dotyczą wyłącznie filmów wybitnych.
Bartosz Żurawiecki

Michał Żebrowski i Alicja 
Bachleda-Curuś w filmie Pan 
Tadeusz, reż. Andrzej Wajda
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K ruk. Czorny Woron nie śpi 
(2021) poświęcony jest mafij-
nej wojnie o kontrolę nad nie-
legalnym biznesem tytonio-

wym. Rozgrywkę z gangsterami toczy 
tytułowy inspektor Adam Kruk, oddele-
gowany z łódzkiej komendy do białostoc-
kiej. Poturbowany psychicznie i fizycznie, 
wraca w rodzinne strony, by zmierzyć się 
z miejscowymi bandziorami, ale też z oso-
bistymi demonami przeszłości. Kruk to 
nie tylko świetny, pełen suspensu i nie-
oczekiwanych zwrotów akcji scenariusz 
Jakuba Karolczuka, perfekcyjna reżyseria 
Pieprzycy, niespokojna muzyka Bartosza 
Chajdeckiego, aktorski koncert policyj-
nego tandemu – Michał Żurawski i Mag-
dalena Koleśnik, czy fantastyczne zdjęcia 
Witolda Płóciennika, ale także podlaskie 
lokalizacje nadające snutej opowieści nie-
mal magiczną aurę. 

W jednym z wywiadów Karolczuk, pocho-
dzący z Białegostoku scenarzysta, tak określił 
miejsce akcji swojego serialu: „Z perspek-
tywy Warszawy, Bydgoszczy czy Szczecina 
to jest przestrzeń, gdzie są magia, szeptuchy, 
natura, wschód, chłód, zimno, a dla mnie 
one są fundamentem tej rzeczywistości”. Bo 
tak naprawdę Kruk to kolejna uniwersalna 
i ponadczasowa opowieść o walce dobra ze 
złem, ludzkich słabościach i ich przezwy-
ciężaniu, tyle że opowiedziana w jakże pięk-
nych „okolicznościach przyrody”. „Są takie 
miejsca w Polsce, gdzie cały czas jeszcze daje 
się słyszeć szepty mające wypędzić chorobę, 
gdzie krzyże katolickie stoją zgodnie obok 
prawosławnych, a świat realny współegzy-
stuje z magią. To Podlasie” – czytam w jed-
nym z przewodników. 

Filmowo Podlasie odkrył mi Jacek Brom-
ski swym boskim tryptykiem: U Pana Boga 
za piecem (1998), U Pana Boga w ogródku 
(2007), U Pana Boga za miedzą (2009). 
„Czytając pamiętniki Marii Dąbrowskiej, 
natknąłem się na refleksję dotyczącą jakiejś 
wizyty w małym miasteczku, jakiejś kola-
cji w towarzystwie lekarza, proboszcza 
i aptekarza: »Jakaż ta prowincja duchowo 
samowystarczalna, jak właściwie ona nas 
do niczego nie potrzebuje...«. Pomyślałem 
sobie, że jeśli mamy gdzieś szukać jakichś 
wartości, o których w mieście dawno zapo-
mnieliśmy, to właśnie w prowincjonalnym 

turnicze Czarne chmury (1973) Andrzej 
Konic, a Zbigniew Kuźmiński ekranizo-
wał powieść Elizy Orzeszkowej Nad Nie-
mnem (1987). W Białymstoku i Drohi-
czynie powstawały zdjęcia do Faustyny 
(1994) Jerzego Łukaszewicza, wcześniej 
w Drohiczynie kręcił Sanatorium pod Klep-
sydrą (1973) Wojciech Jerzy Has, niemal 
w całości został nagrany na uliczkach Biel-
ska Podlaskiego Znachor (1982) Jerzego 
Hoffmana, w Tykocinie zaś powstała Biała 
sukienka (2003) Michała Kwiecińskiego. 
To na Podlasiu Andrew Adamson reali-
zował plenery do bestsellerowej Opowie-
ści z Narni: Lwa, czarownicy i starej szafy 
(2005). Podlaska filmografia jest niezwykle 
bogata i różnorodna. Jak samo Podlasie. 
Oglądajcie więc i zwiedzajcie, bo warto!

Kruk. Szepty słychać po zmroku 
(2018), serial kryminalny Macieja 
Pieprzycy rozgrywający się na Podlasiu, 
przypadł do gustu zarówno widzom,  
jak i krytyce oraz festiwalowym jurorom. 
Nic dziwnego, że szybko doczekaliśmy się 
kontynuacji. Równie udanej.

miasteczku na Białostocczyźnie, cokolwiek 
by to znaczyło” – mówił reżyser w trakcie 
realizacji U Pana Boga za piecem. A swe 
opowieści o zapomnianych wartościach 
snuł w Królowym Moście, Sokółce, Supra-
ślu, Tykocinie, a wspomagali go w tym –  
jakże udanie – aktorzy Białostockiego 
Teatru Lalek. 

Dokonania Bromskiego i Pieprzycy to 
najbardziej wyraziste tytuły na mapie fil-
mowego Podlasia, ale warto wspomnieć, że 
w Kurianach niedaleko Białegostoku kręcił 
Ludzi z pociągu (1961) jakże „śląski” prze-
cież Kazimierz Kutz. Kilka efektownych 
lokacji do Panien z Wilka (1979), Kroniki 
wypadków miłosnych (1985) i Pierścionka 
z orłem w koronie (1992) znalazł w tych 
okolicach Andrzej Wajda. Tu kręcił awan-

PODLASIA CZAR

Jerzy Armata

WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Podlaskie plenery – śladami 
inspektora Kruka
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Niewielu jeszcze wtedy myślało, 
że będziemy kiedyś potentatem 
w produkcji filmów dla telewi-
zji. W tamtym okresie Telewizja 

Polska dopiero zaczynała się przymierzać 
do organizowania własnej produkcji filmo-
wej. Na razie realizację pierwszych prób na 
tym polu zlecano studiom. 

Mowa o bardzo odległych pionierskich 
czasach, w których nie ma jeszcze nie tylko 
Dekalogu Kieślowskiego i o wiele odeń wcze-
śniejszego Personelu, ale też Lalki Bera, Prze-
kładańca oraz Brzeziny Wajdy czy Za ścianą 
Zanussiego. Nie ma nawet seriali i filmów 
nakręconych mniej więcej w połowie lat 
60., czyli Wojny domowej i Stawki większej 
niż życie, Ja gorę! i Awatara. Wszystko to 
dopiero przed nami. 

Na progu roku 1962 samo pojęcie „fabuła 
filmowo-telewizyjna” przedstawia całkowitą 
nowość jako pilnie potrzebna, lecz wtedy 
jeszcze nieistniejąca gałąź produkcji. Na 
ekranach polskich kin Krzyżacy Forda od 
roku biją wszelkie rekordy frekwencji. Decy-
denci – zachwyceni. Tędy droga! Miliony 
kupionych biletów, wycieczki ze wsi do 
miast na seanse. Święto przed ekranem. 
Nastaje moda na peerelowskie megapro-
dukcje. Najlepiej kostiumowe, bo te przy-
ciągną masową widownię. Niebawem ruszy 
realizacja Panienki z okienka, Rękopisu zna-
lezionego w Saragossie, Popiołów, Faraona. 

Pięknie, choć może nie całkiem, wkrótce 
daje o sobie znać jedno „ale”… Co z resztą 
filmowców? Z młodymi bez własnego filmu. 
Mają latami czekać na swoją kolejkę? Na 
wymarzony start za kamerą? Nie stać nas 
przecież na same supergiganty. Produk-
cja filmowa spada. Powstaje ledwie parę-
naście pełnometrażowych fabuł rocznie. 
Jak zapewnić ciągłość pracy zatrudnionym 
w zespołach, co z aktorami, co z fachow-
cami różnych specjalności w wytwórniach 
w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu? Co z mło-
dymi pozbawionymi szans na oczekiwany 
latami debiut?

Znalazło się wyjście: kameralna nisko-
budżetowa produkcja, coś niekosztownego: 
aktorska fabuła w formacie krótkometra-
żowym. Najlepiej dwuaktówka mieszcząca 
się w dwudziestu paru minutach projekcji. 
Idei tej patronuje z wielkim zaangażowa-
niem Stanisław Różewicz. To on namówi 

NAD RZEKĄ
KRÓTKOMETRAŻOWCY

Marek Hendrykowski

Nakręcony najtaniej i najskromniej jak 
tylko możliwe. Ten niemal całkiem dzisiaj 
zapomniany krótki metraż fabularny 
sytuuje się niemal u samych początków 
polskiego filmu telewizyjnego…

swego młodego asystenta Janusza Kubika 
na realizację noweli Nad rzeką i będzie oso-
biście sprawował opiekę artystyczną nad 
projektem skromnego filmu z udziałem 
zaledwie sześciorga wykonawców.

Wyprodukowania podjęło się Studio 
Małych Form Filmowych „Se-ma-for”. 
Równolegle tamtego roku w „Se-ma-fo-
rze” powstawały jeszcze dwie inne krótkie 
fabuły aktorskie: Przyjaciel według Lema 
i Łabędzi śpiew według Czechowa. 

Działano w szybkim tempie. Z zachowa-
nych dokumentów wynika, że umowę na 
scenariusz podpisał Janusz Kubik w marcu 
1962, a umowę o dzieło jako reżyser 11 
czerwca 1962, po czym natychmiast ruszyły 
zdjęcia. Producentem Nad rzeką, cieka-
wostka, oficjalnie nie był żaden z zespołów 
filmowych, lecz Studio Filmów Lalkowych 
w Tuszynie z siedzibą w Łodzi.

Z jednej strony – obraz Nad rzeką wyko-
rzystuje wzorzec gatunkowy dramatu par-
tyzanckiego, z drugiej – elementy filmu 
o dojrzewaniu. Jedno i drugie autor zręcznie 
łączy ze sobą w ramach ekranowej opowie-
ści, adaptując i odnawiając poprzez wraż-
liwość głównego bohatera, młodziutkiego 
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sierotę, który pewnego dnia – poniekąd na 
własne życzenie doświadczenia wojennej 
przygody – zostaje wplątany w dramatyczne 
wydarzenia i sprawy dorosłych.

Odpowiedniej scenerii dostarczyły noweli 
górska rzeka i jej dzikie okolice (Duna-
jec pod Czorsztynem). Akcja krótkome-
trażówki Nad rzeką toczy się w wartkim 
tempie, a konstrukcja dramaturgiczna 
świadczy o wszechstronnym opanowaniu 
reżyserskiego warsztatu. Całość składna, 
z serią zdarzeń ukazanych w czasie zaledwie 
20 minut. Pomimo tej kondensacji znalazło 
się w niej miejsce nie tylko na grozę okupa-
cyjnego dramatu, lecz także na kunsztow-
nie sfotografowaną suitę beztroskich chwil 
dzieciństwa w czasie wojny.

Swą niewielką ekipę Janusz Kubik skom-
pletował w sposób, jak się okazało, bardzo 
fortunny. Piękne czarno-białe zdjęcia ze sce-
nami o znacznym współczynniku realiza-
torskiej trudności wykonał Stanisław Loth. 
Niełatwą – w absolutnej przewadze w pie-
nińskich plenerach – produkcję poprowa-
dził Leon Lewandowski. Muzykę do filmu 
skomponował Adam Walaciński.

Uwagę zwraca tercet aktorski. W roli 

głównej wystąpił z obyciem niemal zawo-
dowego aktora dwunastoletni Jacek Bławut 
(rocznik 1950), dzisiaj znakomity reżyser 
i pedagog. W tamtym czasie młody Bławut 
miał już za sobą m.in. epizod w Świadectwie 
urodzenia Stanisława Różewicza. Role 
dwojga okolicznych partyzantów zagrali 
Franciszek Pieczka oraz Zofia Słaboszowska 
(studentka warszawskiej ASP, niedawna lau-
reatka konkursu tygodnika „Przekrój” pod 
hasłem „Film poszukuje nowych twarzy”).

Druga po Białym rycerzu praca reżyser-
ska Janusza Kubika budzi szacunek i wypada 
pod każdym względem profesjonalnie. Na 
tle z wyjątkami dość niewydarzonej produk-
cji fabularnej sezonu 1962 jego krótkome-
trażowa nowela stanowi przykład filmu nie 
tylko zachowującego standardy przyzwo-
itego warsztatu, ale do dzisiaj wywołującego 
zainteresowanie widza.

Kinematografia PRL kryje w sobie wiele 
cennych produkcji, całkiem nieobecnych 
dzisiaj w świadomości nawet wytrawnych 
kinomanów. Nakręcone niemal 60 lat temu 
Nad rzeką jest właśnie jednym z takich mało 
komu dziś znanych, a wartych przypomnie-
nia tytułów. 
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 Nad rzeką, reż. Janusz Kubik 
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Zofia Turowska stworzyła w zasadzie 
obraz kilku pokoleń polskiej inte-
ligencji. Głównie pokolenia, któ-
rego przedstawiciele, w tym sam 

Gustaw Holoubek (1923-2008) czy jego 
najlepszy przyjaciel, towarzysz pogawędek 
przy legendarnych warszawskich stolikach 
w Czytelniku i u Bliklego, Tadeusz Konwicki, 
rozpoczynali kariery wkrótce po wojnie. 
Niektórzy, choćby ci dwaj, dostarczali spo-
łeczeństwu strawy duchowej całe dziesię-
ciolecia. Nawet jeśli zdarzały się im alianse 
z władzami PRL, to nigdy dla osobistych 
korzyści (Holoubek dobrze zasłużył się jako 
poseł na Sejm, dla środowiska aktorskiego –  
jako prezes ZASP-u, a potem, już w III RP – 
jako senator). Będąc spadkobiercami etosu 
przedwojennej inteligencji, wyznając sys-
tem wartości, w którym liczyła się przy-
zwoitość, wiedzieli, gdzie się w tych alian-
sach zatrzymać. Dla Holoubka, jak dowodzi 
Turowska, punktem granicznym był stan 
wojenny. Impulsem zaś do rozpoczęcia prze-
zeń, w „epoce Gierka”, działalności publicz-
nej stało się wydarzenie ze schyłku „epoki 
Gomułki” – słynne, Marcowe „Dziady” Mic-
kiewicza, w inscenizacji Kazimierza Dejmka 
(z genialnym Holoubkiem w roli Gustawa-
-Konrada).

Przez liczącą ponad 400 stron biografię 
aktora przewijają się też liczne i znamienite 
postaci z młodszych generacji: z rodzinnych 
kręgów aktora (w tym rzecz jasna Magda-
lena Zawadzka i Jan Holoubek), z licznego 

grona przyjaciół. Tych ostatnich ujmują-
cemu w sposobie bycia, obdarzonemu nie-
zrównanym poczuciem humoru (książka 
Turowskiej roi się od anegdot) Gustawowi 
Holoubkowi nigdy nie brakowało. 

Biografia Holoubka żywi się więc nie 
tylko jego – skądinąd pieczołowicie zre-
konstruowaną przez autorkę – karierą jako 
aktora, reżysera i dyrektora kilku teatrów 
warszawskich, ale także życiem rodzinnym, 
towarzyskim, hobbistycznymi pasjami arty-
sty. Na kartach „Gustawa” ukazują się czy to 
wspomniane, czy to inne epoki powojen-
nej Polski, w tym nieszablonowo opisany 
stalinizm (Holoubek występował wtedy 
w Teatrze Śląskim w Katowicach).

Gustaw Holoubek był przede wszystkim 
wybitnym aktorem. Toteż za największy 

walor książki o nim należy uznać stopniowe 
wyłanianie się z niej odpowiedzi na zasad-
nicze pytanie: co sprawiało, że swoją grą 
poruszał (lub bawił!) widzów na widowniach 
teatralnych i przed ekranami? Turowska 
skrupulatnie wylicza środki wyrazu, któ-
rymi jej bohater posługiwał się mistrzowsko 
na scenie i przed kamerą: przenikliwe spoj-
rzenie, dźwięczny głos, bezbłędną dykcję, 
charakterystyczne „przeciąganie” niektó-
rych głosek, celne operowanie pauzą oraz 
niezwykłą umiejętność sugestywnej gry. 
Przytacza trafne spostrzeżenie Andrzeja 
Wernera: „Było coś paradoksalnego w zde-
rzeniu pana Holoubka z filmem – pozostawał 
zawsze sobą (…). Magią swojego aktorstwa 
umiał przekonać widzów, że będąc jednocze-
śnie Gustawem Holoubkiem, jest postacią 
z ekranu (…)”. Tę uwagę można odnieść też 
do teatralnych ról aktora: Holoubek i jego 
popadający w obłęd król Lear z przedsta-
wienia Jerzego Jarockiego stapiają się w tej 
wstrząsającej scenie w nierozerwalną całość.

Autorka cytuje także samego Holoubka: 
„Na całe życie zapamiętałem spojrzenie 
Grety Garbo z Anny Kareniny, kiedy wymie-
nia po raz pierwszy spojrzenie z Wrońskim 
(…). Trwa ułamek sekundy, a wszystko jest 
jasne…”. Szkoda, że Turowska nie rozwi-
nęła tego wątku, gdyż krótkie, a mówiące 
wszystko spojrzenia – np. o bezsensie 
samotności w zakończeniu Księgi wielkich 
życzeń Sławomira Kryńskiego – cechowały 
też aktorską magię Gustawa Holoubka. To 
jednak tylko niewielkie uchybienie, w żaden 
sposób niedyskwalifikujące frapującej lek-
tury całości.

Andrzej Bukowiecki

ZOFIA TUROWSKA
„GUSTAW. OPOWIEŚĆ O HOLOUBKU”
WYDAWNICTWO MARGINESY, 2021

Gustaw Holoubek: talent aktorski, postawa obywatelska, urok 
osobisty. Z tych perspektyw autorka ukazuje wielkiego artystę 
polskiego teatru i filmu. Jego portret zderza z panoramą 
powojennego życia kulturalnego. 

PORTRET WIELOWYMIAROWY
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Na kartach tej książki spotkacie 
m.in. Irenę Reno, Olgę Boznań-
ską i Melę Muter. Łączy je 
miłość do sztuki i determina-

cja, by żyć po swojemu. Imponuje mi konse-
kwencja, z jaką prą do przodu bohaterki tej 
książki. Zamiast dostosowywać się do narzu-
canych zasad, tworzą własne. Sylwia Zientek 
zabiera czytelnika w podróż w czasie i prze-
strzeni. Zaczynamy od 1882 roku, kiedy to 
na dworcu w Paryżu wysiada Anna Bilińska. 
Ma za sobą cztery dni podróży i właśnie 
zaczyna swoją przygodę ze sztuką w prywat-
nej szkole rysunku i malarstwa Académie 
Julien. Wśród jej koleżanek są kobiety 
z Europy, USA, Kanady, Australii. Biliń-
ska wyjeżdża z rodzinnych stron, bo tam, 
gdzie się urodziła, kobiety nie mają wstępu 
na uczelnie artystyczne. Przeszkody zamie-
nia w wyzwania, potrafi walczyć o swoje. 
Dziś jej obrazy można oglądać w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Szczególnie lubię 
„Murzynkę” z 1884 roku. Uwagę zwraca 
specyficzne kadrowanie postaci na portre-
tach artystki. Nie można nawiązać z nimi 
kontaktu wzrokowego, wydaje się, jakby 
Anna malował je od dołu. I faktycznie tak 
było. Stała za tym proza życia. W niewiel-
kiej pracowni Bilińskiej nie było miejsca na 
odejście. Malowała, siedząc w kucki. 

POZORY WOLNOŚCI
We Francji kobiety mogą rozwijać arty-
styczne talenty, ale na każdym kroku 
przypomina im się, że zasady gry usta-
lają mężczyźni. W 1892 minister spraw 
wewnętrznych Francji wydaje zarzą-
dzenie, w którym zakazuje noszenia 
męskiego stroju przez kobiety, spodnie są 
możliwe jedynie przy jeździe na rowerze. 
Patriarchalna dominacja ma się świetnie 
przez lata, warto przypomnieć, że aż do 
1965 roku kobieta we Francji nie mogła 
otworzyć rachunku bankowego, ani pod-
jąć pracy bez pisemnej zgody męża. 

PRAWDA BEZ UPIĘKSZEŃ
Sylwii Zientek zawdzięczam poznanie 
historii Meli Muter, nazywanej malarką 
pokrzywdzonych. Obrazy, które najmoc-
niej zapadły mi w pamięć, to jej przed-
stawienia macierzyństwa. Kobiety utrwa-
lone na płótnach są udręczone, a ich ciała 
dalekie od ideału. Muter nie podraso-
wuje rzeczywistości, rejestruje prawdę. 

Jej obraz „Portret poety” przypomina 
o związku z Leopoldem Staffem. Ten 
przybył do Paryża w 1902 roku jako 
24-latek. Oszołomiony stolicą Francji 
zanotował: „Tu się żyje dziennie za dzie-
sięciu ludzi, dlatego miasto to obdarza 

jak spichlerz biednych w lata głodowe. 
Wszystko to męczy, obarcza, wyczerpuje –  
ale równocześnie daje dziwną odporność 
i siłę ciału i duszy. Żyje się gorączką”. 
Powieść Zientek uruchamia wyraziste 
obrazy, najmniejszy seans świata roz-
grywa się w głowie czytelnika. 

MIŁOSNY 
ROLLERCOASTER
W opowieści o wybitnych kobietach, 
pojawiają się zarówno wspierający męż-
czyźni, jaki i ci, których nie interesuje 
nic poza czubkiem własnego nosa. Po 
tej lekturze wyjątkowo znielubiłam Sta-
nisława Przybyszewskiego za to, jakie 
życie zgotował Anieli Pająkównie – 
kolejnej bohaterce „Polek na Montpar-
nassie”. Przez lata traktował tę kobietę 
jak żywy bankomat. Pojęcie wierności 
w słowniku egocentrycznego Stacha nie 
istniało. Wierne swoim artystycznym 
wyborom były na szczęście wszystkie 
bohaterki „Polek na Montparnassie”. 
Często była to trudna miłość, wyma-
gająca wielu wyrzeczeń, ale to właśnie 
w sztuce znajdowały ukojenie. To ona 
pozwalała im podnosić się po najtrud-
niejszych doświadczeniach. 

NAPĘD DO ŻYCIA

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

Sylwia Zientek 
to mistrzyni 
w uruchamianiu 
literackiego wehikułu 
czasu. Jej „Polki na 
Montparnassie” 
pozwalają na spotkanie 
z artystkami,  
z którymi minęliśmy się 
w czasie.
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PÓŁNOC, 
PÓŁNOCNY ZACHÓDJedną ze swych najlepszych książek 

Tadeusz Szczepański – historyk filmu, 
krytyk, tłumacz, na co dzień profesor 
łódzkiej Szkoły Filmowej – poświęcił 

słynnemu szwedzkiemu mistrzowi („Zwier-
ciadło Bergmana”), razem z Lechem Soko-
łem redagował „Od Ibsena do Aho. Filmowe 
adaptacje literatury skandynawskiej”, tłuma-
czył książki Bergmana („Obrazy”, „Przed-
stawienia”, „Trzy dzienniki”), a także „Spo-
wiedź DOGMA-tyka” Larsa von Triera, 
a w monumentalnej, czterotomowej „Histo-
rii kina” pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, 
Iwony Sowińskiej i Rafała Syski odpowiadał 
za kino skandynawskie. I teraz właśnie jego 
macierzystej oficynie (Wydawnictwo Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej w Łodzi) zawdzięczamy 
niezwykle efektownie wydaną oraz znako-
micie przez niego napisaną historię kina 
nordyckiego. 

Kino nordyckie. Pierwsze stulecie poświę-
cone jest – nieco wbrew podtytułowi – 
przeszło stuletnim dziejom kinematografii 
pięciu krajów nordyckich – Szwecji, Danii 
i Norwegii (określanych wspólnie Skan-
dynawią) oraz Finlandii i Islandii. Razem 
składają się one na makroregion europejski, 
w znacznym stopniu zintegrowany poło-
żeniem geograficznym na północy Europy 
(Nord). „Łączą je – jak pisze Szczepański 
we „Wstępie” – podobieństwa historycz-
nych doświadczeń i procesów społeczno-
-cywilizacyjnych, tradycja religijnego etosu, 
chłopski rdzeń społeczny i związana z nim 
obyczajowość, więzi polityczne i gospodar-
cze, wzajemne wielostronne wpływy kul-
turowe oraz – jeśli pominąć Finlandię –  
językowe pokrewieństwa. A także melan-
cholijne piękno pejzażu, w kinie trudne do 
przeoczenia. Determinanty te nadają naro-
dom zamieszkującym tę część naszego kon-
tynentu znacznie gęstszą spójnię etniczną 
aniżeli na przykład Słowianom”.

Książka podzielona jest na cztery części: 
„Kino nieme”, „Kino klasyczne”, „Bergman 
i nowe kino skandynawskie” oraz „Kino 

końca stulecia”. Prym w nich wiodą oczy-
wiście kinematografie szwedzka i duńska, 
ale norweska i fińska – choć w drugim pla-
nie – także są znacząco obecne, a w ostat-
nim rozdziale doszlusowuje do nich coraz 
ciekawsze kino islandzkie. Jako pierwsi na 
mapie światowego kina pojawili się fil-
mowcy duńscy, ze swą wielką gwiazdą Astą 
Nielsen na czele, lansując nade wszystko 
przepełnione namiętnościami melodra-
maty z wyższych sfer. Szybko do nich dołą-
czyli szwedzcy mistrzowie kina – Mauritz 
Stiller i Victor Sjöström (późniejszy wspa-
niały profesor Borg z Bergmanowskiego 
arcydzieła Tam, gdzie rosną poziomki), 
wychodząc z kamerą w plener, łącząc swe 
pełne metafizyki opowieści o ludzkim wnę-
trzu – często oparte na dobrej literaturze –  
z posępnym skandynawskim pejzażem. 
W Danii swe autorskie kino wysokich lotów 
uprawiał Carl Theodor Dreyer. A potem na 
planie filmowym stanął Ingmar Bergman 
oraz – nieco w jego cieniu – Bo Wider-
berg i Jan Troell, by pod koniec XX stule-
cia ustąpić miejsca twórcom spod znaku 
Dogmy, z Larsem von Trierem.

Dzieje kina nordyckiego są fascynujące 
i fascynująco pisze o nich Tadeusz Szcze-
pański. Ogromna wiedza spotkała się tu 

z rzetelnością, błyskotliwością oraz wyra-
finowaną kulturą słowa. A wszystko to 
zostało pięknie plastycznie opakowane (pro-
jekt graficzny i skład: Bogusław Jaworski). 

Jerzy Armata

Tadeusz Szczepański specjalizuje się 
w kinie europejskim, a zwłaszcza 
skandynawskim. I właśnie o tych, że 
posłużę się Hitchcockowskim tytułem, 
„północnych i północno-zachodnich” 
kinematografiach opowiada w swej 
najnowszej książce.

TADEUSZ SZCZEPAŃSKI
„KINO NORDYCKIE. PIERWSZE STULECIE”
WYDAWNICTWO PWSFTviT, 2020
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IN MEMORIAM

K iedy rozmawiałem z nią z okazji 
rocznicy śmierci Leona Niem-
czyka, wyjawiła, że w dużej mie-
rze jemu zawdzięczała to, iż 

została aktorką. Urodziła się 9 stycznia 
1934 roku w Bydgoszczy. Tam chodziła do 
szkoły muzycznej i oczywiście do teatru. 
A w nim grał właśnie Leon Niemczyk. 
Wspominała, jak razem z koleżankami 
podkochiwały się w nim, potrafiły nawet 
za nim wędrować. Więc kiedy nadeszła 
matura i wybór drogi, nie wahała się iść 
do szkoły aktorskiej. Wybrała krakowską 
PWST. Tam zaprzyjaźniła się z wieloma 
późniejszymi gwiazdami kina i teatru, 
ale też ją wybrano, aby wręczała Ludwi-
kowi Solskiemu kwiaty w dniu jego jubi-
leuszu na scenie Teatru im. Juliusza Sło-
wackiego. Wspominała: „Po pierwszym 
roku studiów brałam udział z kolegami ze 
szkół aktorskich w filmie Godziny nadziei 
Jana Rybkowskiego. Powierzono mi epi-
zod dziewczyny w kuchni. Pamiętam, 
że w prasie napisano pod moim zdję-
ciem: »Studenci grają jak wygi aktor-
skie«”. W tym samym czasie wystąpiła, 
też w epizodzie, w Opowieści atlantyc-
kiej Wandy Jakubowskiej, by po studiach 
osiąść w Łodzi. To wtedy był najważniej-
szy adres dla wszystkich aktorów marzą-

cych o filmie. Ona nie musiała marzyć: 
film czekał na nią.

W 1956 została zaangażowana do Teatru 
Powszechnego, w którym od niedawna był 
Leon Niemczyk. Przyjechał do Łodzi, bo tu 
była Wytwórnia Filmów Fabularnych. Bar-
bara Połomska niemal z dnia na dzień stała 
się gwiazdą filmową, popularną i rozpo-
znawalną nie tylko w kraju. Grała u Kawa-
lerowicza w Cieniu, rola w obrazie Makar-
czyńskiego Warszwska Syrena – legendzie 
o Warsie i Sawie – przyniosła jej popular-
ność. Najważniejsze jednak role to te w fil-
mach Andrzeja Munka – Eroice i Zezowatym 
szczęściu. Przez to, że były pokazywane na 
festiwalach, m.in. w Mar del Plata, Rio de 
Janeiro, Karlowych Warach, stała się znana 
na świecie. Wystąpiła w koprodukcji pol-
sko-czechosłowackiej – komedii Zadzwoń-
cie do mojej żony, a także w filmie jugosło-
wiańskim Zvijezda putuje na jug. Warto 
pamiętać, że to były pierwsze zagraniczne 
angaże polskiej aktorki. Ford zaprosił ją do 
filmu Ósmy dzień tygodnia, koprodukcji 
z Arturem Braunerem z Berlina Zachod-
niego, ale nikt jej w tej roli nie mógł wów-
czas zobaczyć, bo obraz aż do 1983 był „pół-
kownikiem”. Okres szkoły polskiej to jej 
najlepszy czas. Stała się aktorką o statusie 
gwiazdy polskiego kina: jej portrety, zdję-

cia z planu, fotosy były eksponowane na 
okładkach popularnych w latach 50. i 60. 
tygodników i periodyków, na czele z „Fil-
mem”, „Ekranem”, „Przyjaciółką”, „Zwier-
ciadłem” i wieloma innymi. Z tego czasu 
pochodzi też opublikowany w jednej z ame-
rykańskich gazet artykuł – który aktorka 
 przechowywała z pietyzmem – porównu-
jący trzy światowe gwiazdy reprezentujące 
określone typy urody: angloamerykański – 
Jayne Mansfield, południowy – Giny Lollo-
brigidy oraz słowiański – Barbary Połom-
skiej. Ta polska aktorka grała w filmach 
przez całe życie, przyjmując zarówno role 
większe, jak i epizody,  chętnie też pojawiała 
się w etiudach studenckich.

Teatrowi Powszechnemu w Łodzi pozo-
stała wierna do końca. Wiele też razy 
z Leonem Niemczykiem u boku, ostatni 
raz w spektaklu „Szwejk” w reżyserii 
Janusza Zaorskiego. Ostatnie premiery 
z jej udziałem to „Wytwórnia piosenek” 
Macieja Wojtyszki i Macieja Karpińskiego 
oraz „Brancz” Juliusza Machulskiego, 
obie z 2015 roku. W październiku 2020 
odsłonięto jej gwiazdę na ulicy Piotrkow-
skiej w Łodzi. Już jej przy tym nie było.  
Zmarła 28 lipca 2021, w wieku 87 lat.

Mieczysław Kuźmicki

Była piękną kobietą, niezwykle 
utalentowaną aktorką filmową 
i teatralną. W historii X Muzy 
zapisała się zwłaszcza w dziełach 
Kawalerowicza, Rybkowskiego, Munka, 
Forda, Morgensterna i Barańskiego.

Barbara Połomska
AKTORKA, 
KTÓRA BYŁA 
GWIAZDĄ
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U dział w jednej z najlepszych 
i najpopularniejszych pol-
sk i ch  kome d i i  z ap e w -
nił mu rozpoznawalność 

i powszechną sympatię widzów, ale też 
spowodował, że przysłowiowy telefon 
z nowymi propozycjami odzywał się 
rzadko. To, co dzisiaj byłoby przepustką 
do serialowego i filmowego raju, nie 
tylko komedii romantycznych, w koń-
cówce zgrzebnych lat 60. XX wieku 
oznaczało rzadkie zaproszenia na plan 
zdjęciowy.

Jerzy Janeczek, Wydział Aktorski łódz-
kiej Szkoły Filmowej, gdzie dostał się za 
bodaj trzecią próbą, ukończył w 1968.
Pojawił się na dużym ekranie dwa lata 
wcześniej w Don Gabrielu Ewy i Czesława 
Petelskich, zaś pod koniec studiów zagrał 
właśnie Witię w filmie I było święto, bo 
taki był roboczy tytuł komedii wszech 
czasów, czyli Samych swoich w reżyserii 
Sylwestra Chęcińskiego i według scena-
riusza Andrzeja Mularczyka.

Jak trafił na plan Samych swoich? 
W jednym z wywiadów mówił: „Studio-
wałem w Łodzi. Przez przypadek posze-
dłem na tzw. próbne zdjęcia z reżyserem 
Sylwestrem Chęcińskim – dziś szumnie 
się to nazywa casting. Na zdjęcia trzy 
razy jeździłem do Wrocławia. Wybrano 
mnie, później szukano dla mnie part-
nerki, którą została Ilona Kuśmierska 
(filmowa Jadźka)”. Wspominała ona: 
„Prace nad pierwszym obrazem z serii 
odbywały się w wakacje, po moim pierw-
szym roku w warszawskiej szkole teatral-
nej. Janeczek był już wówczas studentem 
czwartego roku. Sporo nas łączyło –  
byliśmy niedoświadczeni, podpatry-
waliśmy starszych kolegów i koleżanki, 
uczyliśmy się od nich, jak zachowywać 
się przed kamerą. Dużo rozmawialiśmy 
o naszych postaciach. Nic więc dziw-
nego, że szybko się zaprzyjaźniliśmy”. 
Spotkali się ponownie na planie kon-
tynuacji Pawlakowo-Kargulowej sagi, 
czyli Nie ma mocnych (1974) i Kochaj 
albo rzuć (1977).

Pewien f i lmowy niedosyt,  choć 
w dorobku miał występy m.in. u Hasa, 
Lenartowicza, Krauzego i Karabasza, 
Janeczek rekompensował sobie z powo-
dzeniem w teatrze. Po studiach trafił do 
Współczesnego we Wrocławiu, potem 
był Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu i Bałtycki w Koszalinie oraz 
teatry warszawskie: Popularny, Na Woli 
i Dramatyczny. Po tym jak w 1987 roku 

Jerzy Janeczek
ACH, TEN WITIA!
Chłopięca uroda, sympatyczny uśmiech, 
wysportowana sylwetka i… przekleństwo 
pierwszej dużej roli filmowej. Jerzy Janeczek, 
pamiętny Witia z Samych swoich, zmarł  
11 lipca w wieku 77 lat.

został z tego ostatniego zwolniony, na 
stałe wyjechał z Polski. „Wyjechałem do 
USA z jedną walizką, z kabaretem na 
tournée i do pracy. Przez pięć lat byłem 
zgorzkniały, sfrustrowany, no i ta nostal-
gia, niepewność. Nigdy nie chciałem 
zostać, ale spotkałem Milę, moją obecną 
żonę, która też była po przejściach. I tak 
pomyśleliśmy, że razem raźniej będzie 
nam iść przez życie” – opowiadał.

Wrócił nad Wisłę i do zawodu po nie-
mal 20 latach, wystąpił w kilku serialach 
i fabułach (Korona królów, Kobiety mafii, 
Odnajdę cię). Były to wyraziste, zapa-
miętane epizody, jak ten w wielokrotnie 

nagrodzonej w kraju i na świecie Super-
novej Bartosza Kruhlika.

Niespodziewana śmierć Jerzego 
Janeczka była zaskoczeniem, bowiem 
aktor był okazem zdrowia. „Słynął z tego, 
że bardzo dbał o zdrowie. Codziennie 
się gimnastykował, często chodził na 
basen. Niedawno byli z żoną w sanato-
rium. (…) Wrócili bardzo zadowoleni. 
Jerzy powiedział mi wtedy, że ma wraże-
nie, że nabrał sił na kolejne 20 lat życia. 
Szkoda, że okazało się inaczej” – wyznała 
ze smutkiem Ilona Kuśmierska.

Janusz Kołodziej
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IN MEMORIAM

E u g e n i a  H e r m a n 
urodziła się 6 paź-
dziernika 1929 roku 
w Łodzi, w biednej 

rodzinie robociarskiej, matka 
była tkaczką. Studia aktor-
skie ukończyła w  łódzkiej 
szkole aktorskiej. Była przede 
wszystkim – co trzeba podkre-
ślić – aktorką teatralną, często 
widywaną także w Teatrze Tele-
wizji. W kinie grała role dru-
goplanowe. Zawsze widoczna, 
charakterystyczna, niepodra-
bialna. Dama, z gestem królew-
skim, jakby wbrew pochodze-
niu z biednej, łódzkiej rodziny. 
„Chciałam być zawsze inna” – 
wspominała w jednym z wywia-
dów. Ale miała ogromne 
poczucie humoru. Jej wynio-
słości, wyczuwalnemu dystan-
sowi do świata, towarzyszyło 
zawsze lekkie przymrużenie 
oka. W wywiadach nigdy nie 
ukrywała, jak trudne miała 
dzieciństwo, jak matka ledwo 
wiązała koniec z końcem w latach szkol-
nych Eugenii. Mimo tego, opowiadała 
o tamtym czasie z czułością, miłością, 
choć też z pewną dozą goryczy. 

Była aktorką lubianą w środowisku, 
żadnej wyniosłości w życiu nie obja-
wiała. Była aktorką Kazimierza Dejmka 
i Jerzego Grzegorzewskiego. Miała osobo-
wość i klasę wielkiej damy. Cudowna, ser-

deczna, świetna kompanka do rozmów –  
wspominają ją przyjaciele.

W teatrze grała role w sztukach Szek-
spira, Moliera. Mrożka, Wyspiańskiego, 
Mickiewicza. Słowackiego, Puszkina, 
Zapolskiej, Dostojewskiego, Czechowa, 
i można tak wymieniać bez końca. Przez 
kilkanaście lat związana była z łódzkim 
Teatrem Nowym, potem przeprowadziła 

się do Warszawy i przez 36 lat występo-
wała na scenie Teatru Polskiego, a póź-
niej jeszcze grała gościnnie w Teatrze 
Narodowym. Do emerytury prowadziła 
zajęcia na Wydziale Aktorskim łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Po bliższym zapozna-
niu przyjaciele zwracali się do niej: Żenia. 
Po śmierci mówią o niej: cudny peda-
gog, kobieta o niebywałej sile i pogodzie 
ducha, człowiek o złotym sercu. 

Jej najbardziej znane role filmowe to: 
sekretarka majora z Kapelusza pana Ana-
tola Jana Rybkowskiego, Zofia z Bilansu 
kwartalnego Krzysztofa Zanussiego, 
Sabina, służąca Marty z Cudzoziemki 
Ryszarda Bera według powieści Marii 
Kuncewiczowej, teściowa Miauczyń-
skiego z Życia wewnętrznego Marka 
Koterskiego. Wystąpiła też jako Izabella 
Sforza w Królowej Bonie Janusza Majew-
skiego. W Ucieczce z kina Wolność Wojcie-
cha Marczewskiego zagrała nauczycielkę, 
opiekunkę dzieci podczas projekcji filmu. 

Widzowie pamiętają ją z pierwszej pol-
skiej telenoweli W labiryncie Pawła Kar-
pińskiego i z serialu Juliusza Machulskiego 
Matki, żony i kochanki. W paru odcinkach 
Rancza Wojciecha Adamczyka wystąpiła 
jako ciotka Piotra i Pawła Koziołów, czyli 
księdza i wójta. W tym ostatnim epizo-
dzie doskonale połączyła cechy swojego 
aktorstwa: władczość, zdecydowanie, 
a jednocześnie ciepło i uległość wobec 
drugiego człowieka. 

Jerzy Antczak na wiadomość o śmierci 
aktorki przypomniał, że studiowali razem 
na jednym roku Łódzkiej Państwowej 
Szkoły Aktorskiej, bo tak zaraz po wojnie 
ten wydział się nazywał. Antczak napisał: 
„Z mojego rocznika kolebię się na tym 
łez padole jeszcze tylko ja”. A był to rok 
niezwykły. Oto kilka nazwisk: Bogusław 
Sochnacki, Mieczysław Stoor, Zbigniew 
Wójcik, Teresa Szmigielówna i wielu 
innych.

Śmierć Eugenii Herman uzmysławia 
też siłę kultowych seriali. W 10. odcinku 
07 zgłoś się, zatytułowanym Grobowiec 
rodziny von Rausch, zagrała żonę Rauscha. 
Wypowiedziała tam słynne zdanie w dia-
logu z porucznikiem Borewiczem, powta-
rzane w sieci już w godzinę po informacji 
o śmierci aktorki: „Dwadzieścia pięć lat 
skończyłam, pięćdziesięciu jeszcze nie 
mam, i mam bardzo dużo pieniędzy”.

Eugenia „Żenia” Herman, aktorka dra-
matyczna z poczuciem humoru.

ks. Andrzej Luter

Zmarła 19 lipca w Domu Aktora 
w Skolimowie. Żyła niemal 92 lata. 
Była wybitną aktorką teatralną 
i filmową, telewizyjną i radiową, 
a także znakomitym pedagogiem dla 
kilku pokoleń. Zawsze prezentowała 
klasę i osobowość damy.

Eugenia Herman
ŻENIA
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T adeusz Baljon urodził się 11 
czerwca 1928 roku w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Był absol-
wentem Wydziału Organiza-

cji Produkcji Filmowej PWSF w Łodzi 
(1957). Podczas studiów kierował 
produkcją kilku etiud realizowanych 
przez kolegów, m.in. dokumentu Uwa-
żaj! (1956) Andrzeja Jerzego Piotrow-
skiego i fabuły Kawał bez brody (1956) 
Roberta Stando.

Po skończeniu łódzkich studiów trafił 
na plan kilku filmów fabularnych, m.in. 
Króla Maciusia I (1957) Wandy Jaku-
bowskiej, Awantury o Basię (1959) Marii 
Kaniewskiej, Waleta pikowego (1960) 
Tadeusza Chmielewskiego, gdzie uczył 
się w praktyce profesji kierownika pro-
dukcji. Jako II kierownik produkcji zade-
biutował podczas realizacji opowieści 
sensacyjno-kryminalnej Milczące ślady 
(1961) Zbigniewa Kuźmińskiego. Funk-
cję tę pełnił także na planie nowelowej 
komedii Jadą goście, jadą (1962), wyre-
żyserowanej przez Gerarda Zalewskiego, 
Jana Rutkiewicza i Romualda Drobaczyń-
skiego, oraz ekranizacji książki Tadeusza 
Hołuja „Koniec naszego świata”, opartej 
na wspomnieniach więźnia obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz, przeniesio-
nej na ekran – pod tym samym tytułem 

Tadeusz Baljon
RÓŻNE BARWY KINA

(1964) – przez Wandę Jakubowską, byłą 
więźniarkę tego obozu.

Jako samodzielny kierownik produk-
cji zadebiutował Bajlon na planie także 
debiutanckiego filmu – Janusza Weycherta 
Obok prawdy (1964). Ma na swoim koncie 
ponad 50 tytułów. Pośród nich znajdują 
się prawdziwe perły naszej kinematogra-
fii. Choćby Żywot Mateusza (1967) – fan-
tastyczny debiut Witolda Leszczyńskiego, 
oparty na skandynawskiej powieści Tar-
jeia Vesaasa „Ptaki”, poświęcony nadwraż-
liwemu mężczyźnie, który po dotkliwej 
stracie – siostry, podziwianego ptaka i ulu-
bionego drzewa – nie widzi sensu dalszej 
egzystencji. Czy Sól ziemi czarnej (1969) 
i Perła w koronie (1971), utrzymane w bal-
ladowej poetyce, pełne liryzmu i plastycz-
nego uroku śląskie opowieści Kazimierza 
Kutza. Baljon ma na swym koncie również 
dwa tytuły, które zamiast na ekrany tra-
fiły na półki. Pełnia nad głowami (1974; 
prem. 1983) Andrzeja Czekalskiego to 
przewrotna opowieść o dwóch skłóconych 
braciach – polityku i księdzu – rządzących 
miasteczkiem, w którym pojawił się diabeł, 
a Sowizdrzał świętokrzyski (1978, prem. 
1980) Henryka Kluby to ekstrawagancka 
ekranizacja łotrzykowskiej powieści Józefa 
Ozgi-Michalskiego, również rozgrywającej 
się między „panem, wójtem a plebanem”.

Baljon był też kierownikiem produk-
cji wielu popularnych seriali zarówno 
dla młodych – m.in. Wakacje z duchami 
(1970) Stanisława Jędryki, jak i dorosłych 
widzów – m.in. Daleko od szosy (1976) 
Tadeusza Chmielewskiego, Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy (1979-1981) 
Jerzego Sztwiertni, Białe tango (1981) 
Janusza Kidawy, Alternatywy 4 (1983) 
oraz Zmiennicy (1986) Stanisława Barei. 
Ostatnią produkcją, przy której pracował, 
był amerykański Triumph of the Spirit 
(Triumf ducha, 1989) Roberta M. Younga, 
z Willemem Dafoe w roli głównej, reali-
zowany w Polsce – m.in. w Oświęcimiu, 
Bytomiu i Głubczycach. 

Tadeusz Baljon był człowiekiem nie-
zwykle skromnym, zawsze w cieniu 
innych, pochłoniętym pracą, unika-
jącym fleszy aparatów i obiektywów 
kamer. Choć zdarzyły się dwa wyjątki. 
Można go dostrzec w odcinku Kariera 
serialu Tomek i pies (1965) Wadima Bere-
stowskiego, gdzie pojawił się jako męż-
czyzna z kotem, oraz we Wszystko na 
sprzedaż (1968) Andrzeja Wajdy, gdzie 
zagrał rolę… kierownika produkcji filmu 
Wszystko na sprzedaż, którym w rzeczy-
wistości był ktoś inny…

Jerzy Armata
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Był ogromnie zasłużonym 
dla naszej kinematografii 
kierownikiem produkcji 
i wieloletnim członkiem 
SFP. W jego dorobku 
znajdziemy znakomite 
filmy kinowe oraz 
popularne seriale.  
Zmarł 3 sierpnia, 
w wieku 93 lat.

P rof. dr hab. Elżbieta Traple była 
adwokatem, jednym z najwybit-
niejszych ekspertów prawa autor-
skiego i prawa własności intelek-

tualnej w powojennej Polsce. Była wielkim 
przyjacielem filmowców, a w swojej pracy 
naukowej i zawodowej stale podkreślała 
konieczność poszanowania praw autorów. 
Współtworzyła najważniejsze dla środo-
wisk twórców akty prawne – m.in. Ustawę 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz Ustawę o kinematografii. Z pewno-
ścią miała swój istotny udział w sukcesach 
współczesnego polskiego kina.

Pani Profesor pełniła funkcję wielolet-
niego pełnomocnika Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, współtworzyła Związek 
Autorów i Producentów Audiowizualnych, 
była pionierem teoretycznych i praktycz-
nych rozwiązań dotyczących zbiorowego 
zarządu prawami autorskimi. Jak wspomi-
nała w ostatnim wywiadzie dla „Magazynu 
Filmowego”: „25 lat temu skontaktował się 
ze mną pan Ryszard Kirejczyk, późniejszy 
dyrektor SFP-ZAPA, prosząc o spotkanie 
w sprawie ewentualnej pomocy prawnej 
w przygotowaniu koncepcji i dokumentów 
statutowych pozwalających na podjęcie 
przez SFP działalności organizacji zbio-
rowego zarządu”. Podjęta wówczas współ-
praca trwała nieprzerwanie przez ćwierć 
wieku i przyniosła nie tylko wymierne 
korzyści dla całego środowiska filmowego, 
ale przede wszystkim wzbogaciła każdego, 
kto miał okazję z Panią Profesor współ-
pracować, o bezcenne doświadczenia. 

Profesor Elżbieta Traple pozostanie 
w naszej pamięci również ze względu 
na swój uśmiech, ujmującą serdeczność 
i życzliwość. Każdy z nas, bez względu na 
zajmowane stanowisko, czuł w kontakcie 
z nią jej pełne zaangażowanie i profesjo-
nalizm. Zawsze była otwarta na wymianę 
myśli, wspierała nas radą i proponowała 
rozwiązania, które w punkt odpowiadały 
naszym potrzebom. Zapamiętamy Panią 
Profesor jako osobę o ogromnej kultu-
rze osobistej i niezwykłych zdolnościach 
negocjacyjnych. W poczuciu ogromnej 
straty żegnamy wyjątkowego człowieka, 
który pozostanie dla nas wzorem i inspi-
racją do dalszej pracy. 

Droga Pani Profesor! Z głębi serca dzię-
kujemy za Pani nieoceniony wkład w roz-
wój naszej organizacji, jak również za 
ponadczasowe wartości, które na zawsze 
– dzięki Pani – w nas pozostaną. 

Zespół SFP-ZAPA

Elżbieta Traple
NA ZAWSZE 
W PAMIĘCI 
FILMOWCÓW
Była współautorką najważniejszych  
dla środowiska filmowego ustaw i aktów 
prawnych, współtwórczynią sukcesów 
ZAPA, mądrym i szlachetnym człowiekiem.  
Pani Profesor odeszła 20 sierpnia.

Elżbieta Traple Fo
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IN MEMORIAM

Od wczesnych lat powojennych byłem 
pod urokiem jazzu, który poznałem dzięki 
amerykańskim filmom. Trafiły do Krakowa 
szybciej, niż można było się spodziewać. 
Studiowałem wtedy architekturę, a moja 
droga na uczelnię prowadziła ulicą Sien-
kiewicza. Zawsze słyszałem dźwięki, jakby 
ktoś ćwiczył na klarnecie czy saksofonie. Po 
latach dowiedziałem się, że mieszkał tam 
Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz… Pozna-
łem go dopiero w łódzkiej Szkole Filmo-
wej jako starszego kolegę. Do współpracy 
z Dudusiem doszło przy Zaklętych rewirach. 
Napisał do nich przepiękną muzykę, tra-
fiającą w przedwojenny klimat. To zostało 
zauważone. Z wdzięcznością wspomi-
nam jego kompozycje do serialu Siedli-
sko. Rzecz działa się współcześnie na Mazu-
rach. Pomyślałem, że przydałby się tam jakiś 
folklor, taki jak na Kujawach, czy góralski, 
ale w tamtej części kraju nie było niczego 
podobnego. Wtedy Duduś wymyślił temat 
i rozwinął go w piękny sposób. Odezwały się 
tam jakieś północne nuty, posępne i nostal-
giczne. Ta muzyka była arcydziełem! Przy-
jaźniliśmy się. Razem z żonami. A ponie-
waż Grażynka i Duduś nie mieli dzieci, 
dzieci moje i mojej żony były ich oczkiem 
w głowie. Niedawno zadzwonił do mnie 
i poprosił, abym odebrał za niego Orła za 
całokształt twórczości. Przyrzekłem, że to 
zrobię i zawiozłem mu go do domu. Zacho-
wywał wyjątkową jasność umysłu i komen-
derował nawet nami wszystkimi podczas 
robienia kilku pamiątkowych zdjęć. Takie 
było moje pożegnanie z nim. Na zawsze.

Janusz Majewski
reżyser i scenarzysta

Znaliśmy się ponad 40 lat. Duduś był 
człowiekiem szalenie serdecznym, otwar-
tym. Bywałam w domu Matuszkiewiczów, 

a wręcz wpadałam na kawę zawsze, gdy 
miałam blisko. W pracy spotkaliśmy się 
pierwszy raz, gdy Kuba Morgenstern robił 
serial Godzina „W”, w którym muzyka 
miała pochodzić z Kolumbów. Odebra-
łam wtedy prawdziwą lekcję kompilacji. 
Zobaczyłam, jak każdy temat jest świet-
nie wymyślony, a potem pokazany na 
tysiące sposobów, długości, temp. Był 
skrupulatny, dokładny. Zawsze świetnie 
przygotowany i nie lubił, gdy ktoś nie był 
przygotowany. Wystarczy popatrzeć, ile 
filmów zrobił, żeby złapać się za głowę! 
Podstawą jego wielkiej wiedzy było to, że 
gdy studiował, obejrzał tysiące filmów, 
zanalizował i wiedział, jak prowadzona 
jest w nich muzyka. Nasz najlepszy fil-
mowy kompozytor.

Małgorzata Przedpełska-Bieniek
konsultant muzyczny, Studio Sonoria

Z Dudusiem poznaliśmy się pod 
koniec lat 80. albo na początku 90., 
kiedy chodziłem na wystawy muzycz-
nego sprzętu elektronicznego. Bardzo 
mnie interesowały syntezatory i inne 
takie urządzenia, a on był w tamtych 
latach specjalistą w tym zakresie! To go 
zresztą odróżniało od reszty twórców 
starszego pokolenia. Wiedziałem, kim 
jest, bo mój ojciec, Andrzej „Fats” Zie-
liński, był znanym perkusistą jazzowym, 
znał się z Dudusiem. Podszedłem więc 
kiedyś i przedstawiłem się jako syn swo-
jego taty, a on zareagował bardzo żywo, 
natychmiast skrócił dystans. Ta relacja 
później trwała. Ogromnym dla mnie 
wyróżnieniem było to, że przyszedł na 
mój dyplom w średniej szkole muzycz-
nej. Wielką radością były wizyty u niego, 
gdy pokazywał swoje wypełnione mnó-

Żegnamy Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, genialnego 
muzyka i kompozytora, laureata tegorocznej Polskiej Nagrody 
Filmowej – Orła za całokształt twórczości. Odszedł 31 lipca 
w wieku 93 lat.

Jerzy Matuszkiewicz
WSPOMINAJĄC DUDUSIA
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stwem ciekawych instrumentów studio. 
Zapamiętam go jako niesłychanie pozy-
tywnego i mądrego człowieka, który cie-
szył się z obcowania z innymi ludźmi. 
Lepiej mi się żyło ze świadomością, że 
Duduś jest.

Maciej Zieliński
kompozytor

W naszym zespole Jerzy „Duduś” 
Matuszkiewicz zawsze odgrywał zna-
czącą rolę. Zaczęliśmy od grania „Stawki 
większej niż życie” i potem przeszliśmy 
do bardziej zaawansowanych utworów, 
także z wokalistami. Na ostatniej pły-
cie „Cinema Boogie”, poświęconej pol-
skim twórcom, nie mogło go zabraknąć. 
Rozmawialiśmy jeszcze w marcu, że gdy 
album wyjdzie, to się spotkamy. Jesteśmy 
dumni, że gramy jego muzykę.

Piotr Kostrzewa
Chopin University Big Band

Poznaliśmy się na Jazz Campingu Kala-
tówki w Zakopanem, kiedy spotkały się 
tam młode i średnie pokolenie, oraz 
pokolenie nestorów. Przed schroniskiem 
w słońcu rozmawialiśmy o różnych rze-
czach, nie tylko o muzyce. To było tak 
naturalne, jakby nie było między nami 
żadnej różnicy wieku. A potem, gdy pan 
Jerzy dowiedział się, że jestem również 
aranżerem, zaczęliśmy ze sobą współ-
pracować. Często zwierzał mi się ze swo-
ich początków i trudności, jeśli chodzi 
o warsztat. Skończył przecież tylko śred-
nią szkołę muzyczną, a potem wszyst-
kiego nauczył się sam. Posiadał jednak 
pewien talent, którego nie ma wielu świet-
nie wykształconych kompozytorów. Miał 
wspaniałą łatwość do tworzenia krótkich, 
zgrabnych, cudownych melodii, które od 
razu wpadały w ucho. W takim motywie 
nie było żadnej niepotrzebnej komplikacji 
i dla wszystkich był zrozumiały. A druga 
rzecz, że zaczął komponować muzykę, gdy 
na dobre pożegnał się ze sztuką opera-
torską. To wyczulenie na obraz niezwykle 
mu pomogło. Dzięki temu, jego muzyka 
filmowa jest tak trafiona. 

Krzysztof Herdzin
kompozytor, dyrygent, aranżer

Wypowiedzi zebrała 
i opracowała  
Magdalena  
Miśka-Jackowska

Jerzy Matuszkiewicz

6 lipca zmarł Jan Janga-Tomaszewski (69 l.), aktor teatralny i filmowy, telewi-
zyjny i dubbingowy, a także kompozytor, muzyk oraz wykonawca piosenek. 

Był absolwentem Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. Występował w te-
atrach warszawskich: Dramatycznym (1976-84, 1986-90), Nowym (1984-86), 
Powszechnym (1990-95), a od roku 1997 grał w zespole Teatru Ateneum. W fil-
mie zadebiutował w Zakręcie Stanisława Brejdyganta. Następnie wystąpił w ta-
kich produkcjach kinowych, jak Indeks Janusza Kijowskiego, Zamknąć za so-
bą drzwi Krzysztofa Szmagiera, Panna Nikt Andrzeja Wajdy, Stara baśń Jerzego 
Hoffmana. Zagrał też w wielu głośnych spektaklach Teatru Telewizji (np. Kor-
dian, reż. Gustaw Holoubek; Pigmalion, reż. Maciej Wojtyszko) oraz serialach, 
w tym m.in. w 07 zgłoś się Szmagiera, Mistrzu i Małgorzacie Wojtyszki, Królew-
skich snach Grzegorza Warchoła, a także w wielu lubianych przez widzów popu-
larnych telenowelach. Jan Janga-Tomaszewski był również cenionym aktorem 
dubbingowym. Swojego głosu użyczył kilkudziesięciu postaciom w zagranicz-
nych – europejskich i hollywoodzkich – produkcjach filmowych. Ponadto był 
też znakomitym wykonawcą piosenki aktorskiej, znanym m.in. z interpretacji 
twórczości Edwarda Stachury. Tej muzycznej działalności Tomaszewskiego zo-
stał poświęcony film Cud w kamienicy. Ballady Jana Jangi-Tomaszewskiego w re-
żyserii Mariusza Malca. 

8 lipca zmarł Grzegorz Szyroki (42 l.), producent filmów dokumentalnych, re-
klamowych i korporacyjnych, prezes zarządu domu produkcyjnego Prime-

Movers. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań-
skiego oraz Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. 
Swoją przygodę z kinem rozpoczął od współpracy produkcyjnej przy filmie Je-
rzego Gruzy Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja. Jako samodzielny producent pra-
cował przy wielu dokumentach, z których warto wymienić takie tytuły, jak Chuli-
gani Cezarego Ciszewskiego, Życie po chemii Agnieszki Olejnik, Sieroty Agnieszki 
Smoczyńskiej, Opus Dei, Naziści czy III wojna światowa Mirosława Majerana. 
Grzegorz Szyroki zdobył ponad 20 międzynarodowych nagród na festiwalach fil-
mowych, telewizyjnych i reklamowych, głównie za reklamowe filmy korporacyjne.

9 lipca zmarł Tadeusz Wojtych (89 l.), aktor teatralny, filmowy i telewi-
zyjny. W 1960 roku zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Był jednym 

z założycieli, obok m.in. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobieli, kulto-
wego, studenckiego Teatru Bim-Bom w Gdańsku. Występował w Teatrach: 
Wybrzeże w Gdańsku (1957-63), Polskim w Poznaniu (1963-75), im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1975-76), Polskim we Wrocławiu (1976-
-77), Syrena w Warszawie (1977-91). W filmie zadebiutował w Walecie pi-
kowym Tadeusza Chmielewskiego. W dorobku ekranowym ma kilkadziesiąt 
większych i mniejszych ról w produkcjach kinowych, spektaklach i serialach 
telewizyjnych. Z jego bogatej filmografii trzeba wymienić takie tytuły, jak 
Do widzenia, do jutra… Janusza Morgensterna, Późne popołudnie Aleksan-
dra Ścibora-Rylskiego, Piekło i niebo Stanisława Różewicza, Strachy Stani-
sława Lenartowicza, Konopielka Witolda Leszczyńskiego, Sam pośród swoich 
Wojciecha Wójcika, Zabij mnie glino, Kuchnia polska oraz Dzieci i ryby Jacka 
Bromskiego, Europa Europa Agnieszki Holland, Kawalerskie życie na obczyź-
nie oraz Parę osób, mały czas Andrzeja Barańskiego, Boża podszewka Izabel-
li Cywińskiej, Złoto dezerterów Janusza Majewskiego, Quo vadis Jerzego Ka-
walerowicza, Zemsta i Katyń Andrzeja Wajdy. Za swoje role oraz działalność 
artystyczną Tadeusz Wojtych otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Od-
znakę Honorową Miasta Poznania, Nagrodę Miasta Poznania za Upowszech-
nianie Kultury oraz Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. 

14 lipca zmarła Halina Kramarz (72 l.), kierownik produkcji. Całe swo-
je życie zawodowe poświęciła w ogromnej większości filmowi animo-

wanemu. Kierowała produkcją blisko 150 tytułów. Do współpracy zapraszali 
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ją najwybitniejsi twórcy animacji. Z przebogatego dorob-
ku Haliny Kramarz warto wymienić takie tytuły, jak Film 
o sztuce… (biurowej), Film grozy i Katastrofa Juliana Józe-
fa Antonisza, Fantomobil Ryszarda Antoniszczaka, Krąg, 
Refleksy i Odpryski Jerzego Kuci, Samogłoska i Uwaga! 
Idzie nowe Krzysztofa Kiwerskiego, Don Kichot, Cała na-
przód i Supernova Krzysztofa Raynocha, Włos Pawła No-
wosławskiego, Vice versa oraz Adam i Ewa Aleksandra 
Sroczyńskiego, Oficyna Longina Szmyda, Kule i koła, Nie-
lotek oraz Metamorfozy Łucji Mróz-Raynoch, Człowiek 
i chleb Ryszarda Czekały, Wszystko płynie Edyty Turcza-
nik, Sekwens Roberta Sowy czy Refreny Wioletty Sowy. 
Wiele z filmów, przy których Halina Kramarz pracowała 
jako kierownik produkcji, zdobyło nagrody na krajowych 
i międzynarodowych festiwalach.

17 lipca zmarł w Sztokholmie Ryszard Antoniszczak 
(74 l.), artysta znany również jako Richard A. Antonius, 

reżyser filmów animowanych, autor opracowania plastycznego, 
grafik, pisarz, scenarzysta, muzyk. Był absolwentem Wydziału 
Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie. Dość wcześnie postano-
wił, że chce iść w ślady swojego brata, twórcy filmów ekspery-
mentalnych, Juliana Józefa Antonisza (właśc. Antoniszczaka). 
W swoim przebogatym dorobku ekranowym ma takie filmy 
autorskie (reżyseria, scenariusz, projekty plastyczne), jak Że-
gnaj paro!, Miki Mol, Fantomobil, Frrrrrrrrrrr, Kalejdoskop Mi-
ki Mola, Piano concerto, Jak zbrzydło powidło, Historia o Kol-
czakach oraz różne odcinki w ramach cyklu „Bajki zza okna”. 
Większość z tych filmów zdobyła nagrody na rozmaitych fe-
stiwalach w Polsce i na świecie. Ryszard Antoniszczak stwo-
rzył książki i filmy o Miki Molu – molu książkowym, był człon-
kiem i autorem tekstów zespołu-kabaretu Zdrój Jana. Stworzył 
eurosagę przygodową „Ósma Wyspa – Tajemnice Qanarii”, 
a ponadto międzynarodowy język Atlango. Był autorem no-
wej koncepcji Concentrical Cyclic Cosmology – teorii świa-
tów cyklicznych przedstawionej w eseju – ebooku „The Anto-
nius Code”. Na bazie tej koncepcji rozwijał malarstwo, grafikę 
i animacje w stylu Creo+Art. Prezentował swoje prace tak-
że na Facebooku w Gallery AAA Antonius. Ryszard Antonisz-
czak był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. 

20 lipca zmarł w Gdyni Bohdan Sienkiewicz (89 l.), 
dziennikarz, autor filmów dokumentalnych, żeglarz 

i popularyzator kultury morskiej. Popularność zdobył, pro-
wadząc w gdańskim ośrodku Telewizji Polskiej program 
„Latający Holender”, a później programy z cyklu „Dooko-
ła świata”. Studiował na Wydziale Morskim Wyższej Szko-
ły Handlu Morskiego w Sopocie, specjalizując się w zakre-
sie żeglugi morskiej. Tytuł zawodowy magistra ekonomiki 
transportu morskiego uzyskał już w tamtejszej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w 1956. W latach 1971-76 studiował 
w PWSFTviT w Łodzi. Jego film dyplomowy 80 dni na Da-
rze Pomorza był poświęcony udziałowi tej fregaty w uroczy-
stościach 200-stulecia Stanów Zjednoczonych. Odpowiadał 
za reżyserię, scenariusz i zdjęcia w takich filmach doku-
mentalnych, jak Tuż za równikiem, Tam, gdzie Nil bierze 

początek, 7 lipca w Kigali, Zimbabwe, Polacy u źródeł Nilu, 
Metabeleland. Za swoją działalność dziennikarską, filmo-
wą i popularyzatorską otrzymał wiele nagród i odznaczeń, 
z których trzeba wymienić Krzyże: Kawalerski i Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Honorową 
„Zasłużony Pracownik Morza”. Bohdan Sienkiewicz był wie-
loletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

22 lipca zmarł w Woli Rudlickiej Leszek Benke (68 l.), 
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwen-

tem Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. W latach 
1977-82 występował w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Po-
pularność zyskał, występując w rozrywkowym progra-
mie telewizyjnym „Spotkanie z Balladą”. W swoim dorobku 
ekranowym ma role w spektaklach i serialach telewizyjnych 
oraz w kilku filmach kinowych. Warto wymienić takie tytu-
ły, jak Bestia Jerzego Domaradzkiego, Pan na Żuławach Syl-
westra Szyszki czy 40-latek. 20 lat później Jerzego Gruzy.

24 lipca zmarła Alicja Wierzbicka (67 l.), wieloletnia asy-
stentka wybitnego reżysera Grzegorza Królikiewicza. 

Współpracowała z nim reżysersko przy takich filmach fabular-
nych i dokumentalnych, jak Klejnot wolnego sumienia, Fort 13, 
Zabicie ciotki, Wiesz jak jest, Prekursor, Człowiek ze studni, Nasz 
rozłam, oraz przy widowisku telewizyjnym Próby.

27 lipca zmarł Jan Pęczek (70 l.), aktor teatralny i filmowy, 
telewizyjny i dubbingowy. Był absolwentem Wydziału 

Aktorskiego krakowskiej PWST. Występował w Teatrach: Zie-
mi Pomorskiej w Grudziądzu (1974-75), im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie (1975-77 i 1978-80), Śląskim w Katowicach (1977-
-78), Popularnym w Warszawie (1980-82 ). Od 1982 do koń-
ca grał w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie. Jan Pę-
czek wystąpił w kilku filmach kinowych, w tym w Śladzie na 
ziemi Zbigniewa Chmielewskiego, Lawie Tadeusza Konwickie-
go, Rozmowach kontrolowanych Sylwestra Chęcińskiego, Rysiu 
Stanisława Tyma czy Powidokach Andrzeja Wajdy. Zagrał też 
w kilku spektaklach Teatru Telewizji i przede wszystkim w wie-
lu serialach oraz telenowelach, które przyniosły mu dużą popu-
larność i sympatię widzów. Występował m.in. w Samym życiu, 
Na Wspólnej, a przede wszystkim przez wiele lata kreował jed-
ną z głównych ról w Barwach szczęścia.

28 lipca zmarł Adam Kuczyński (73 l.), reżyser i scena-
rzysta. Był absolwentem Wydziału Reżyserii PWSFTviT 

w Łodzi. Zadebiutował, współpracując reżysersko przy doku-
mencie biograficznym Eugeniusz Cękalski. Antoni Bohdziewicz. 
Andrzej Munk Władysława Wasilewskiego, a następnie przy fa-
bule telewizyjnej Przed maturą Juliusza Janickiego. Zrealizo-
wał film fabularny Mgła oraz kilka dokumentów, m.in. Ze snu 
sen według swojego i Marii Kornatowskiej scenariusza, poświę-
cony twórczości Wojciecha Jerzego Hasa. Adam Kuczyński był 
wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

29 lipca zmarła Maria Zwolińska-Mrozek (86 l.), re-
żyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych. 

W swojej twórczości filmowej poruszała głównie tematy 
związane ze sztuką i kulturą. Z jej dorobku należy wymie-
nić takie tytuły, jak Rzeźba i natura, Największa grabież dzieł 
sztuki (wraz z Ryszardem Kubiakiem), Fałszerze, Zalipie, 
Kicz, Marcina Zalewskiego opisanie Warszawy, Wielcy mala-
rze drobnych egzystencji. Wojciech Weiss, Na co chłopu mu-
zeum, Tajemnica piękna Japonii (wraz z Lucyną Smolińską), 
Theatrum wyobraźni Henryka Siemiradzkiego, Barbarzyńca 
z paletą. Józef Chełmoński czy Panorama surrealizmu. Maria 
Zwolińska-Mrozek była wieloletnią członkinią Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich.

31 lipca zmarł Marcin Stachurski (62 l.), kierownik 
produkcji. W swoim dorobku zawodowym ma współ-

pracę produkcyjną przy takich filmach fabularnych i doku-
mentalnych, jak Rififi po sześćdziesiątce Pawła Trzaski, Halo, 
jestem tutaj! Zofii Ołdak, Prymas z Mysłowic Pawła Wolda-
na, Neon Erica Bednarskiego. Marcin Stachurski kierował 
produkcją wielu spektakli telewizyjnych oraz dokumentów, 
z których warto wymienić takie tytuły, jak Olga Boznańska, 
Artyści z Koszalina, Taniec życia oraz Misja Olgi Przemysła-
wa Młyńczyka, Biało-czerwono-czarny Janusza Zaorskiego 
czy Tam, gdzie rosną porzeczki Leo Leszka Kantora.

4 sierpnia zmarła w Gdańsku Bogusława Czosnowska 
(95 l.), aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, oraz re-

żyserka teatralna. W latach 1944-45 była adeptką w Pol-
skim Teatrze Dramatycznym we Lwowie. Występowała 
w Teatrach: Komedii Muzycznej w Szczecinie (1944-47), 
Polskim w Szczecinie (1948), Rozmaitości w Warszawie 
(1949), Ludowym Muzycznym w Warszawie (1949-
-50), Nowym w Warszawie (1950-51), im. Stefana Jara-
cza w Olsztynie (1951-52), Artos w Łodzi (1952-54), Dol-
nośląskim w Jeleniej Górze (1954-55), Satyry w Poznaniu 
(1955-56), Satyryków w Łodzi (1956-57), a najdłużej w Te-
atrze Wybrzeże w Gdańsku (1957-81, 2003). Do 1981 roku 
wystąpiła w ponad 200 pierwszoplanowych rolach. W la-
tach 1977-85 współkierowała Studium Aktorskim przy Te-
atrze Wybrzeże, które ukończyli m.in. Danuta Stenka, Ma-
ciej Szemiel, Dorota Lulka; była pedagogiem w Studium 
Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni. Pracowała w Teatrze Wybrzeże jako 
asystentka reżysera, po 1980 roku reżyserowała w Gdań-
sku i w innych teatrach w Polsce. Do roku 2000 miała 
w dorobku reżyserskim ponad 60 przedstawień (13 opero-
wych, w tym 8 w Państwowej Operze Bałtyckiej, 12 ope-
retek, 4 musicale oraz 25 innych przedstawień muzyczno-
-słownych, także dla dzieci). Na małym i dużym ekranie 
pokazywała się stosunkowo rzadko. Kilka razy wystąpi-
ła w spektaklach Teatru Telewizji realizowanych w Gdań-
sku, była też zapraszana do produkcji filmowych, z których 
należy wymienić Ludzi z pociągu Kazimierza Kutza, Pa-
miętnik pani Hanki Stanisława Lenartowicza, Z tamtej stro-
ny tęczy Andrzeja Jerzego Piotrowskiego i Mniejsze zło Ja-
nusza Morgensterna. Za swe role, działalność artystyczną 
i społeczną Bogusława Czosnowska otrzymała wiele na-
gród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże: Ka-

walerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” czy nagrodę Prezyden-
ta Miasta Gdańska z okazji jubileuszu 70-lecia pracy arty-
stycznej.

9 sierpnia zmarł Grzegorz Denys (75 l.), kierow-
nik produkcji. Większość swojego życia zawodowego 

związał z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Jako 
kierownik produkcji pracował przy wielu obrazach doku-
mentalnych, głównie o tematyce społecznej, historycznej 
lub z dziedziny kultury i sztuki. Z jego bogatego dorob-
ku warto wymienić takie tytuły, jak Sumerowie, Korczak, 
Witkacy, Narodziny, Dzieje orła białego. Grzegorz Danys 
był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, bardzo aktywnym w Oddziale Łódzkim SFP.

13 sierpnia zmarł Kazimierz Czapla (70 l.), aktor te-
atralny i filmowy, radiowy i telewizyjny. Był absol-

wentem Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. Nieprze-
rwanie, od początku swojej zawodowej drogi, związany był 
z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. W latach 1983-89 wy-
stępował na Scenie Polskiej teatru w czeskim Cieszynie. 
Użyczał swojego głosu licznym postaciom w filmach ani-
mowanych produkowanych w słynnym Studiu Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej. Zagrał w wielu słuchowiskach 
radiowych i spektaklach Teatru Telewizji, oraz takich seria-
lach i filmach kinowych, jak Blisko, coraz bliżej Zbigniewa 
Chmielewskiego, Latające machiny kontra Pan Samochodzik 
Janusza Kidawy czy Darmozjad Łukasza Wylężałka. Kazi-
mierz Czapla otrzymał wiele nagród za swoje kreacje te-
atralne, jak również Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis. 

17 sierpnia zmarł w Warszawie Ryszard Nadrowski 
(84 l.), aktor teatralny i filmowy, radiowy i telewi-

zyjny, oraz zasłużony pedagog. Był absolwentem Wydzia-
łu Aktorskiego łódzkiej PWSTiF. Występował w teatrach: 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1959-61), im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie (1961-64), Naro-
dowym w Warszawie (1964-79) i Polskim w Warszawie 
(1979-2003). W dorobku ekranowym ma kilkanaście ról 
w spektaklach Teatru Telewizji oraz kilka ról filmowych 
i serialowych, m.in. w Awansie Janusza Zaorskiego, Pol-
skich drogach Janusza Morgensterna, Najdłuższej wojnie 
nowoczesnej Europy Jerzego Sztwiertni czy Blisko, coraz 
bliżej Zbigniewa Chmielewskiego. Ryszard Nadrow-
ski przez wiele lat wykładał na Wydziale Wokalno-Ak-
torskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
(przez pewien czas pełnił również funkcję prodziekana 
Wydziału), był wieloletnim współpracownikiem Polskie-
go Radia i Polskiego Związku Niewidomych, działaczem 
ZASP-u i członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami.

Oprac. Julia Michałowska
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Muzyka z polskich 
kryminałów na CD

Wydawnictwo GAD Records 
wydało kolejną gratkę dla 

miłośników polskiej muzyki 
filmowej. Tym razem można 
będzie posłuchać ścieżek dźwię-
kowych autorstwa Adama Wala-
cińskiego skomponowanych do 
dwóch kryminałów – Dwóch 
panów N. Tadeusza Chmie-
lewskiego oraz Dotknięcia nocy 
Stanisława Barei. Dwa pierw-
sze polskie filmy kryminalne 
dzieliło wiele: od pomysłu na 
fabułę, poprzez rozwiązania for-
malne, aż po jakość gry aktor-
skiej. Jedną ze wspólnych cech 
była natomiast muzyka Wala-
cińskiego. Kompozytor ten na 
początku lat 60. miał już spore 
zasługi na polu muzyki ilustra-
cyjnej pisanej z myślą o filmach 
fabularnych (Baza ludzi umar-
łych, Matka Joanna od aniołów) 
i krótkim metrażu (Kineformy). 
Był artystą poszukującym 
i przez to atrakcyjnym dla fil-
mowców. Zarówno muzykę do 
Dwóch panów N., jak i Dotknię-
cia nocy oparł – jak możemy 
przeczytać w  zapowiedzi 
wydawnictwa – „o zapadające 
w pamięć, flirtujące ze świa-
tem jazzu motywy przewodnie, 
które z właściwą sobie inwen-
cją przetwarzał na różne spo-
soby. Podobnie jak w wypadku 
m.in. późniejszych kompozycji 
do Czterech pancernych i psa 
mamy do czynienia z mate-
riałem kolorowym, pełnym 
zmian nastroju, hołdującym 
formule muzyki filmowej ze 
złotej ery Hollywood”. Nagrania 
z dwóch wspomnianych krymi-
nałów ukazały się na płycie po 

dukcje fabularne, dokumentalne, 
kroniki, ale też w połączeniu 
z odpowiednią kamerą dawały 
możliwość rejestrowania wła-
snych obrazów: życia codzien-
nego, uroczystości i działań 
artystycznych. Organizatorzy 
festiwalu ogłosili konkurs na 
film jednominutowy o dowol-
nej tematyce. Więcej szczegółów 
o bydgoskiej imprezie można 
znaleźć na stronie www.old-
filmfestival.pl.

Nowy program dla 
producentów filmów 
dla dzieci

Producers LINK – tak nazywa 
się nowo powstały program 

dla rozpoczynających swoją 
drogę zawodową producentów 
filmów i seriali dla dzieci, orga-
nizowany przez Kino Dzieci 
Industry oraz Cinekid for Pro-
fessionals. Celem programu jest 
wzrost liczby produkcji jak 
najlepszych filmów dla dzieci 
oraz europejskich koproduk-
cji, a także zapewnienie kluczo-
wego wsparcia producentom 
biorącym udział w programie. 
W pierwszej edycji Producers 
LINK weźmie udział 25 produ-
centów, którzy zostali wybrani 
przez następujące międzynaro-
dowe organizacje partnerskie: 
Ambasadę Królestwa Niderlan-
dów w Polsce, Catalan Films, 
Centrum Filmowe w Czarno-
górze, Chorwackie Centrum 
Audiowizualne, Czeski Fundusz 
Filmowy, Holenderski Fundusz 
Filmowy, Gigant Films, Grec-
kie Centrum Filmowe, KIDS 
Regio, Komisję Filmową na Sar-
dynii, Krajową Izbę Producen-
tów Audiowizualnych (KIPA), 
Niemiecką Fundację Mediów 
dla Dzieci (German Children’s 
Media Foundation), Norwe-
ski Instytut Filmowy, Polską 
Gildię Producentów oraz Sło-
wacki Instytut Filmowy. Pro-
gram rozpocznie się we wrze-
śniu trzema sesjami online. 
Pierwsza stacjonarna odbę-

dzie się podczas forum Kino 
Dzieci Industry (27 września – 
1 października). Druga, koń-
cząca pierwszą edycję Produ-
cers LINK, zaplanowana jest 
w ramach wydarzenia Cinekid 
for Professionals (19-22 paź-
dziernika). Kino Dzieci Indus- 
try to międzynarodowe forum 
koprodukcyjne, branżowa część 
Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Kino Dzieci, 
który odbędzie się we wrze-
śniu w Warszawie i kilkunastu 
innych miastach, oraz online. 
Cinekid for Professionals jest 
z kolei branżową częścią festi-
walu Cinekid w Amsterdamie, 
w Holandii. Celem obu wyda-
rzeń jest stymulowanie produk-
cji wysokiej jakości treści dla 
dzieci, m.in. poprzez organiza-
cję międzynarodowych warszta-
tów. Kino Dzieci Industry kon-
centruje się na rozwoju filmów 
i seriali z regionu Europy Środ-
kowej i Wschodniej, podczas 
gdy Cinekid for Professionals 
skupia się na regionie paneu-
ropejskim i międzynarodowym.

Umowa partnerska 
PISF z ACE Producers

Podczas tegorocznej edycji 
MFF w Cannes doszło do 

podpisania 5-letniej umowy 
partnerskiej między Polskim 
Instytutem Sztuki Filmowej 
a ACE Producers na organi-
zację w Polsce w latach 2021-
-2025 najlepszych europejskich 
warsztatów szkoleniowych dla 
producentów – ACE Finan-
cing Strategies Workshops 
oraz powiązanych z nimi ACE 
Training Days Poland. Trzecią 
stroną umowy jest Niezależna 
Fundacja Filmowa. Celem dłu-
goterminowego partnerstwa jest 
rozwinięcie międzynarodowych 
kontaktów zawodowych i pod-
niesienie kwalifikacji polskich 
producentów oraz promocja 
Polski jako wysoce kompetent-
nego partnera koprodukcyj-
nego. ACE Financing Strate-
gies Workshop w Polsce zostaną 

zorganizowane przy wsparciu 
finansowym PISF przez ACE 
Producers i Niezależną Fun-
dację Filmową. ACE Training 
Days jest częścią ACE Spring-
board, kombinacji programów 
skupiających się na wsparciu 
karier początkujących nieza-
leżnych producentów. Każ-
dego roku 18 producentów, po 
ukończeniu programu eduka-
cji menadżerskiej ACE, zostaje 
przyjętych do sieci ACE. Dyrek-
tor ACE Jacobine van der Vloed 
tak skomentowała podpisanie 
umowy: „Wzmacnianie nieza-
leżnych producentów to nasz 
wspólny cel! Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tego nowego part-
nerstwa, z którego będziemy 
czerpać obopólne korzyści. 
ACE wniesie do regionu wie-
dzę wykonawczą i siłę swojej 
sieci”. Dyrektor PISF, Rado-
sław Śmigulski, powiedział: 
„Kładziemy nacisk na kopro-
dukcję i jest to coś, co chcemy 
dalej rozwijać. Cieszymy się, że 
możemy współpracować z ACE 
Producers i Niezależną Funda-
cją Filmową, aby stworzyć moż-
liwość rozwoju, dzięki której nie 
tylko polscy, ale i środkowoeu-
ropejscy producenci mogą zdo-
być niezbędną wiedzę i uczyć 
się od najlepszych w branży. 
Kino nie byłoby takie samo 
bez międzynarodowej współ-
pracy”. Założona w 1993 roku 
ACE Producers jest wiodącą 
organizacją szkoleniową i sie-
cią doświadczonych producen-
tów filmowych, zapewniającą 
najwyższej jakości edukację 
w zakresie europejskiej kre-
atywnej produkcji i przedsię-
biorczości.

Kurs Fishing Sound

Szkoła Wajdy we współpracy 
z Teatrem Polskiego Radia 

i wykładowcami Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina zapraszają na inten-
sywny kurs dla asystentów 
realizatora dźwięku i mikrofo-
niarzy. Fishing Sound to kurs 

Ostatnia edycja Wielkiej Przygody z Filmem

Po opublikowaniu w czerwcu 
informacji o złagodzeniu 

obostrzeń epidemicznych udało 
się powrócić do rozpoczętej 
w lutym 2020 roku 26. (i zara-
zem ostatniej) edycji, realizowa-
nych od 1994 w Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu, całorocz-
nych warsztatów dla dzieci 
i młodzieży Wielka Przygoda 
z Filmem. Do pracy nad filmami 
według własnych pomysłów sce-
nariuszowych w marcu ubie-
głego roku zakwalifikowano 
i zaproszono trzy młodzieżowe 
grupy złożone z  uczniów: 
D wuj ę zycznego  L iceum 
Ogólnokształcącego w Luboniu, 
L iceum A kademick iego 
Da Vinci w Poznaniu oraz 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Rodzinom 
AMICI w Poznaniu. Od 13 do 
22 czerwca tego roku młodzi 
filmowcy realizowali zdjęcia 
na przygotowanych i zorgani-
zowanych samodzielnie trzy-
dniowych planach filmowych 
pod opieką zawodowych reży-
serów. Na swoją pierwszą pro-

fesjonalną przygodę z X Muzą 
młodzi twórcy z Lubonia wyru-
szyli pod opieką Rafała Jerzaka 
z Poznania, grupa filmowa Da 
Vinci pod opieką Tomasza 
Dettloffa z Krakowa, a pod-
opieczni Stowarzyszenia Amici 
pracowali pod kierunkiem pary 
reżyserów z Katowic: Beaty 
Dzianowicz i Jarosława Stypy. 
Pandemiczna edycja Wielkiej 
Przygody z Filmem realizowana 
była w dużej części online (etap 
scenariuszowy) poprzez plat-
formy komunikacji internetowej 
Zoom, Teams oraz na specjal-
nie utworzonych na Facebooku 
zamkniętych grupach filmo-
wych. Trzeci etap montażowy 
rozpocznie się we wrześniu. 
Młodzi filmowcy we współpracy 
z reżyserami i montażystą nada-
dzą ostateczny kształt swoim 
krótkim fabułom i przygotują 
wersje emisyjne. Premiera zre-
alizowanych filmów (i poprze-
dzających je krótkich making of 
z planów zdjęciowych) odbę-
dzie się na specjalnym pokazie 
kinowym podczas 39. Między-

narodowego Festiwalu Filmów 
Młodego Widza Ale Kino! na 
początku grudnia w Poznaniu. 
Projekt warsztatów WPzF od 
początku swego istnienia był 
koordynowany przez Mariana 
Suchaneckiego z  Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu. 
Zawsze niezwykle oddany pro-
jektowi przechodzi w tym roku 
na zasłużoną emeryturę, zamy-
kając tym samym cykl warszta-
tów, które przez lata prowadzili 
znakomici polscy filmowcy, 
i  pod kierunkiem których 
młodzież stworzyła dziesiątki 
wspaniałych, wartościowych 
krótkich metraży, zdobywają-
cych nagrody na festiwalach kina 
amatorskiego. Obrazy te często 
zmieniały na swój sposób życie 
młodych adeptów sztuki filmo-
wej, inspirując ich do dalszych 
ciekawych poszukiwań twór-
czych i poszerzając krąg ich zain-
teresowań (było to szczególnie 
ważne i cenne doświadczenie dla 
uczestniczących w warsztatach 
młodych ludzi z tzw. trudnych 
środowisk). 

Młodzież z Dwujęzycznego LO  
w Luboniu na planie swojego filmu
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raz pierwszy, zremasterowane 
z oryginalnych taśm z archi-
wum wrocławskiego Centrum 
Technologii Audiowizualnych 
CeTA (Dwaj panowie N.) i war-
szawskiej Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabular-
nych (Dotknięcie nocy). W ksią-
żeczce dołączonej do płyty zna-
lazł się szkic na temat filmów 
i muzyki oraz fotosy z planu 
zdjęciowego. Płyta kontynu-
uje wspólną serię wydawniczą 
CeTA i GAD Records prezen-
tującą najciekawsze nagrania 
muzyki filmowej z archiwów 
dawnej Wytwórni Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu.

Old Film Festival 
Bydgoszcz 2021 

Bydgoszcz zaprasza w paź-
dzierniku (7-10) na wyda-

rzenie w całości poświęcone pro-
dukcjom filmowym powstałym 
w pierwszej połowie XX wieku, 
w większości czarno-białym 
i niemym lub pozbawionym 
ścieżki dźwiękowej, która w trak-
cie pokazów zastępowana będzie 
muzyką na żywo. „Formuła festi-
walu jest otwarta i dopuszcza 
filmy rozmaitych gatunków 
z całego świata. Pokażemy filmy 
dla różnych grup publiczności: 
dokumentalne, obyczajowe, 
przyrodnicze, animacje i bajki. 
To często produkcje wytwórni 
specjalizujących się w tytułach 
edukacyjnych, ale także kroniki 
i etiudy propagandowe; opisują 
historię i kulturę kraju, w którym 
zostały zrealizowane” – infor-
mują organizatorzy. Projekcje 
odbywać się będą w bydgoskim 
kinie Pomorzanin. Zaplanowano 
także wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in. projekcje plenerowe, 
instalacje artystyczne, perfor-
mance, koncerty itp. Old Film 
Festival poświęcony jest histo-
rycznym, prywatnym zbio-
rom filmów zrealizowanych na 
wąskich taśmach. Od zarania 
kinematografii funkcjonowało 
kilka takich formatów: 28; 9,5; 
8 i 16 mm. Taśmy zawierały pro-
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oraz podnieść swoje kwalifi-
kacje pod okiem praktyków 
odpowiedzialnych za dźwięk na 
planach filmowych oraz w stu-
diach nagraniowych. Zajęcia 
poprowadzą specjaliści zaj-
mujący się realizacją dźwięku 
w Polsce, w tym m.in. Krzysz-
tof Jastrząb, Leszek Freund, 

Michał Robaczewski, Tomasz 
Wieczorek. Kurs obejmuje teo-
rię, jak i praktyczną naukę na 
planach filmowych. Zajęcia 
odbywać się będą na terenie 
Szkoły Wajdy, w lokacjach ple-
nerowych, w pomieszczeniach 
UMFC, WFDiF oraz w studiach 
Polskiego Radia. Nad jakością 

kursu czuwać będą Wojciech 
Marczewski, Jerzy Murawski 
i Joanna Napieralska. Uczest-
nicy otrzymają dyplomy wraz 
z rekomendacją wykładowców 
poświadczającą gotowość do 
podjęcia pracy. Nabór na kurs 
Fishing Sound potrwa do 30 
września.

Ludzie filmu 
uhonorowani 
nagrodami ZAiKS-u

Pandemiczny czas unie-
możliwił organizację wielu 

wydarzeń i uroczystości, ale na 
szczęście nie zatrzymał aktyw-
ności związanych z honorowa-
niem wybitnych osobistości ze 
świata kultury. I tak nadal swoje 
nagrody przyznawało i przy-
znaje Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS. Wśród laureatów za rok 
ubiegły oraz za rok bieżący zna-
leźli się wybitni filmowcy oraz 
zasłużeni ludzie pióra o filmie 
piszący. Za 2020 rok nagrodę 
za całokształt twórczości dla 
dzieci przyznano m.in. znako-
mitemu reżyserowi i scenarzy-
ście, wielokrotnie nagradzanemu 
w kraju i na świecie, laureatowi 
Emmy Award – Andrzejowi 
Maleszce. Z kolei nagrodę im. 
Krzysztofa Teodora Toeplitza 
otrzymał wybitny filmoznawca 
i krytyk filmowy, członek Koła 
Piśmiennictwa Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich – Andrzej 
Bukowiecki. Szczególnie miło 
odnotowywać ten fakt na łamach 
„Magazynu Filmowego”, w któ-
rym od początku istnienia pisma 
publikujemy teksty laureata – 
zawsze wyjątkowo interesujące 
i prezentujące najwyższy poziom 
dziennikarstwa. Z kolei za rok 
2021 nagrodę za twórczość dla 
dzieci przyznano zasłużonemu 
w dziedzinie kina dla młodych 
widzów reżyserowi i scenarzy-
ście, wieloletniemu członkowi 
SFP – Januszowi Łęskiemu. 
Jego produkcje filmowe i tele-
wizyjne, jak Rodzina Leśniew-
skich, Urwisy z Doliny Młynów 

czy Janka, to dziś już pozycje 
kultowe w repertuarze dla dzieci 
i młodzieży, wciąż zdobywające 
uznanie i sympatię kolejnych 
pokoleń. Natomiast tegoroczną 
nagrodę im. Krzysztofa Teodora 
Toeplitza otrzymały dwie nie-
zwykle cenione fimoznawczy-
nie z Krakowa – Maria Mala-
tyńska i Anita Piotrowska. Obie 
laureatki nagrody ZAiKS-u są 
członkiniami Koła Piśmiennic-
twa SFP. 

Oprac. Julia 
Michałowska

Gwiazda Kingi Dębskiej na Piotrkowskiej w Łodzi

W sobotę 14 sierpnia na ulicy Piotr-
kowskiej 80 w Łodzi pojawiła się 

nowa gwiazda – reżyserki i scenarzystki 
Kingi Dębskiej. Uroczystość jej odsłonię-
cia zorganizowało Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej przy wsparciu Miasta 
Łódź – fundatora instalacji. Na ceremo-
nię przybyli najbliżsi współpracownicy, 
przyjaciele i krewni laureatki, a wśród nich 
m.in. Jacek Bławut, Zbigniew Domagal-
ski, Andrzej Jaroszewicz, Maria Dębska 
i Marcin Bosak, a także licznie reprezen-
towana ekipa najnowszego filmu reży-
serki pt. Zupa nic. Zebranych powitali: 
dyrektor Jacek Grudzień z Urzędu Mia-
sta Łodzi oraz dyrektor NCKF prof. Rafał 

Syska, który w swym przemówieniu powie-
dział: „Kino naszej dzisiejszej laureatki to 
kino osobne, odświeżające i uniwersalne, 
choć silnie osadzone w polskim pejzażu. 
To kino nierzadko gorzkie i bolesne, choć 
zawsze dające nadzieję wiarą w człowieka. 
To kino emocji i czułości, ale nigdy czu-
łostkowe i sentymentalne. To idealnie skro-
jony komediodramat, uczący godzenia 
się ze stratą, ale też uczący ciągłego na 
nią wyczekiwania. Jeśli komedie kręci się 
w planach dalekich, a tragedie bliskich – 
Kinga Dębska wybiera plany średnie, 
i w tym dystansie – pozbawionym por-
nograficznego naturalizmu – portretuje tak 
bliskich nam bohaterów. Pozwala przejść 

przez nasze własne traumy, rodzinne kon-
flikty, uzależnienia i żałoby. Nawet nie 
wiemy, jak bardzo takiego właśnie kina 
potrzebujemy”. Uhonorowana reżyserka 
stwierdziła z kolei: „To ogromna satysfak-
cja, poczucie docenienia przez ludzi, któ-
rzy mnie wybrali, ale także przez widzów. 
Moje kino jest kinem widza, kinem środka, 
które konsekwentnie staram się realizo-
wać”. Kinga Dębska zauważyła, że jest 
w zdecydowanej mniejszości kobiet pol-
skiego filmu, które doczekały się swojej 
gwiazdy. „Chcę zadedykować tę gwiazdę 
swoim koleżankom, zachęcić, by robiły 
swoje i nikogo ani niczego się nie bały” – 
powiedziała reżyserka. 

zarówno dla absolwentów, jak 
i studentów szkół kształcą-
cych na kierunkach technicz-
nych, a także dla osób zain-
teresowanych zdobyciem lub 
rozszerzeniem umiejętności 
w zawodzie mikrofoniarza. 
Uczestnicy kursu w niecałe 
trzy miesiące będą mogli zdo-

być teoretyczną i praktyczną 
wiedzę na temat obsługi planu 
dźwiękowego z użyciem najno-
wocześniejszych technik prze-
wodowych i bezprzewodowych 
oraz poznać podstawy reali-
zacji dźwięku. Będą też mogli 
uzupełnić i ugruntować wie-
dzę z zakresu realizacji dźwięku 

Jan Peszek z Gongiem Danutki

W Lublinie w Teatrze Starym po raz trzeci odbył się Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/
Danutka”, podczas którego wręczono m.in. nagrodę Gong Danutki – honorującą wybitne 

rzemiosło i kunszt aktorski. Nazwa – Gong – nawiązuje do gongu, którego pomysłodawczynią 
była Danuta Szaflarska i który co wieczór rozbrzmiewa w lubelskim Teatrze Starym. Tegorocz-
nym laureatem (poprzedni laureaci to Janusz Gajos i Krystyna Janda) został Jan Peszek. Ten 
znakomity aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, ceniony reżyser i uwielbiany przez studen-
tów pedagog odebrał Gong Danutki 2 lipca z rąk Janusza Foglera – przewodniczącego zarządu 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak – zastępcy Prezydenta Mia-
sta Lublin. Następnego dnia, na scenie Teatru Starego, Jan Peszek wcielił się w tytułową postać 
w spektaklu „Czarny mnich” według Antona Czechowa, w reżyserii Błażeja Peszka, którego pre-
miera została przygotowana specjalnie na festiwal. Podczas „Ślebody/Danutki” można było obej-
rzeć kilka wyjątkowych filmów i rejestracji spektakli z udziałem patronki festiwalu, jak i laureata 
Gongu Danutki, a publiczność festiwalowa mogła się spotkać m.in. z całą artystyczną rodziną 
Peszków (Jan, Maria, Błażej), jak i Dorotą Kędzierzawską, Magdaleną Łazarkiewicz, Mikołajem 
Grabowskim. Nad programem festiwalu czuwali: jego dyrektor artystyczny Michał Merczyński 
oraz dyrektor Teatru Starego Karolina Rozwód. 

Kinga Dębska,  
Jacek Grudzień i Rafał Syska

Jan Peszek i Janusz Fogler 
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okresie na duże ekrany, które choć udane 
i z potencjałem komercyjnym nie biły fre-
kwencyjnych rekordów. Godzilla vs. Kong 
przyciągnął jedynie 118 tys. widzów, Jeden 
gniewny człowiek to tylko skromne 67 tys. 
sprzedanych biletów. W innych warunkach 
filmy te miałyby szansę ściągnąć znacznie 
większą publiczność.

W porównaniu do czerwca, w lipcu sytu-
acja w kinach poprawiła się. Na szczycie 
zestawienia ponownie znalazły się produk-

cje z Hollywood. Najlepiej poradziła sobie 
Czarna Wdowa z wynikiem 471 tys. sprze-
danych biletów, która nieznacznie poko-
nała Kosmiczny mecz: Nową erę (444 tys. 
widzów). Kolejne dwa miejsca przypa-
dły animacjom: Luca (386 tys.) oraz Raya 
i ostatni smok (261 tys.). Jedyny nieholly- 
woodzki obraz w Top 10 to Na rauszu, który 
ściągnął w lipcu jeszcze ponad 50 tys. osób. 
Podczas pierwszego wakacyjnego miesiąca 
polskie filmy w kinach zaznaczyły tylko 
śladowo swoją obecność. Najlepszy wynik 
osiągnął Żużel, który zgromadził jedynie 
14,5 tys. osób. Żaden inny krajowy tytuł nie 
przekroczył w lipcu granicy 10 tys., a pre-
miery tych bardziej atrakcyjnych zostały 
odłożone na koniec sierpnia i początek 
września. W całym lipcu 10 najpopular-
niejszych polskich filmów zgromadziło 
zaledwie 52,4 tys. widzów (w 2019 roku 
około 90 tys.).

PIERWSZA POŁOWA ROKU 
W POLSKICH KINACH
Pierwsze sześć miesięcy w polskich kinach 
w 2021 roku to najtrudniejszy okres w histo-
rii dystrybucji po 1989. Kina w 2021 dzia-
łały od 12 lutego do 25 marca i powróciły 
21 maja, w sumie więc to 83 dni na 181 
w pierwszej połowie tegorocznego sezonu. 
W tym okresie 20 najpopularniejszych fil-
mów na rodzimych ekranach zobaczyło 
jedynie 2,54 mln kinomanów, a przecież 

w pierwszej połowie 2019 roku liczba sprze-
danych biletów sięgnęła 17,5 mln widzów. 
To będzie długa droga do odbudowy rynku 
sprzed pandemii.

Nie wiadomo też, jak długo czekać 
będziemy na pierwszego pandemicznego 
milionera w polskich kinach, ale w pierw-
szej połowie roku żaden z filmów nie zbliżył 
się do wyniku miliona sprzedanych bile-
tów. Najlepiej poradził sobie horror Obec-
ność 3: Na rozkaz diabła, który obejrzało 
382,6 tys. widzów, a drugą na liście Cruellę 
zobaczyło 380,1 tys. Kolejne trzy obrazy 
to animowane produkcje z Hollywood, 
w tym Co w duszy gra, Tom & Jerry oraz 
Luca, a każdy z nich zainteresował ponad 
200 tys. osób. Cieszy bardzo obecność na 
liście 10 najpopularniejszych tytułów takich 
propozycji, jak Na rauszu, Nomadland czy 
Palm Springs, które zgromadziły po ponad 
100 tys. widzów. W Top 20 znalazło się 
siedem opowieści familijnych, dziewięć 
filmów z dużego Hollywood, cztery pro-
dukcje polskie. Szczególnie cieszy zainte-
resowanie widzów takimi propozycjami, 
jak Na rauszu, Nomadland, Palm Springs, 
Zabij to i wyjedź z tego miasta, Sound of 
Metal, które przyciągnęły do kin od 40 do 
130 tys. widzów.

Niestety w Top 10 nie znalazł się żaden 
z polskich filmów. Najpopularniejszy 
rodzimy tytuł pierwszego półrocza 2021 
to Druga połowa z wynikiem 73,3 tys. osób. 
Jednak to osiągnięcie autorskiej i arty-
stycznej animacji Mariusza Wilczyńskiego 
Zabij to i wyjedź z tego miasta zrobiło na 
branży największe wrażenie, bowiem 
obraz w pierwszych sześciu miesiącach 
2021 roku przyciągnął do kin 38,3 tys. 
widzów (i ponad 42 tys. na koniec sierp-
nia). W sumie 20 najpopularniejszych 
polskich filmów zgromadziło od stycznia 
do czerwca 2021 jedynie 285 tys. widzów, 
co przy 8,4 mln osób w pierwszej połowie 
2019 roku jest gigantyczną przepaścią.

Można mieć tylko nadzieję, że wraz 
z końcem wakacji zainteresowanie cho-
dzeniem do kina w Polsce znacznie wzro-
śnie. Repertuar we wrześniu i podczas nad-
chodzącej jesieni zapowiada się wyjątkowo 
ciekawie.

Krzysztof Spór

KINO NA ROZBIEGU

Liczba widzów w kinach w czerwcu 
sięgnęła około 1,8 mln osób i to 
bez danych przekazywanych przez 
firmę UIP, jednego z większych dys-

trybutorów w Polsce (w czerwcu premiery 
popularnych Szybkich i wściekłych 9, Pio-
trusia Królika 2 i Cichego miejsca 2), za to 
z majowymi pokazami przedpremierowymi 
niektórych tytułów. To dobry wynik, porów-
nywalny nawet do czerwca 2019 roku. Dwa 
lata wcześniej sprzedaż biletów w kinach 
wyniosła bowiem 2,4 mln sztuk. 

W lipcu 2021 liczba sprzedanych biletów 
sięgnęła 2,47 mln, ale przepaść do roku 2019 
była już znacznie większa, bo wtedy kina 
odwiedziło 4,5 miliona osób. Rozpoczęła 
się odbudowa zaufania widzów do dużego 
ekranu i wielu specjalistów sądzi, że publicz-
ność będzie coraz chętniej powracać do 
kin – o ile oczywiście pandemia ponow-
nie nie pokrzyżuje planów w branży. Okres 
powakacyjny i jesień będą kluczowymi dla 

przyszłości srebrnych ekranów w Polsce i na 
całym świecie. Ile potrwa powrót do dobrej 
sytuacji sprzed pandemii? Odpowiedzi na 
to pytanie nikt nie zna, ale szacuje się, że 
zajmie to nawet do 1,5 roku, choć zmien-
nych w tym równaniu jest bardzo wiele.

W czerwcu najpopularniejszym filmem 
w polskich kinach był horror Obecność 3: 
Na rozkaz diabła, który zgromadził 382 tys. 
widzów (do końca wakacji obraz obejrzało 
ponad pół miliona osób). Drugie miejsce 
zajęła Cruella z wynikiem 274 tys. sprze-
danych biletów, a trzecie Tom & Jerry z 221 
tys. Najpopularniejszym rodzimym tytu-
łem w czerwcu było W jak morderstwo, ale 
wynik na poziomie 36 tys. sprzedanych 
biletów to niestety osiągnięcie dalekie od 
zadowalającego. Niestety inne polskie pro-
dukcje notowały jeszcze słabsze wyniki, 
czego dowodem liczba widzów na Śniegu 
już nigdy nie będzie (32 tys.), Drugiej poło-
wie (29 tys.) czy Magnezji (17 tys.). Wpro-

wadzenie tych filmów do kin w tym okresie 
pozwoliło ich producentom i dystrybuto-
rom zabiegać o specjalną dotację w PISF, 
która mogła pokryć choć część poniesio-
nych nakładów. 

Filmowa „lista przebojów” w czerwcu 
zdominowana została przez amerykańskie 
produkcje, głównie Disneya i Warnera, 
które miały na świecie dystrybucję także 
internetową. Jednak na szczególną uwagę 
w czerwcu zasługują wyniki, które były 
udziałem obrazów uhonorowanych Osca-
rami. Hitem okazał się duński Na rauszu – 
najlepszy oscarowy film międzynarodowy, 
który ściągnął do kin w czerwcu 127,8 tys. 
widzów (pod koniec sierpnia frekwencja 
przekroczyła 200 tys.). Najlepsze dzieło 
według Amerykańskiej Akademii Filmo-
wej, czyli Nomadland, obejrzało w czerwcu 
40,5 tys. kinomanów, ale od premiery i na 
koniec sierpnia wynik ten przekroczył 
130 tys. Były filmy wprowadzane w tym 

Czerwiec i lipiec – pierwsze dwa pełne miesiące po 
ponownym otwarciu kin w Polsce – nie przyniosły może 
spektakularnych wyników, ale nie doszło też do katastrofy. 
Publiczność była wyraźnie spragniona otwarcia kin.
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reż. Łukasz Wiśniewski
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 OBECNOŚĆ 3: NA 
ROZKAZ DIABŁA

THE CONJURING: THE 
DEVIL MADE ME DO IT

WARNER USA 7 668 249 382 624 7 668 249 382 624 234 11.06.2021

2 CRUELLA CRUELLA DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 4 677 660 273 995 6 584 099 380 183 289 28.05.2021

3 TOM & JERRY TOM AND JERRY WARNER USA/WLK. BRYTANIA 3 751 167 221 177 3 751 167 221 177 303 11.06.2021

4 LUCA LUCA DISNEY USA 3 629 148 208 921 3 629 148 208 921 277 18.06.2021

5 NA RAUSZU DRUK BEST FILM DANIA/SZWECJA/
HOLANDIA

2 382 452 127 882 2 382 452 127 882 215 11.06.2021

6 GODZILLA VS. KONG GODZILLA VS. KONG WARNER USA/AUSTRALIA/
KANADA/INDIE

2 170 433 118 546 2 270 736 123 157 235 4.06.2021

7 JEDEN GNIEWNY 
CZŁOWIEK

WRATH OF MAN MONOLITH WLK. BRYTANIA/USA 1 294 260 67 044 1 725 255 87 160 151 4.06.2021

8 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY DROMMEBYGGERNE KINO ŚWIAT DANIA 1 057 364 68 961 1 402 140 93 718 233 4.06.2021

9 CO W DUSZY GRA SOUL DISNEY USA 819 147 54 278 4 368 724 267 499 163 5.03.2021

10 NOMADLAND NOMADLAND DISNEY USA/NIEMCY 721 660 40 506 2 249 292 120 503 255 28.05.2021

28 171 540 1 563 934

11 W JAK MORDERSTWO W JAK MORDERSTWO NEXT FILM POLSKA 662 830 36 479 662 830 36 479 228 18.06.2021

12 SPIRALA: NOWY 
ROZDZIAŁ SERII PIŁA

SPIRAL: FROM THE BOOK 
OF SAW

MONOLITH USA/KANADA 599 425 31 161 599 425 31 161 149 18.06.2021

13 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE 
BĘDZIE

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE 
BĘDZIE

KINO ŚWIAT POLSKA 548 591 31 794 559 445 32 606 156 4.06.2021

14 DRUGA POŁOWA DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT POLSKA 511 104 28 827 1 358 344 73 292 354 28.05.2021

15 MORTAL KOMBAT MORTAL KOMBAT WARNER USA 434 403 22 877 1 554 949 77 993 220 28.05.2021

16 MAŁE RZECZY THE LITTLE THINGS WARNER USA 414 506 21 786 414 506 21 786 68 18.06.2021

17 MINARI MINARI BEST FILM USA 364 974 21 445 364 974 21 445 107 18.06.2021

18 MAGNEZJA MAGNEZJA KINO ŚWIAT POLSKA 293 355 17 432 293 355 17 432 201 11.06.2021

19 CI, KTÓRZY ŻYCZĄ MI 
ŚMIERCI

THOSE WHO WISH ME 
DEAD

WARNER KANADA/USA 219 706 12 535 219 706 12 535 92 18.06.2021

20 SWEAT SWEAT GUTEK FILM POLSKA/SZWECJA 218 570 13 033 218 570 13 033 110 18.06.2021

4 267 464 237 369

TOP 20: 32 439 004 1 801 303

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 W JAK MORDERSTWO NEXT FILM 662 830 36 479 662 830 36 479 228 18.06.2021

2 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE KINO ŚWIAT 548 591 31 794 559 445 32 606 156 4.06.2021

3 DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT 511 104 28 827 1 358 344 73 292 354 28.05.2021

4 MAGNEZJA KINO ŚWIAT 293 355 17 432 293 355 17 432 201 11.06.2021

5 SWEAT GUTEK FILM 218 570 13 033 218 570 13 033 110 18.06.2021

6 OSTATNI KOMERS GALAPAGOS  
FILMS 80 943 5 312 80 943 5 312 67 18.06.2021

7 MIASTO KINO ŚWIAT 61 423 3 810 61 423 3 810 87 25.06.2021

8 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA GUTEK FILM 32 553 1 893 701 559 38 287 75 5.03.2021

9 AMATORZY AUTOGRAF 16 015 1 189 21 865 1 566 19 28.05.2021

10 CIOTKA HITLERA TVP 13 849 829 13 849 829 21 25.06.2021

TOP 10: 2 439 233 140 598

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 CZARNA WDOWA BLACK WIDOW DISNEY USA 9 468 602 471 583 9 468 602 471 583 365 9.07.2021

2 KOSMICZNY MECZ: 
NOWA ERA

SPACE JAM: A NEW 
LEGACY

WARNER USA 8 068 938 443 966 8 068 938 443 966 304 16.07.2021

3 LUCA LUCA DISNEY USA 6 821 337 386 545 10 450 485 595 466 277 18.06.2021

4 RAYA I OSTATNI SMOK RAYA AND THE LAST 
DRAGON

DISNEY USA 4 569 790 261 796 4 569 790 261 796 244 2.07.2021

5 WOJNA Z DZIADKIEM WAR WITH GRANDPA KINO ŚWIAT USA/WLK. BRYTANIA/
KANADA

2 823 790 156 396 2 823 790 156 396 178 23.07.2021

6 OBECNOŚĆ 3: NA 
ROZKAZ DIABŁA

THE CONJURING: THE 
DEVIL MADE ME DO IT

WARNER USA 2 517 107 127 462 10 185 356 510 086 234 11.06.2021

7 WYPRAWA DO DŻUNGLI JUNGLE CRUISE DISNEY USA 2 408 407 120 417 2 408 407 120 417 338 30.07.2021

8 BODYGUARD I ŻONA 
ZAWODOWCA

HITMAN'S WIFE'S 
BODYGUARD

KINO ŚWIAT USA/WLK. BRYTANIA 2 047 790 103 962 2 047 790 103 962 206 2.07.2021

9 NA RAUSZU DRUK BEST FILM DANIA/SZWECJA/
HOLANDIA

1 128 055 58 983 3 510 507 186 865 215 11.06.2021

10 CRUELLA CRUELLA DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 993 166 52 608 7 577 265 432 791 289 28.05.2021

40 846 982 2 183 718

11 KRAINA SMOKÓW DRAGON RIDER MONOLITH NIEMCY 901 252 51 590 901 252 51 590 186 23.07.2021

12 PIOTRUŚ PAN I ALICJA 
W KRAINIE CZARÓW

COME AWAY KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA/USA 725 985 43 241 725 985 43 241 160 9.07.2021

13 ELFINKI DIE HEINZELS - 
RUCKKEHR DER 
HEINZELMANNCHEN

VIVARTO/NEXT 
FILM

NIEMCY 652 979 39 211 652 979 39 211 193 9.07.2021

14 WRÓG DOSKONAŁY A PERFECT ENEMY BEST FILM HISZPANIA/FRANCJA/
NIEMCY

526 945 29 629 526 945 29 629 128 2.07.2021

15 CWANIAKI  
Z HOLLYWOOD

THE COMEBACK TRAIL MONOLITH USA/WLK. BRYTANIA 453 450 24 668 453 450 24 668 149 16.07.2021

16 TOM & JERRY TOM AND JERRY WARNER USA/WLK. BRYTANIA 434 819 26 015 4 185 986 247 192 303 11.06.2021

17 ZIELONY RYCERZ. 
GREEN KNIGHT

THE GREEN KNIGHT FORUM FILM IRLANDIA/KANADA/
USA

406 186 22 706 406 186 22 706 124 30.07.2021

18 JAK WYWOŁAŁEM 
BYŁĄ ŻONĘ

BLITHE SPIRIT M2 FILMS WLK. BRYTANIA 322 425 18 570 322 425 18 570 95 9.07.2021

19 SUPERNOVA SUPERNOVA M2 FILMS WLK. BRYTANIA 275 550 15 415 473 169 26 655 59 25.06.2021

20 NOMADLAND NOMADLAND DISNEY USA/NIEMCY 251 977 13 248 2 501 269 133 751 255 28.05.2021

4 951 568 284 293

TOP 20: 45 798 550 2 468 011

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ŻUŻEL KINO ŚWIAT 242 791 14 459 242 791 14 459 153 16.07.2021

2 W JAK MORDERSTWO NEXT FILM 134 722 7 648 797 552 44 127 228 18.06.2021

3 SWEAT GUTEK FILM 127 734 7 403 346 304 20 436 110 18.06.2021

4 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE KINO ŚWIAT 125 811 7 822 685 256 40 428 156 4.06.2021

5 REPUBLIKA DZIECI TVP 54 523 3 161 54 523 3 161 65 30.07.2021

6 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA GUTEK FILM 44 666 2 763 746 225 41 050 75 5.03.2021

7 OSTATNI KOMERS GALAPAGOS FILMS 41 467 2 775 122 410 8 087 67 18.06.2021

8 MAGNEZJA KINO ŚWIAT 32 301 2 195 325 656 19 627 201 11.06.2021

9 MIASTO KINO ŚWIAT 32 089 2 242 93 512 6 052 87 25.06.2021

10 ŚCIEMA PO POLSKU BRAURON 30 742 2 005 30 742 2 005 18 9.07.2021

TOP 10: 866 846 52 473

BOX OFFICE LIPIEC 2021
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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BOX OFFICE STYCZEŃ-CZERWIEC 2021

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 OBECNOŚĆ 3: NA 
ROZKAZ DIABŁA

THE CONJURING: THE 
DEVIL MADE ME DO IT

WARNER USA 7 668 249 382 624 7 668 249 382 624 234 11.06.2021

2 CRUELLA CRUELLA DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 6 584 099 380 183 6 584 099 380 183 289 28.05.2021

3 CO W DUSZY GRA SOUL DISNEY USA 4 368 724 267 499 4 368 724 267 499 163 5.03.2021

4 TOM & JERRY TOM AND JERRY WARNER USA/WLK. BRYTANIA 3 751 167 221 177 3 751 167 221 177 303 11.06.2021

5 LUCA LUCA DISNEY USA 3 629 148 208 921 3 629 148 208 921 277 18.06.2021

6 NA RAUSZU DRUK BEST FILM DANIA/SZWECJA/
HOLANDIA

2 382 452 127 882 2 382 452 127 882 215 11.06.2021

7 GODZILLA VS. KONG GODZILLA VS. KONG WARNER USA/AUSTRALIA/
KANADA/INDIE

2 270 736 123 157 2 270 736 123 157 235 4.06.2021

8 NOMADLAND NOMADLAND DISNEY USA/NIEMCY 2 249 292 120 503 2 249 292 120 503 255 28.05.2021

9 PALM SPRINGS PALM SPRINGS GUTEK FILM/
MONOLITH

USA/HONG KONG 2 181 470 115 582 2 181 470 115 582 155 26.02.2021

10 JEDEN GNIEWNY 
CZŁOWIEK

WRATH OF MAN MONOLITH WLK. BRYTANIA/USA 1 725 255 87 160 1 725 255 87 160 151 4.06.2021

36 810 592 2 034 688

11 MORTAL KOMBAT MORTAL KOMBAT WARNER USA 1 554 949 77 993 1 554 949 77 993 220 28.05.2021

12 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY DROMMEBYGGERNE KINO ŚWIAT DANIA 1 402 140 93 718 1 402 140 93 718 233 4.06.2021

13 DRUGA POŁOWA DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT POLSKA 1 358 344 73 292 1 358 344 73 292 354 28.05.2021

14 PSY I KOTY 3: ŁAPA 
W ŁAPĘ

CATS & DOGS 3: PAWS 
UNITE

WARNER USA 742 758 46 469 1 007 224 60 281 316 6.11.2020

15 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z 
TEGO MIASTA

ZABIJ TO I WYJEDŹ Z 
TEGO MIASTA

GUTEK FILM POLSKA 701 559 38 287 701 559 38 287 75 5.03.2021

16 SOUND OF METAL SOUND OF METAL M2 FILMS USA 683 346 38 523 683 346 38 523 62 5.03.2021

17 W JAK MORDERSTWO W JAK MORDERSTWO NEXT FILM POLSKA 662 830 36 479 662 830 36 479 228 18.06.2021

18 SPIRALA: NOWY 
ROZDZIAŁ SERII PIŁA

SPIRAL: FROM THE BOOK 
OF SAW

MONOLITH USA/KANADA 599 425 31 161 599 425 31 161 149 18.06.2021

19 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE 
BĘDZIE

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE 
BĘDZIE

KINO ŚWIAT POLSKA 559 445 32 606 559 445 32 606 156 4.06.2021

20 TAJEMNICZY OGRÓD THE SECRET GARDEN MONOLITH WLK. BRYTANIA/
FRANCJA/USA/CHINY

536 985 36 926 1 744 402 103 600 194 16.10.2020

8 801 781 505 454

TOP 20: 45 612 373 2 540 142

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT 1 358 344 73 292 1 358 344 73 292 354 28.05.2021

2 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA GUTEK FILM 701 559 38 287 701 559 38 287 75 5.03.2021

3 W JAK MORDERSTWO NEXT FILM 662 830 36 479 662 830 36 479 228 18.06.2021

4 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE KINO ŚWIAT 559 445 32 606 559 445 32 606 156 4.06.2021

5 MAGNEZJA KINO ŚWIAT 293 355 17 432 293 355 17 432 201 11.06.2021

6 SWEAT GUTEK FILM 218 570 13 033 218 570 13 033 110 18.06.2021

7 CZYŚCIEC KONDRAT MEDIA/
KINO ŚWIAT 204 074 12 639 687 444 39 041 183 23.10.2020

8 ŚCIANA CIENI AGAINST GRAVITY 185 028 12 294 185 028 12 294 60 26.02.2021

9 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY KINO ŚWIAT 170 467 9 806 13 655 342 721 568 452 18.09.2020

10 JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ KINO ŚWIAT 132 217 7 680 1 328 542 72 724 356 2.10.2020

TOP 10: 4 485 889 253 548

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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