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Dobrze mieć poczucie, że pomimo 
szalejących dokoła burz, nasze Sto-
warzyszenie nie wytraca impetu 
i konsekwentnie dba o interesy 

polskich filmowców. Odmłodzony Zarząd 
Główny oraz wybrani w czasie wakacji nowi 
członkowie zarządów sekcji i kół wykazują 
się sporym zaangażowaniem, co daje nadzie-
ję, że wartości wypracowane przez członków 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich trafią 
w przyszłości w dobre ręce i będą dalej wspie-
rać rozwój polskiej kinematografii.

Obecność młodych filmowców w kluczo-
wych organach naszego Stowarzyszenia jest 
ważna szczególnie teraz, kiedy czeka nas osta-
teczna batalia o wprowadzenie tantiem z inter-
netu. Kto rozumie lepiej tę potrzebę od osób, 
które urodziły się ze smartfonem w dłoni? 
Mam nadzieję, że to właśnie oni, ze swoją bez-
kompromisowością, pomogą przekonać par-
lamentarzystów o konieczności pilnego imple-
mentowania unijnej dyrektywy. Pierwszy krok 
jest już za nami. Zakończyły się konsultacje 
społeczne przygotowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu 
Ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (omówienie naszego 
stanowiska znajdziecie w tym numerze „Ma-
gazynu Filmowego”). Ten niezwykle ważny dla 
twórców akt prawny ma na celu wdrożenie 
do polskiego prawa dwóch unijnych dyrek-
tyw, tzw. satelitarno-kablowej II oraz Dyrek-
tywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego 
i praw pokrewnych na jednolitym rynku cy-
frowym. Wprowadzenie tantiem z internetu, 
przy kurczących się wpływach z pozostałych 
pól eksploatacji, będzie zmianą tak epokową, 
jak ta z 2000 roku, kiedy to Stowarzyszenie 
wywalczyło zmianę w Ustawie o prawie autor-
skim, polegającą na przeniesieniu obowiązku 

płacenia tantiem na tzw. użytkowników (czyli 
np. nadawców telewizyjnych i właścicieli kin). 
Dzięki temu ZAPA mogła rozwinąć system 
ściągania i wypłat należnych twórcom tantiem.

Optymizmem powiało także w kwestii wy-
czekiwanej przez środowiska twórcze Ustawy 
o artystach zawodowych (dawniej Ustawa 
o uprawnieniach artysty zawodowego). Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przedstawiło zaktualizowany projekt aktu, 
którego celem jest objęcie twórców systemem 
ubezpieczeń społecznych i poprawienie ich 
sytuacji bytowej. Nowy projekt otwiera tak-
że drogę do aktualizacji listy czystych nośni-
ków. Przypominam, że obecnie znajdują się 
na niej m.in. kasety magnetofonowe i kasety 
VHS, a brakuje takich urządzeń, jak tablety, 
laptopy czy smartfony. To ważne, ponieważ 
właśnie opłata reprograficzna ma być głów-
nym źródłem finansowania dopłaty do skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
Projekt ma wkrótce trafić do Sejmu, a jego 
wejście w życie zaplanowane jest na 1 stycz-
nia 2023 roku.

Produkcja filmowa, jak żadna inna działal-
ność artystyczna, musi być posadowiona na 
stabilnym organizacyjno-prawnym funda-
mencie. Dlatego chciałem zaprosić Was do 
Gdyni na Forum Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, które odbędzie się tradycyjnie 
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych (sobota, 17 września 2022, godz. 12.00). 
Oba te kluczowe dla naszego środowiska akty 
prawne na ostatnich metrach swoich ścieżek 
legislacyjnych wymagają naszego wsparcia 
i naszej solidarności. Warto zatem dowiedzieć 
się, jakie zmiany ze sobą niosą, by móc sku-
tecznie odpierać ataki przeciwników wpro-
wadzenia tych rozwiązań prawnych. Do zo-
baczenia w Gdyni!

W pierwszej kolejności – po rocz-
nej przerwie – pojawiła się no-
wa wersja Ustawy o uprawnie-

niach artysty zawodowego, dająca moż-
liwość preferencyjnych ubezpieczeń dla 
twórców i reformująca system opłat od 
czystych nośników (piszemy o niej w osob-
nym artykule). 

20 czerwca przekazany do konsultacji 
społecznych został natomiast projekt Ustawy 
o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Ten niezwykle ważny 
dla twórców akt prawny ma na celu wdro-
żenie do polskiego prawa dwóch unijnych 
dyrektyw, tzw. satelitarno-kablowej II oraz 
Dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa au-
torskiego i praw pokrewnych na jednoli-
tym rynku cyfrowym, czyli pierwszej od 
wielu lat tak kompleksowej regulacji prawa 
autorskiego na szczeblu europejskim. Ja-
ko Stowarzyszenie Filmowców Polskich – 
Związek Autorów i Producentów Audio-
wizualnych przedstawiliśmy obszerne 
stanowisko wobec zaproponowanych 
przepisów, z którym w całości można 
się zapoznać na naszej stronie interne-
towej: zapa.org.pl/aktualnosci.

Zaprezentowany przez MKiDN projekt 
należy ocenić jako zasadniczo korzystny 
dla przedstawicieli branży audiowizual-
nej. Po wielu latach oczekiwań podjęto 
wreszcie próbę stworzenia przyjaznego 
otoczenia regulacyjnego dla sektora kre-
atywnego oraz realizacji najistotniejszych 
postulatów filmowców. 

Najbardziej doniosłą zmianą jest wprowa-
dzenie dla twórców utworów audiowizual-
nych niezbywalnego prawa do dodatkowe-
go wynagrodzenia za eksploatację filmów 
w ramach usług VOD. Znowelizowany zo-

Stanowisko SFP-ZAPA dot. nowelizacji 
Ustawy o prawie autorskim wdrażającej 
w Polsce przepisy unijnych dyrektyw 
(tantiemy za eksploatację filmów w internecie)

stanie bowiem obecnie obowiązujący art. 70 
Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, przewidujący dotychczas tantiemy 
dla filmowców ze wszystkich pól eksploatacji 
poza internetem. W praktyce będzie ozna-
czało to, że twórcy zyskają uprawnienie do 
otrzymywania ustawowych tantiem od takich 
serwisów, jak Netflix, HBO Max, Polsat Box 
czy Canal+ Online. Zaproponowany przepis 
jest realizacją postulatów wysuwanych od 
wielu lat przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich, zyskał on także pełną aprobatę ze 
strony innych organizacji branżowych sek-
tora audiowizualnego, reprezentujących nie 
tylko twórców, ale także wykonawców (ak-
torów) i producentów. 

Projekt Ministerstwa Kultury przesądza 
również w ślad za dyrektywą, że serwisy 
udostępniające wideo swoich użytkowni-
ków, takie jak m.in. YouTube, Vimeo czy 
CDA (ale także Facebook, Instagram, Twit-

ter i inne) ponoszą odpowiedzialność za za-
mieszczane przez osoby trzecie utwory, tak 
jak za własne działania. Oznacza to, że do 
każdego dostępnego na swojej platformie 
utworu, muszą uzyskać stosowne licencje. 
W przypadku ich braku będą zobowiąza-

ni do dołożenia najwyższej staranności, 
by uniemożliwić dostęp do chronionych 
prawem utworów oraz niezwłocznego za-
blokowania do nich dostępu. Ta rewolucyjna 
wręcz zmiana zasad odpowiedzialności za 
treści udostępniane w internecie przyczy-
niła się też do znacznego opóźnienia prac 
nad wdrożeniem dyrektywy. Rząd polski 
zaskarżył bowiem ten przepis do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE i czekał z roz-
poczęciem prac implementacyjnych do 
uzyskania wyroku. Rozstrzygnięcie TSUE 
wyraźnie oddaliło jednak zastrzeżenia pol-
skiego prawodawcy, przesądzając wprost, 
że serwisy internetowe muszą samodziel-
nie weryfikować legalność materiałów udo-
stępnianych przez swoich użytkowników 
i w przypadku braku licencji, uniemożli-
wiać dostęp do utworów bezprawnie wy-
korzystanych. SFP-ZAPA w pełni poparło 
przyjęty przez MKiDN kierunek rozwiązań, 

proponując jednocześnie bardziej jedno-
znaczne brzmienie przepisów, wzmacnia-
jące zasady odpowiedzialności serwisów 
internetowych. 

W dalszej części projektu resort kultury 
zasadnie zaproponował, by uzyskiwanie 
licencji przez serwisy internetowe odbywa-
ło się za pomocą tzw. rozszerzonych zbio-
rowych licencji, czyli umów licencyjnych 
negocjowanych z zachowaniem zasady 
swobody umów pomiędzy organizacją 
zbiorowego zarządzania a użytkownikiem 
praw autorskich lub pokrewnych. Sku-

teczność takiej umowy obejmuje również 
tych uprawnionych, którzy nie powierzyli 
swoich praw w zarząd żadnej organizacji. 
Co więcej, twórcy lub producenci zacho-
wują przy tym prawo do wyłączenia się 
z tego systemu (tzw. opt-out), czyli mogą 

W czerwcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
niespodziewanie opublikowało niemal w tym samym czasie dwa 
niezwykle istotne akty prawne, na które środowisko filmowe 
czekało od wielu miesięcy. 
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zdecydować, że o zawarciu umowy będą 
decydować samodzielnie. Uważa się, że 
rozszerzone zbiorowe licencje są jednym 
z najbardziej skutecznych mechanizmów 
nabywania praw autorskich, odpowiadają-
cym na wyzwania związane z masową eks-
ploatacją praw. Ma to szczególne znaczenie 
zwłaszcza w środowisku cyfrowym, gdzie 
liczba uprawnionych jest duża, a uzyskanie 
indywidualnych zezwoleń w praktyce wręcz 
niemożliwe do realizacji. Dla dużego ser-
wisu internetowego, takiego jak YouTube, 
udostępniającego miliony utworów różnych 
podmiotów, jest to zatem znakomita okazja 
do nabycia w jednym miejscu wszystkich 
praw niezbędnych do zapewnienia legalno-
ści działania na danym terytorium. W Polsce 
licencja udzielana przez SFP-ZAPA będzie 
obejmowała w pierwszej kolejności prawa 
producentów, ale także twórców, jeżeli bę-
dą dysponować autorskimi prawami ma-
jątkowymi do eksploatacji internetowej.

Pewne kontrowersje w środowisku wzbu-
dziły przepisy dyrektywy dotyczące obo-
wiązków sprawozdawczych oraz prawa do 
odwołania. Ich redakcja wymagała ze stro-
ny SFP-ZAPA zgłoszenia licznych zmian 
i uzupełnień. Nasze poprawki zmierzają do 
zabezpieczenia zarówno interesów twórców 
filmowych zyskujących nowe uprawnienia, 
jak i producentów audiowizualnych, któ-
rych działalność będzie wiązała się z do-
datkowymi obowiązkami. 

Pierwszy z tych przepisów zobowiązuje 
producentów do corocznego udzielania 
twórcom i artystom wykonawcom infor-
macji na temat (bezpośrednich i pośred-
nich) przychodów z korzystania z utworu 
oraz o wynagrodzeniu należnym w związku 
z tym korzystaniem, w zakresie niezbęd-
nym dla ustalenia wartości rynkowej prze-
niesionych praw.

Nie ulega wątpliwości, że w sektorze audio-
wizualnym przejrzystość jest bardzo pożąda-
na i przekazywanie informacji o korzyściach 
osiąganych przez producentów z eksploatacji 
utworów pomoże uporządkować przepływy 
finansowe na linii twórca – producent – dys-
trybutor/nadawca/platforma internetowa 
oraz przyczyni się do większej transparent-
ności rynku. Nie można jednak zapominać 
o szczególnej charakterystyce produkcji utwo-
rów audiowizualnych. W powstanie filmu czy 
serialu zaangażowana jest ogromna liczba 
osób zarówno od strony twórczej, jak i orga-
nizacyjnej. W standardowej produkcji filmu 
fabularnego zatrudnianych jest zazwyczaj co 
najmniej kilkudziesięciu twórców, a przy pro-
dukcjach posiadających wysoki budżet liczba 

ta często przekracza setkę. Zagregowanie wy-
maganych w zaproponowanym przepisie da-
nych i przekazywanie ich corocznie wszystkim 
współtwórcom stanowiłoby ogromne obcią-
żenie dla producentów. Dotyczy to zarówno 
podmiotów inwestujących w kino niezależne, 
którzy zatrudniając kilka czy kilkanaście osób, 
prowadzą mikro lub małe przedsiębiorstwa, 
jak i dużych spółek produkujących rocznie 
np. kilkaset odcinków serialu. 

Z tego względu – po uprzednich konsulta-
cjach z organizacjami zrzeszającymi twórców, 
jak i tymi reprezentującymi producentów – 
w naszym stanowisku podnieśliśmy koniecz-
ność uwzględnienia w nowych przepisach 
specyfiki utworów audiowizualnych. Naszym 
zdaniem niezbędne jest przede wszystkim 
ograniczenie obowiązku informacyjnego 
jedynie do głównych współtwórców utworu 
audiowizualnego, którymi w praktyce będą 
jego reżyser, autor scenariusza oraz autor 
dialogów. Uważamy, że konieczne jest także 
ścisłe zdefiniowanie zakresu przekazywanych 
informacji i wskazanie, że powinny się odno-
sić wyłącznie do bezpośrednich przychodów 
oraz przychodów ze sprzedaży artykułów 
merchandisingowych. 

Dodatkowo wnieśliśmy również postulat 
o przesądzenie w przepisach wprost, iż obo-
wiązek przekazania informacji przechodzi 
na kontrahentów producentów, jeżeli pro-
ducenci nabyli prawa wyłącznie w celu ich 
dalszego przeniesienia. W polskich warun-
kach ma to często miejsce przy tzw. pro-
dukcji wykonawczej realizowanej na rzecz 
nadawców telewizyjnych lub w przypadku 
realizacji produkcji na zamówienie platform 
streamingowych. Wówczas do udzielenia 
informacji bezpośrednio zobowiązane po-
winny być stacje telewizyjne lub rzeczone 
platformy internetowe.

Drugim tak szeroko dyskutowanym prze-
pisem jest regulacja dotycząca tzw. prawa 
do odwołania. Tłumacząc ten przepis na 
realia branży filmowej, MKiDN zapropo-
nowało, żeby w sytuacji, gdy producent nie 
przystąpi do eksploatacji filmu lub serialu 
w terminie dwóch lat od dnia przeniesie-
nia na niego praw autorskich, każdy z je-
go współtwórców mógł – po zachowaniu 
odpowiednich formalności – odstąpić od 
umowy z producentem lub ją wypowiedzieć. 

Podobnie jak w przypadku obowiązków 
informacyjnych uważamy, że resort kultu-
ry, tworząc ten przepis, nie uwzględnił spe-
cyfiki realizacji utworów audiowizualnych. 
Osobom związanym z branżą filmową nie 
trzeba tłumaczyć, że produkcja jest pro-
cesem niezwykle czasochłonnym i skom-

plikowanym. Wymaga sprawnego zarzą-
dzania nie tylko procesem twórczym, ale 
także nadzoru nad kwestiami organizacyj-
nymi, technicznymi, ekonomicznymi oraz 
prawnymi. Uwzględniając wszystkie etapy 
realizacji filmu, w tym pozyskiwanie środ-
ków, proces preprodukcji, okres zdjęciowy, 
postprodukcję i kolaudację, przeważnie 
potrzeba znacznie więcej niż dwóch lat 
na uzyskanie efektu końcowego w postaci 
kopii wzorcowej filmu. 

W związku z tym w naszym stanowisku 
zaproponowaliśmy stworzenie odrębnego 
przepisu, który regulowałby sytuację stricte 
utworów audiowizualnych. W naszej opinii 
dwuletni okres powinien zostać wydłużo-
ny do pięciu lat, a uprawnienie do odwo-
łania powinno przysługiwać jedynie tym 
twórcom, których wkłady stanowią odręb-
ną całość i mogą być eksploatowane samo-
dzielnie poza utworem audiowizualnym, 
a mianowicie twórcom scenariusza, dialo-
gów oraz kompozytorowi muzyki stworzo-
nej na potrzeby utworu audiowizualnego. 
Prawo do odwołania nie powinno również 
obowiązywać, gdy producent – w celu re-
alizacji utworu – przeniesie prawa na inny 
podmiot, oraz w sytuacji, gdy ruszył już 
główny okres zdjęciowy.

Podsumowując, opublikowany przez Mi-
nisterstwo projekt co do zasady realizuje 
postulaty podnoszone od wielu lat przez 
filmowców. Przede wszystkim wprowadza 
tantiemy za korzystanie z filmów w inter-
necie, co stanowi niepowtarzalną szansę 
nie tylko na poprawę sytuacji twórców, ale 
także stworzenie przejrzystych reguł doty-
czących korzystania z utworów i sprawie-
dliwy podział zysków za ich eksploatację 
w środowisku cyfrowym. Zdajemy sobie 
sprawę, że z punktu widzenia producentów 
filmowych kwestie takie, jak przekazywanie 
twórcom informacji oraz przyjęcie prawa 
do odwołania mogą budzić kontrowersje 
i obawy o sposób ich realizacji w prakty-
ce. Jednak zasadniczo przepisy te zosta-
ły wprowadzone po to, by uporządkować 
rynek i dać słabszej stronie umowy – któ-
rą najczęściej są twórcy filmu – sprawne 
narzędzia do dochodzenia swoich praw. 
Uważamy, że zaproponowane w stanowisku 
SFP-ZAPA zmiany są wyrazem rozsądne-
go kompromisu pomiędzy interesami pro-
ducentów oraz twórców, uwzględniającym 
także nakłady finansowe i organizacyjne 
poczynione przez producenta. 

Dominik Skoczek
radca prawny SFP-ZAPA
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Powstanie projektu Ustawy o arty-
stach zawodowych (dawniej Ustawa 
o uprawnieniach artysty zawodowe-

go) jest efektem wieloletnich starań organi-
zacji reprezentujących twórców z różnych 
dziedzin, a także bezprecedensowej solidar-
ności środowiskowej. Jego pierwsza wersja 
została upubliczniona i trafiła do konsultacji 
społecznych 3 maja 2021 roku, wzbudzając 
przy tym wiele emocji i ożywioną dyskusję 
społeczną. Teraz Ministerstwo Kultury wraca 
ze zaktualizowaną wersją projektu. 

Istotną i korzystną dla artystów zmianą jest 
z pewnością wprowadzenie do ustawy prze-
pisu przyznającego artystom zawodowym 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o który 
będą się mogli ubiegać w okresie zawieszenia 
swojej działalności twórczej. Dodanie takie-
go rozwiązania było jednym z postulatów, 
który jako SFP-ZAPA zgłaszaliśmy podczas 
konsultacji publicznych. Uwzględnieniem 
propozycji SFP-ZAPA jest również aktuali-
zacja, w ramach której umowy o świadczenie 
usług zawierane przez artystę zawodowego 
(w ramach jego działalności artystycznej) 
zwolnione będą z obowiązku opłacenia 
składek (tak aby uniknąć podwójnego opo-
datkowania). Projekt ustawy z 3 maja 2021 
roku przewidywał takie zwolnienie wyłącznie 
w odniesieniu do umów zlecenia. 

UPRAWNIENIA 
ARTYSTÓW 
ZAWODOWYCH 
Z perspektywy twórców z pewnością istot-
ne są również przepisy określające upraw-
nienia, jakie może uzyskać „artysta zawo-

dowy”. Jednym z najważniejszych aspektów 
projektowanych przepisów są dopłaty do 
składek (na ubezpieczenia emerytalne, ren-
towe i wypadkowe oraz składki na ubezpie-
czenie zdrowotne) dla najmniej zarabiają-
cych twórców. Z tym związana jest również 
jedna z najpoważniejszych i niestety nie do 
końca korzystnych zmian nowego projektu. 
Zmodyfikowane zostały zasady uzyskiwa-
nia dopłaty. Nowa propozycja ustawy prze-
widuje, że dopłata do składek przyznawana 
będzie na podstawie miesięcznego przy-
chodu (który nie może być niższy niż 80 
proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto), 
tymczasem poprzedni projekt jako podstawę 
ustaleń zakładał przeciętny miesięczny do-
chód. Skutkiem tej stosunkowo niewielkiej 
modyfikacji może być niestety zmniejszenie 
liczby uprawnionych do dopłaty artystów za-
wodowych. W tym zakresie doprecyzowano 
również, że dopłata przyznawana będzie na 
okres jednego roku liczonego od 1 maja do 
31 kwietnia roku następnego. Terminy te do-
stosowano zatem do analogicznych okresów 
rozliczeń skarbowych np. z umowy o pracę.

Zachowana została wysokość dopłat do 
składek, od 20 do 80 proc. w zależności od 
uzyskiwanego przychodu. Nie uległy też zmia-
nie pozostałe uprawnienia, takie jak posiada-
nie karty artysty zawodowego, czy możliwość 
uzyskania stypendium lub zapomogi.

DOZWOLONY UŻYTEK 
I OPŁATA OD CZYSTYCH 
NOŚNIKÓW 
Nowy projekt wprowadza również kilka 
zmian związanych z najbardziej sporną 

kwestią, czyli pobieraniem opłaty od czy-
stych nośników (nazywanej również opłatą 
reprograficzną), która ma być zasadniczym 
źródłem finansowania dopłaty do skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne. Jedną z istotnych zmian w tym za-
kresie będzie obowiązek przygotowywania 
przez Radę Polskiej Izby Artystów rapor-
tu w sprawie rynku dozwolonego użyt-
ku. Takie, opracowywane raz na dwa lata, 
sprawozdanie ma w założeniu badać m.in. 
zakres dozwolonego użytku, rodzaje wy-
korzystywanych urządzeń, różnice między 
cyfrowym i analogowym kopiowaniem, 
a także szkody ponoszone przez artystów 
z tytułu kopiowania utworów w ramach 
dozwolonego użytku. Docelowo raport ten 
ma stanowić podstawę do ustalania przez 
Ministra Kultury wysokości opłat repro-
graficznych od poszczególnych nośników 
i urządzeń (propozycja MKiDN na razie 
obejmuje opłaty m.in. od tabletów i lap-
topów, ale nie od smartfonów). 

ZAWÓD ARTYSTYCZNY 
I POTWIERDZANIE 
UPRAWNIEŃ 
Nowy projekt ustawy doprecyzowuje, że 
zawodem artystycznym jest działalność 
twórcza lub wykonawstwo artystyczne, 
nawet jeżeli nie prowadzi ona do stwo-
rzenia lub wykonania utworu w rozu-
mieniu Ustawy o prawie autorskim. Jest 
to bardzo korzystna zmiana zwłaszcza dla 
filmowców, gdyż umożliwi ona korzysta-
nie z projektowanego systemu ubezpieczeń 
możliwie najszerszej liczbie twórców oraz 
współtwórców dzieła filmowego, niezależnie 
od tego, czy uzyskują tantiemy od ZAPA. 

Co więcej, do definicji zawodu artystycz-
nego dodano również uzupełnienie wska-
zujące, że obejmuje on także czynności 
związane z rozporządzaniem dziełem. 
Takie sformułowanie można potraktować 
jako odpowiedź na postulat SFP-ZAPA 
oraz KIPA o dodanie do listy zawodów 
artystycznych producentów kreatywnych. 

Obecnie projekt znajduje się w Komitecie 
Stałym Prezesa Rady Ministrów. Według 
zapowiedzi Ministerstwa Kultury ustawa 
ma w najbliższych miesiącach trafić do Sej-
mu, a zgodnie z samym aktem prawnym, 
projektowane regulacje mają wejść w życie 
1 stycznia 2023 roku.

Martyna  
Tomczyk-Bagińska
specjalistka ds. komunikacji  
SFP-ZAPA 

Powraca Ustawa 
o artystach zawodowych
W czerwcu Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło 
zaktualizowaną propozycję Ustawy 
o artystach zawodowych, której celem jest 
objęcie twórców systemem ubezpieczeń 
społecznych i poprawienie ich sytuacji 
bytowej. Co się zmieniło w nowym projekcie 
i jaka będzie jego dalsza droga legislacyjna? 
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WYDARZENIA

WYJĄTKOWA AKTORKA I CZŁOWIEK

GWIAZDA ANNY DYMNEJ

Przyjęcie urodzinowe 
40-letniego Andrze-
ja. W tłumie gości jest 
piękna, smukła, ciemno-

włosa dziewczyna, która zaprasza 
mężczyznę do tańca. Wyznaje mu:

– Pan mnie na pewno nie pa-
mięta.

– Dlaczego? Może właśnie pa-
miętam.

– Nie. Na pewno nie.
– Ja się w panu... kochałam.
– We mnie? Pani mnie myli 

z kim innym. Bardzo rzadko ko-
chały się we mnie młode, lekko-
myślne dziewczyny.

– Kochałam się w panu do obłę-
du, ale pan nic o tym nie wiedział.

– Dlaczego mi pani o tym nie 
powiedziała?

– Bo takich rzeczy się nie mówi.
Następnie idą w odosobnione 

miejsce, gdzie dziewczyna ulega 
męskiemu pożądaniu. Amantem 
jest Andrzej Łapicki, tajemniczą 
pięknością Anna Dymna, a dialog 
pochodzi z filmu Jak daleko stąd, 
jak blisko Tadeusza Konwickiego, 
zrealizowanego w roku ekranowe-
go debiutu aktorki, czyli w 1971. 
Dymna w latach 70. stworzyła po-
staci, za które pokochała ją publicz-
ność: Ani Pawlakówny – wnuczki 
Pawlaka i Kargula – w filmach Nie 
ma mocnych i Kochaj albo rzuć 
Sylwestra Chęcińskiego, Klarysy – 
córki hrabiego – w filmie i seria-
lu Janosik Jerzego Passendorfera, 
Barbary Radziwiłłówny w serialu 
Królowa Bona i filmie Epitafium 
dla Barbary Radziwiłłówny Janu-
sza Majewskiego. Ma w dorobku 
aktorskim m.in. występy w takich 
tytułach, jak Dolina Issy Konwic-
kiego, Dama kameliowa Jerzego 
Antczaka, Śmierć jak kromka chleba 
Kazimierza Kutza, Tylko strach Bar-
bary Sass (nagroda za pierwszo-
planową rolę kobiecą na 18. FPFF 
w Gdyni w 1993 – przyp. red.), 
Pestka Krystyny Jandy, Wiedźmin 
Marka Brodzkiego, Trędowata, Do 
krwi ostatniej…, Znachor i Stara 

baśń Jerzego Hoffmana, Skazany 
na bluesa Jana Kidawy-Błońskie-
go, Ekscentrycy, czyli po słonecznej 
stronie ulicy Janusza Majewskiego 
(Polska Nagroda Filmowa Orzeł 
2016 za najlepszą drugoplanową 
rolę kobiecą – przyp. red.); w se-
rialach Mistrz i Małgorzata Ma-

cieja Wojtyszki czy Siedlisko Ma-
jewskiego.

Od 1973 roku jest związana 
ze Starym Teatrem w Krakowie 
(od 2001 pod nazwą: Narodowy 
Stary Teatr – przyp. red.). Grała 
m.in. w „Dziesięciu portretach 
z czajką w tle” według Antonie-

go Czechowa w reżyserii Jerzego 
Grzegorzewskiego, „Zwierze-
niach clowna” Heinricha Bölla 
(reż. Mieczysław Grąbka), „Re-
publice marzeń” Brunona Schul-
za (reż. Rudolf Zioło). W „We-
selu” Stanisława Wyspiańskiego 
występowała jako Gospodyni 
u Andrzeja Wajdy i jako Rad-
czyni u Jana Klaty.

Osobnym rozdziałem jej życia 
jest działalność na rzecz osób cho-
rych i niepełnosprawnych. Założy-
ła Fundację Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, dla której pracuje nie-
przerwanie od 2003 roku.

W uroczystości odsłonięcia 
gwiazdy, która odbyła się 1 lipca, 
uczestniczyło wielu kinomanów 
oraz wielbicieli Anny Dymnej, 
m.in. Mariusz Wilczyński, który 
był bohaterem podobnego wyda-
rzenia w czerwcu. Młoda mama 
Mariuszka w jego filmie Zabij to 
i wyjedź z tego miasta mówi głosem 
Dymnej. 

Wzruszona aktorka przyznała: 
„Jestem szczęśliwa, że tutaj stoję. 
To znaczy, że to, co robię przez 
całe życie, jest komuś potrzebne. 
A to najważniejsze, bo jak czło-
wiek czuje się potrzebny komuś, 
to jest szczęśliwy”. Artystka pod-
kreśliła, że czuje się onieśmielona 
wspaniałym towarzystwem mi-
strzów kina: „Jestem tylko iskier-
ką, a wokół mnie świecą niezwy-
kłe gwiazdy. Przecież ci artyści 
całe 50 lat ciężko pracowali nade 
mną, żeby był ze mnie człowiek”.

Anna Dymna stwierdziła: „Ak-
torstwo to najwspanialszy zawód, 
jaki można uprawiać”. – „To ten za-
wód zaprowadził mnie pewnego 
dnia do osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, których wcze-
śniej nie znałam. Nagle się oka-
zało, że przez to, iż jestem aktor-
ką, patrzę im w oczy i wszystko 
rozumiem, nawet jeżeli oni nie 
mówią” – wyznała.

Anna Michalska

W Łódzkiej Alei Gwiazd 
na ulicy Piotrkowskiej 
została uhonorowana jedna 
z najpopularniejszych polskich 
aktorek, a zarazem jedna 
z najbardziej kochanych 
i szanowanych postaci 
publicznych.
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Anna Dymna 
w Łódzkiej Alei Gwiazd 
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FESTIWALE W POLSCE GDYNIA

Tomku, to będzie pierwsza 
od trzech lat w pełni „nor-
malna” edycja festiwalu, 
którego jednym z organiza-

torów jest Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Wskutek pandemii, 
przed dwoma laty, festiwal odbył 
się w trybie online; przed rokiem – 
już stacjonarnie, ale z ogranicze-
niem ilości widzów. Tegoroczny 
także nie odbywa się w próżni: grozi 
nam powrót pandemii, no a przede 
wszystkim mamy wojnę za naszą 
wschodnią granicą. Czy te okoliczno-
ści znajdą odzwierciedlenie w bieżą-
cej edycji?
Naturalnie. Chociaż nie ma – przy-
najmniej kiedy toczymy tę rozmowę 
(8 sierpnia – przyp. A.B.) – obostrzeń 
związanych z COVID-19, apelujemy do 
uczestników festiwalu o noszenie mase-
czek w pomieszczeniach zamkniętych 
i dezynfekcję rąk. Jako wnuk epide-
miologa sam przykładam dużą wagę do 
przestrzegania tych zasad. W progra-
mie festiwalu nie brak akcentów ukraiń-
skich. W Konkursie Głównym jest pol-

sko-ukraiński film Anny Maliszewskiej 
Tata, nakręcony wprawdzie przed rosyj-
ską inwazją na Ukrainę, niemniej poru-
szający aktualny temat relacji między 
przebywającymi w Polsce Ukraińcami 
i Polakami. W sekcji Polonica, ogólnie 
bardzo ciekawej, zobaczymy dwa dra-
maty sensacyjne z Ukrainy – Nosorożca 
Olega Sencowa i Pamfira Dmytro Suk-
holytkyy’ego-Sobochuka – zrealizowane 
w koprodukcji m.in. z polską kinemato-
grafią. Zabiegamy o wizytę ekip ukraiń-
skich, ale w obecnej sytuacji może ona 
nie dojść do skutku.

Co było powodem zwiększenia ilo-
ści filmów w Konkursie Głównym 
z regulaminowych 16 do 20?
Wyłącznie wyjątkowo wysoki, moim 
zdaniem, poziom Konkursu Głów-
nego. Komitet Organizacyjny, w którym 
zasiada prezes SFP Jacek Bromski, na 
wniosek swego przewodniczącego – jest 
nim dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej Radosław Śmigulski – zde-
cydował o dodaniu 4 tytułów. Spośród 
wszystkich, jakie znalazły się w Kon-
kursie Głównym, 13 to moje propozy-
cje, 7 – Komitetu. Wśród tych 7 są takie, 
które i ja bym zaproponował, gdyby 
przysługiwała mi większa pula.

Czym kierowałeś się przy wyborze 
„swoich” filmów?
Podział na filmy „komitetowe” i „moje” 
jest nieistotny. Mam nadzieję, że cały 
Konkurs Główny pokaże szeroką paletę 
barw kina polskiego. Postawiłem na róż-
norodność. Widać ją choćby w zestawie-
niu filmu otwarcia festiwalu z ostatnim 
filmem konkursowym. Festiwal rozpocz-
nie się pokazem widowiska historycz-
nego Orzeł. Ostatni patrol w reżyserii 
Jacka Bławuta, odwołującego się do 
drugiej wojny światowej, a rywaliza-
cję o Złote Lwy zakończy współcze-
sny, kameralny dramat psychologiczny 
Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins. 
Z jednej strony mamy więc kino wido-
wiskowe, mogące liczyć na oddźwięk 
szerokiej publiczności; z drugiej – artho-
usowe, przeznaczone raczej dla kin stu-
dyjnych i na festiwale. To pierwsze repre-
zentuje też m.in. Broad Peak Leszka 
Dawida – historia próby zdobycia jed-
nego z najwyższych szczytów górskich 
świata, podjętej przez himalaistę Macieja 
Berbekę. To drugie – np. Chleb i sól 
Damiana Kocura (prod. Studio Mun-

ka-SFP – przyp. red.), dramat porusza-
jący problem relacji między młodzieżą 
z polskiej prowincji i obcokrajowcami, 
zakwalifikowany również do konkursu 
Orizzonti 79. MFF w Wenecji. W nurcie, 
który nazywam arthousowym, umiesz-
czam ponadto Iluzję. W filmie tym 
Marta Minorowicz – reżyserka Zuda, 
wyróżnionego na festiwalu w Gdyni 
w 2016 roku, w dziś już nieistniejącej, 
a szkoda!, sekcji Inne Spojrzenie – opo-
wiada o niezwykłym prywatnym śledz-
twie, jakie podejmuje bohaterka w spra-
wie zaginięcia własnej córki. Jest tu 
jeszcze Kobieta na dachu Anny Jadow-
skiej, z kreacją aktorską Doroty Pomy-
kały nagrodzoną na Tribecca Film Festi-
val w Nowym Jorku. 

Gdzie umieściłbyś IO, canneński suk-
ces Jerzego Skolimowskiego?

Gdzieś na przecięciu tych dwóch ten-
dencji: kina popularnego i studyjnego, 
przy czym zastrzegam, że jest to podział 
umowny. IO to zarazem efektowna 
i poetycka przypowieść o współczesnym 
świecie. W Cannes zdobyła Nagrodę 
Jury. Widziałbym tu również Apoka-
wixę Xawerego Żuławskiego. Nowy film 
twórcy Mowy ptaków jest przykładem 
kina gatunków, ale w wydaniu autor-
skim. Kina, które mierzy się z wyzwa-
niami rzeczonego współczesnego 
świata – pandemią czy kryzysem kli-
matycznym, lecz czyni to w „odlotowej” 
konwencji – po trosze czarnej kome-
dii, po trosze horroru – która ma szansę 
spodobać się zwłaszcza młodej widowni.

Co jeszcze powinno przyciągnąć 
uwagę do Konkursu Głównego, 
poza – jak twierdzisz – jego niezwy-

Rozmowa 
z Tomaszem 
Kolankiewiczem, 
dyrektorem 
artystycznym 
47. Festiwalu 
Polskich Filmów 
Fabularnych 
w Gdyni  
(12-17 września)

POSTAWIŁEM 
NA RÓŻNORODNOŚĆ
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Tomasz Kolankiewicz

Tomasz Ziętek w filmie  
Orzeł. Ostatni patrol,  
reż. Jacek Bławut
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Leah Mondesir-Simmons  
i Eva-Arianna Baxter  

w filmie Silent Twins,  
reż. Agnieszka Smoczyńska
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kle wysokim poziomem i różnorod-
nością filmów? Może to, że są wśród 
nich dwa już wspomniane, Orzeł. 
Ostatni patrol i Broad Peak, długo 
wyczekiwane, gdyż ich realizację 
utrudniała pandemia?
Nie sądzę, by pandemia była tu jedyną 
przyczyną. Producenci i dystrybuto-
rzy tych superprodukcji mogli wstrzy-
mywać się z ich premierami do powrotu 
widzów do sal kinowych. Odpowiadając 
na pierwsze pytanie, pozwolę sobie wyra-
zić przypuszczenie, że w filmach ubiega-
jących się o Złote Lwy wielu pozytywnych 
wrażeń dostarczy aktorstwo – zarówno 
żeńskie, jak i męskie, tak w rolach pierw-
szo-, jak i drugoplanowych. Ponadto nie 
widziałem żadnego filmu konkursowego 
z nietrafionymi zdjęciami. W tym roku 
w Gdyni kolejny raz przekonamy się, że 
piękną tradycję słynnej w świecie polskiej 
szkoły operatorskiej podtrzymują nie tylko 
autorzy, ale także, coraz częściej, autorki 
zdjęć. Nie mówiąc o tym, że na 20 filmów 
z Konkursu Głównego panie wyreżysero-
wały 7, co oczywiście także bardzo mnie 
cieszy. W Konkursie Filmów Krótkometra-
żowych proporcja jest jeszcze korzystniej-
sza: z 30 filmów reżyserkom zawdzięczamy 
12, a jeden jest dziełem żeńsko-męskiego 
duetu reżyserskiego.

To są dobre wiadomości. Czyż gorszą 
nie wydaje ci się skromna ilość debiu-
tów w Konkursie Głównym? To zale-
dwie 4 filmy: obok Chleba i soli oraz 
Taty – Cicha ziemia Agi Woszczyń-
skiej i Johnny Daniela Jaroszka.
Niewiele, to prawda, ale zapewniam, że 
selekcji nie przeszły pomyślnie też tylko 
nieliczne. Natomiast tak się składa, że 
mamy w tym roku wysyp ważnych filmów 
doświadczonych reżyserów, którzy przeży-
wają rozkwit swojej twórczości. Jeśli poja-
wiają się nowe, a przy tym wartościowe 
dzieła Michała Kwiecińskiego, Wojcie-
cha Smarzowskiego czy Małgorzaty Szu-
mowskiej, to muszą stanąć w konkursowe 
szranki. Ponadto pamiętajmy, że festiwal 
w Gdyni przyznaje nagrodę za najlepszy 
debiut lub drugi film, dzięki czemu pula 
wczesnych dokonań reżyserów i reżyserek 
się powiększa. W tym roku powiększyła 
się o Strzępy Beaty Dzianowicz, która 4 lata 
temu zadebiutowała dramatem sensacyj-
nym Odnajdę cię. W Strzępach zaskoczyła 
mnie ujęciem trudnego tematu zmagań 
rodziny ze zdiagnozowaną u jej nestora 
chorobą Alzheimera.

Na festiwalu w Gdyni rywaliza-
cja przebiega nie tylko w Konkursie 
Głównym…
Siedem tytułów powalczy o zwycięstwo 
w Konkursie Filmów Mikrobudżeto-
wych. Na Konkurs Filmów Krótkome-
trażowych napłynęło 135 zgłoszeń – 
prawie dwa razy tyle co przed rokiem. 
Tym samym więcej, ściśle: 30 propo-
zycji zakwalifikowało się do Konkursu. 
Jego ogólny poziom oceniam dobrze. 
Trudno jednak nie zauważyć, że ogra-
niczenie możliwości czerpania inspira-
cji z zewnątrz, spowodowane pandemią, 
odcisnęło piętno na niektórych filmach 
niedawnych studentów, obecnie już 
absolwentów, szkół filmowych. Niemniej 
uczelnie filmowe nadesłały też mocne 
pozycje. Nie dziwi mnie profesjonalny 
szlif filmów ze Studia Munka, które ota-
cza młodych reżyserów najlepszą moż-
liwą opieką artystyczną i producencką. 
Jestem natomiast mile zaskoczony tym, 
jak dzielnie radzą sobie twórcy nieza-

leżni. Oni także pozyskują dla swoich 
projektów wybitnych aktorów i realizują 
w pełni profesjonalne dzieła.

Przed naszą rozmową wspomniałeś 
o bogatym programie imprez towa-
rzyszących na 47. FPFF. Przybliżysz 
szczegóły?
Na wyjątkowe wydarzenie zapowiada 
się Niebyły Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych, zorganizowany z Wytwor-
nią Filmów Dokumentalnych i Fabu-
larnych w Warszawie. Czuwa nad nim 
Miłosz Stelmach. Mija właśnie 40 lat 
od roku 1982, w którym, podobnie jak 
w 1983, festiwal nie odbył się z powodu 
stanu wojennego. Na Niebyłym Festi-
walu zgromadziliśmy 8 filmów, które 
zapewne zostałyby zaprezentowane 
w ramach tamtych edycji i zarazem nie 
znalazły się w żadnej z późniejszych. Nie 
będzie więc np. Przesłuchania Ryszarda 
Bugajskiego, gdyż w 1989 roku docze-
kało się ono w Gdyni pokazu festiwalo-

wego. Obejrzymy za to m.in. Dolinę Issy 
Tadeusza Konwickiego, Fort 13 Grze-
gorza Królikiewicza, Nieciekawą histo-
rię Wojciecha Jerzego Hasa i… Wilczycę, 
sprawnie zrealizowany horror Marka Pie-
straka. Jury złożone z osób urodzonych 
w latach 1982-1983: Doroty Masłowskiej, 
Piotra Kurpiewskiego i Kaspra Bajona 
przyzna najlepszemu filmowi nagrodę 
w postaci cegły, upamiętniającą Nagrodę 
Dziennikarzy dla Człowieka z marmuru 
Andrzeja Wajdy. Tadeusz Lubelski, autor 
książki „Historia niebyła kina PRL”, napi-
sze relację z Niebyłego Festiwalu utrzy-
maną w takiej konwencji, jakby pisał ją na 
bieżąco w 1982 czy 1983 roku. Recenzja 
ukaże się w grudniowym numerze cza-
sopisma „EKRANy”. Dodam, że Niebyły 
Festiwal w szerszym wydaniu, obejmują-
cym kilkanaście filmów, trafi na platformę 
35mm.online prowadzoną przez WFDiF.

Czy będą też inne spojrzenia w prze-
szłość polskiego kina?
Przypomnimy Arię dla atlety, rewela-
cyjny debiut Filipa Bajona, co wiążę się 
rzecz jasna z przyznaniem reżyserowi 
Platynowych Lwów za całokształt twór-
czości. Sekcja Czysta Klasyka, przygo-
towana także przez Miłosza Stelmacha, 
trzema zrekonstruowanymi cyfrowo dzie-
łami Jerzego Kawalerowicza uczci 100. 
rocznicę urodzin reżysera, która minęła 
w styczniu. Obok filmów dobrze znanych, 
Pociągu i Śmierci prezydenta, pokażemy 
nieco zapomnianą Grę z roku 1968, wtedy 
nowatorską stylistycznie. Kolejną ważną 
rocznicę – 50-lecie powstania Zespołu 
Filmowego „X” Andrzeja Wajdy – przy-
pomni najnowszy dokument Andrzeja 
Wolfa Zespół XXXL. W związku ze 
130. rocznicą urodzin gen. Władysława 
Andersa, na pokazie, którego gospo-
darzem będzie Filmoteka Narodowa – 
Instytut Audiowizualny, obejrzymy 
rekonstrukcję cyfrową Wielkiej drogi. Jest 
to melodramat z wątkami patriotycznymi 
i wstawkami dokumentalnymi, zrealizo-
wany w 1946 roku we Włoszech przez 
Michała Waszyńskiego. Tło akcji stano-
wią wojenne losy Armii Andersa. Generał 
osobiście pojawia się na ekranie.

Tak oto doszliśmy do specjalnych 
pokazów nowości filmowych na  
47. FPFF…
Pozostając przy dokumentach, wspomnę 
o filmie Mariana Bandurskiego i Kry-
stiana Kuczkowskiego Ania, poświęco-

nym nieżyjącej aktorce, rodowitej gdy-
niance – Annie Przybylskiej. Obejrzymy 
go oczywiście w sekcji Filmy z Gdyni. 
Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowo-
ści fabularnych jest Liczba doskonała 
Krzysztofa Zanussiego. Wybitny reży-
ser wraca tym filmem do tematów, które 
poruszał niejednokrotnie, szczególnie we 
wczesnej twórczości: sensu życia, prze-
mijania, dylematów ludzi nauki. Z kolei 
Prawdziwe życie aniołów Artura W. 
Barona zapewne wzruszy widzów powro-
tem na ekran, po długiej nieobecności, 
Krzysztofa Globisza, który gra poniekąd 
samego siebie – aktora walczącego ze 
skutkami przebytego udaru mózgu – jak 
również pożegnaniem z ekranem Jerzego 
Treli: zmarły w maju aktor występuje tu 
w swojej ostatniej filmowej roli.

Nie sposób wyobrazić sobie Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych bez 
przeglądu Gdynia Dzieciom, zorga-
nizowanego przez SFP przy współ-
pracy Pomorskiej Fundacji Filmo-
wej w Gdyni. Co tegoroczny przegląd 
ma do zaoferowania najmłodszym 
i nieco starszym widzom?
Blisko 50 filmów animowanych i fabular-
nych. Wszystkie są inspirowane litera-
turą i zgromadzone pod hasłem „Pooglą-
dajcie ze mną, mamo, tato!”. Nawiązuje 
ono do hasła „Poczytaj mi, mamo” zna-
nego z dawnych książeczek wydawnic-
twa Nasza Księgarnia. Mamy nadzieję, że 
przegląd wzmocni zainteresowanie kinem 
i czytelnictwem. Po raz pierwszy w histo-
rii Gdyni Dzieciom odbędzie się konkurs 
o nagrodę Złote Lwiątka im. Janusza Kor-
czaka. W tym roku mija 80 lat od śmierci 
jej patrona. Nominowane filmy: Czarny 
młyn Mariusza Paleja, Detektyw Bruno 
Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, Tara-
paty i Tarapaty 2 Marty Karwowskiej oraz 
Za duży na bajki Kristoffera Rusa pośred-
nio odwołują się, każdy na swój sposób, 
do nadrzędnej Korczakowskiej idei peda-
gogicznej, którą jest samorządność dzie-
cięca. Zwycięski film zostanie wyłoniony 
przez dziecięce jury. Nagroda, wykonana 
przez najmłodszych artystów, będzie wrę-
czona na Małej Gali.

Mała Gala, Gala Nagród PISF-u i Gala 
Zamknięcia Festiwalu to ważne uro-
czystości. Wydarzeniem branżowym 
o charakterze warsztatowo-dyskusyj-
nym jest Gdynia Industry. Co składa 
się na jego tegoroczny program?

Przede wszystkim pierwsza w świecie 
konferencja międzynarodowa poświęcona 
aspektom ekologicznym produkcji fil-
mów, czyli green filmingowi, ale i festiwali 
filmowych. Konferencję zorganizowali-
śmy wspólnie z Komisją Europejską i Kra-
jową Izbą Producentów Audiowizualnych. 
Drugim kluczowym punktem programu 
będzie przedstawienie przez Związek 
Zawodowy Filmowców propozycji doty-
czących autoregulacji branży filmowej, 
np. czasu pracy na planie. Planowane są 
spotkania z Gildią Scenarzystów, Gildią 
Reżyserów Castingu i Gildią Producen-
tów; to ostatnie wzbogacone o indywidu-
alne rozmowy filmowców, którzy rozpo-
czynają karierę producencką, z mającymi 
już doświadczenie w tej dziedzinie. Jak co 
roku odbędzie się spotkanie z dyrektorem 
PISF-u Radosławem Śmigulskim. Sekcję 
„Zbliżenie na…” poświęcamy dźwiękowi. 
Strona dźwiękowa filmów polskich osią-
gnęła w ostatnich latach wysoki poziom, 
dlaczego więc wciąż zdarzają się niezro-
zumiałe dialogi? Odpowiedzi m.in. na to 
pytanie poszukamy wspólnie ze znanym 
realizatorem dźwięku Radosławem Och-
nio, który nagra odpowiednie podcasty 
i będzie mieć masterclass. Pochylimy się 
też nad rekonstrukcją ścieżek dźwięko-
wych klasyki filmowej.

Tradycyjnie jednym z ostatnich 
akcentów festiwalu będzie Forum 
SFP. Zapewne i tu nie zabraknie waż-
nych tematów?
Z tego, co mi wiadomo, główny i faktycz-
nie ważny temat dla środowiska filmo-
wego to tocząca się od lat walka o objęcie 
tantiemami dystrybucji filmów w inter-
necie. Problem urósł szczególnie podczas 
lockdownów w pandemii, które spopu-
laryzowały dostarczanie treści audio-
wizualnych poprzez streaming i VOD. 
O ile kina, nadawcy telewizyjni, opera-
torzy kablowi i satelitarni, dystrybutorzy 
płyt DVD i Blu-ray, hotele itp. przeka-
zują wynagrodzenia autorom oraz wyko-
nawcom za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autor-
skimi, o tyle serwisy internetowe w Pol-
sce nie płacą żadnych tantiem. Uczestnicy 
Forum mają zastanowić się, jak przeko-
nać rządzących do szybkiej implementa-
cji Dyrektywy o prawach autorskich na 
rynku cyfrowym.

Rozmawiał  
Andrzej Bukowiecki

IO, reż. Jerzy Skolimowski
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metrażu Agi Woszczyńskiej. To zresztą 
wiele mówi o całym wydarzeniu. Nowe 
Horyzonty to festiwal mistrzyń i mistrzów, 
ale tylko do pewnego stopnia. W dużej 
mierze organizatorzy starają się odkrywać, 
szukać, odnajdywać nowe głosy. To daje 
duże pole do popisu dla widzów. Po zakoń-
czeniu jedni mówią, że w tym roku podą-
żali za sprawdzonymi nazwiskami, inni, że 
woleli zejść z utartych ścieżek i popatrzeć 

na nieznanych debiutantów. Nie trzeba 
tego wartościować, nie ma tutaj jednego, 
słusznego wyboru. Wszystko jest ważne, 
tak samo istotne i Nowym Horyzontom 
potrzebne. 

Mój wybór padł akurat na Skolimow-
skiego. Jego IO, film o zwierzęco-onoma-
topeicznym tytule, to hołd dla Roberta 
Bressona i jego słynnego Na los szczę-
ścia, Baltazarze! Skolimowski powtarzał 

Polskie kino pokazywane na Nowych 
Horyzontach zwykle pozostawało 
niezauważone – snuło się w tle, 
na marginesie światowego kina, 

gdzieś obok. Tegoroczna, 22. edycja wyglą-
dała inaczej. 

Filmami otwarcia zostało tym razem 
sześć tytułów, wśród nich nagrodzony 
w Cannes IO Jerzego Skolimowskiego 
oraz Cicha ziemia, debiutującej w pełnym 

w wywiadach, że to jedyny film, na któ-
rym płakał. To wspomnienie zostało z nim 
na całe życie, postanowił do niego wró-
cić. Osiołek Bressona był męczennikiem 
nękanym przez ludzi, rzucanym przez los 
w różne miejsca, Francuz uczynił z niego 
lustro dla człowieka. Podobnie jest u Sko-
limowskiego, który też opowiada o jego 
wielkiej tułaczce, a jednak coś się zmie-
nia – kamera przyjmuje spojrzenie zwie-
rzęcia, zaś epizody z ludźmi skrócone są 
do minimum. Z tej perspektywy sprawy, 
które zajmują nas na co dzień, wydają 
się mało istotne, zarazem uwypukla ona 
wszechobecną przemoc i ludzkie słabo-
ści. Prowadzona w ten sposób opowieść 
jest w istocie historią trwającego od wie-
ków niewyobrażalnego cierpienia zwie-
rząt, które służą rozrywce, przemysłowi, 
konsumpcji. Nie bez powodu historia 
zaczyna się w cyrku, a kończy w rzeźni. 
IO wydobywa to, co zwykle pozostaje bez 
odzewu – empatię i szacunek dla bezbron-
nego zwierzęcia, które przecież czuje tak 
samo jak my.

W IO Skolimowski jednocześnie po raz 
kolejny poszukuje nowej poetyki, pró-
buje różnych zabiegów, jest niezmiennie 
skłonny do eksperymentu i ciągłej ewo-
lucji. Zawsze szukał tego, co nowatorskie, 
odważne w treści i formie; co stanowi 
wyzwanie i może budzić opór. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że podobną myślą 
kierują się nowohoryzontowi „weterani” – 
Anka i Wilhelm Sasnalowie. Przed laty 
pokazali na festiwalu Hubę, film wów-
czas wprowadzający w przestrzeń pol-
skiego kina inny horyzont, w którym 
nie padło ani jedno słowo, a życie czło-
wieka zdawało się zredukowane do pod-
stawowych funkcji. Przez ten czas wiele 
się zmieniło. Sasnalowie pokazali w tym 
roku film niemalże literacki – Nie zgu-
biliśmy drogi – inspirowany powieścią 
„Do cieplejszych krajów” P.C. Jersilda. 
Sasnali ze Skolimowskim łączy też motyw 
podróży. Bohater postanawia zorganizo-
wać wyprawę do dalekiej krainy, która od 
samego początku jawi się miejscem odre-
alnionym, istniejącym jedynie w sferze 
wyobrażeń. Filmem rządzi niejasność, 
niedopowiedzenie, zaś literacka fikcja, 
której ulegają bohaterowie, powoli zastę-
puje życie. Nie zgubiliśmy drogi to obraz 
trudny w odbiorze – to, co dla jednych 
stanowi o poszerzeniu pola wolności arty-
stycznej, innym kojarzyło się z nadmia-
rem erudycji, który przeszkadza w pro-
wadzeniu spójnej opowieści.

Wielu polskich twórców poszukiwało 
tego, co Sasnalowie – tajemnicy, niewie-
dzy, jakiejś niesprecyzowanej aury nie-
samowitości. Marta Minorowicz w Ilu-
zji opowiedziała o małżeństwie, które 
zmaga się z zaginięciem nastoletniej 
córki. Kiedy policyjne śledztwo zawodzi 
i nie rokuje, rodzice biorą sprawy w swoje 
ręce. Kapitalnie grana przez Agatę Buzek 
matka wszczyna karkołomne poszukiwa-
nia, a świat w obliczu emocjonalnej roz-
sypki zaczyna stopniowo zatracać kontury 
i szybować w kierunku tytułowej iluzji. 
Minorowicz zmienia klasyczny kryminał 
o zaginięciu w opowieść, która bada gra-
nice pojmowanej przez nas rzeczywisto-
ści. Poszukiwania bohaterki pchają ją na 
manowce, a zarazem do czegoś w rodzaju 

cudu. W czasach, gdy powszechnie mówi 
się o racjonalizowaniu i materializowaniu 
rzeczywistości, Minorowicz w swoim fabu-
larnym debiucie proponuje inną myśl – 
może istnieje coś więcej, pewien naddatek 
czegoś innego, niesamowitego, który jest 
niemożliwy do uchwycenia przez naszą 
percepcję.

Na podobnym przesunięciu opiera się 
jeszcze jeden debiut, być może najciekawszy 
z tych pokazywanych w tym roku na Nowych 
Horyzontach. Z punktem wyjścia w Matecz-
niku Grzegorza Mołdy jest podobnie jak 
u Minorowicz. Bierze on na cel określony 
problem, by chytrze wywrócić go na nice. 
Po przeczytaniu zapowiedzi festiwalowej 
spodziewałem się kina społecznie zaangażo-
wanego o chłopaku trzymanym w mieszka-
niu treningowym pod kluczem, a dostałem 
coś, co należy uznać za polską odpowiedź 
na Yórgosa Lánthimosa. Mołdę interesują 
podobne pytania co Greka – wszak boha-

terem jego Kła był ojciec, który izolował 
swoją rodzinę od świata, wyznaczał zasady, 
przejmując nad nią całkowitą kontrolę – 
zarazem z łatwością rekonstruuje jego styl. 
Matecznik jest filmem z ducha lánthimo-
sowskim, co oznacza, że zawiera podobny 
ładunek wyobcowania, groteski, jakiś zgrzyt 
względem naszego świata, a zachowania 
bohaterów mają w sobie coś odegranego. 
Inspiracje Lánthimosem nie krępują jednak 
wyobraźni Mołdy, wręcz przeciwnie – pchają 
go raczej w stronę autorskiego, pomysło-
wego recyklingu.

To jednak nie wszystko, na festiwalu 
było można oglądać więcej polskich 
filmów, których nie da się zamknąć 
w żadne ramy. Sąsiadowały tu obok siebie 
debiutanckie Braty Marcina Filipowicza 

(prod. Studio Munka-SFP – przyp. red.), 
pierwszy polski film osadzony tak silnie 
w świecie deskorolki, z Końcem świata 
w Dolinie Łez Jarosława Wszędybyła, czyli 
dokumentem o ostatniej wiosce trędo-
watych w Europie. Jakby tego było mało, 
między nimi odbyła się retrospektywa 
Agnieszki Holland, gdzie trafiło aż 18 fil-
mów reżyserki. Z tych kilkunastu tytułów 
widziałem Kobietę samotną (1981), która 
zdaniem wielu wyłamała się z myślowych, 
ale i stylistycznych schematów, w jakie 
z czasem popadło kino moralnego niepo-
koju. Zdaje się, że na podobnym kursie jest 
dzisiaj polskie kino – postawa filmowczyń 
i filmowców bliższa jest potrzebie zerwa-
nia z tradycją, opowiadaniu o swoim i po 
swojemu, niż oglądaniu się na poprzed-
nie pokolenia. Może to czas na zmiany, 
poszerzenie horyzontu...

Mateusz Demski

Nie pamiętam, żeby na wrocławskim Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty kiedykolwiek było tyle 
polskich akcentów, przy tym tak atrakcyjnych i zróżnicowanych.

NOWATORSTWO 
I ODWAGA AUTORÓW KINA
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Agnieszka Żulewska w filmie Nie zgubiliśmy drogi,  
reż. Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal
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FESTIWALE W POLSCE BNP PARIBAS DWA BRZEGI

uczuciu i odwadze bycia sobą mówi także 
Słoń Kamila Krawczyckiego. A w środowi-
sku wkraczających w dorosłość studentów 
rozgrywa się Marta Grall, czyli pełnome-
trażowy reżyserski debiut znanego aktora 
Macieja Stuhra. W filmie pojawiają się aktu-
alne tematy dotyczące pandemii, sytuacji 
osób LGBT+ oraz uchodźców na granicy 
polsko-białoruskiej.

Do Kazimierza Dolnego przyjechało wielu 
polskich twórców, m.in. Adam Worono-
wicz, Maciej Stuhr, Lidia Duda, Aleksan-
dra Terpińska. 

Studio Munka-SFP zaprezentowało Braty, 
pełnometrażowy debiut Marcina Filipowi-
cza. Film przedstawiony jest wrażliwymi 
oczami nastolatków. Historia nasiąknięta 
klimatem młodości: pierwszych miłości, 
zranionych uczuć, poszukiwania własnej 
tożsamości oraz akceptacji samego sie-
bie. Z widzami festiwalu spotkali się: pro-
ducent Jerzy Kapuściński, reżyser Marcin 
Filipowicz i odtwórca jednej z głównych 
ról – Sebastian Dela. Goście Grażyny Tor-
bickiej rozmawiali o źródłach inspiracji 
i wyborze tematu. „To wynikało z moich 
poszukiwań, wszystkie etiudy poświęcałem 
tematyce dorastania” – opowiadał Filipo-
wicz. – „To eksploracja czasu, kiedy wchodzi 
się w dorosłość i nie ma narzędzi, by sobie 

Tegoroczny, 16. BNP Paribas Dwa 
Brzegi otworzyła polska premiera 
filmu Corsage w reżyserii Marie 
Kreutzer z nagrodzoną w Cannes 

Vicky Krieps w roli cesarzowej Sissi. Por-
tret kobiety walczącej o prawo do zrzuce-
nia, w przenośni i dosłownie, gorsetu kul-
turowego i obyczajowego. Na zamknięcie 
pokazano polską premierę filmu The Eight 
Mountains w reżyserii Felixa van Groenin-
gena i Charlotte Vandermeersch, wyróżnio-
nego w Cannes Nagrodą Jury. Rozgrywająca 
się na przestrzeni trzech dekad poruszająca 
historia wielkiej, od czasów dzieciństwa, przy-
jaźni dwóch mężczyzn (w ich rolach Ales-
sandro Borghi i Luca Marinelli) pokazuje, 
czym są przywiązanie do miejsca pocho-
dzenia, miłość i strata. 

Równolegle z najgłośniejszymi tytułami 
z Cannes, Wenecji czy Berlina w progra-
mie festiwalu znalazły się filmy rodzimych 
twórców — wśród nich: utrzymane w kome-
diowym tonie obyczajowe Chrzciny Jakuba 
Skoczenia. Obraz rozgrywający się w grud-
niu 1981 roku, ze znakomitą rolą Katarzyny 
Figury, traktuje o pojednaniu pokłóconych 
od lat bliskich. O relacji córki i ojca opowiada 
Tonia Marcina Bortkiewicza. W roli tracącej 
dziecinną naiwność Toni reżyser obsadził 
swoją córkę Mariannę Ame. O rodzącym się 

z tym poradzić. Bazowaliśmy na przykła-
dach z życia, jako punkt odniesienia wzięli-
śmy założenie, że jeden z braci jest bardziej 
zbliżony charakterem do ojca, a drugi do 
nieżyjącej matki”.

W programie BNP Paribas Dwa Brzegi 
znalazły się także interesujące polskie doku-
menty. W sekcji Ekoświadomość pokazano 
Simonę – film dokumentalny Natalii Korync-
kiej-Gruz (zwycięzca plebiscytu publiczno-
ści). To opowieść o legendarnej Simonie Kos-
sak – polskiej biolog, profesor nauk leśnych, 
popularyzatorce nauki, mieszkającej pół 
życia w Puszczy Białowieskiej na obrzeżu 
Białowieży, uczącej szacunku i miłości do 
przyrody. Z dala od miasta, bo w otoczeniu 
polskiej wsi, dzieje się Silent Love Marka 
Kozakiewicza – subtelna i czuła opowieść 
o sile rodziny, o przyjmowaniu nowych ról 
i redefiniowaniu starych. Z dala od centrum 
rozgrywa się też Lombard Łukasza Kowal-
skiego, którego głównymi bohaterami są 
Jola i Wiesiek – para w życiu i biznesie, pro-
wadząca w Bytomiu, nazywanym polskim 
Detroit, prawdopodobnie największy lom-
bard w Europie.

Gościem specjalnym w cyklu „I Bóg 
stworzył aktora” był Jan Peszek. Ten wyjąt-

kowy, oryginalny aktor teatralny, filmowy, 
reżyser i pedagog spotkał się z publicz-
nością podczas „Lekcji kina” oraz grając 
monodram „Scenariusz dla nieistniejącego, 
lecz możliwego aktora instrumentalnego”. 
Spektakl odbył się w malowniczych ruinach 
zamku w Kazimierzu. Z kolei bohaterem 
retrospektywy reżyserskiej był włoski doku-
mentalista Gianfranco Rosi, autor nagro-
dzonej Złotym Lwem w Wenecji Rzymskiej 
aureoli i wyróżnionego Złotym Niedźwie-
dziem w Berlinie Fuocoammare. Ogień na 
morzu. Te dwa filmy oraz Notturno poka-
zano na festiwalu. 

Ten rok przyniósł sporo zmian – przede 
wszystkim Dwa Brzegi przeniosły się, 
z powodu remontu, z lokalizacji w Zespole 
Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza nad 
Wisłą do nowoczesnego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1, gdzie 
usytuowane było główne kino i sala spo-
tkań z twórcami. Nie było tradycyjnego 
namiotu, a widzowie oglądali filmy wie-
czorami, na dziedzińcu kazimierskiego 
zamku i na Małym Rynku.

Na gali zamknięcia, którą prowadziła 
dyrektorka artystyczna BNP Paribas Dwa 
Brzegi Grażyna Torbicka, poznaliśmy zwy-

cięzców Międzynarodowego Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych. Podob-
nie jak w roku ubiegłym triumfował film 
z działającego przy SFP Studia Munka. 
Jury w składzie: Lidia Duda – reżyserka, 
Michał Walkiewicz – krytyk filmowy, Julia 
Wyszyńska – aktorka, po obejrzeniu 20 
filmów zdecydowało, że I Nagroda (5 tys. 
zł) trafi do Piotra Trojana za Synthol – „za 
małe kino wielkich paradoksów: ironiczne 
i empatyczne, bezpretensjonalne i pełne 
kulturowych kontekstów, efektowne w for-
mie i kameralne w nastroju; słowem – za 
kuferek z filmowymi skarbami, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie”. To reżyser-
ski debiut nagradzanego aktora Piotra Tro-
jana, który w filmie według własnego sce-
nariusza, wcielił się w 33-letniego Eryka 
prowadzącego wideoblog z przygotowań 
do startu w zawodach kulturystycznych. 
W realizacji materiałów wideo pomaga 
mu nadopiekuńcza matka (Iwona Bielska), 
z którą Eryk jest niezwykle silnie związany. 
Wszystko zmienia się jednak, kiedy w życiu 
chłopaka pojawia się inna kobieta. Laureat 
nie krył wzruszenia, podziękował Studiu 
Munka za opiekę i zaufanie. II Nagroda (3 
tys. zł) powędrowała do Zuzanny Grajce-
wicz za Wenus z Willendorfu, a III Nagrodę 
(2 tys. zł) otrzymał Michał Toczek za Mar-
twe małżeństwo. Ponadto jury zdecydowało 
się jeszcze na dwa wyróżnienia dla filmów: 
Night (reż. Ahmad Saleh) oraz Point d’orgue 
(reż. Benoit Ouellet). Nagroda im. Agatki 
Modrzejewskiej (4 tys. zł) przypadła Mak-
sowi Bugajakowi, autorowi zdjęć do filmu 
Skowyt (reż. Bartosz Brzeziński).

Siłą BNP Paribas Dwa Brzegi jest moż-
liwość spotkania z artystami, mistrzami 
i debiutantami. Festiwal w Kazimierzu Dol-
nym i Janowcu nad Wisłą łączy dwa brzegi – 
spragnioną dobrego kina publiczność i arty-
stów, którzy mogą o tym kinie porozmawiać. 
Filmowym pokazom od zawsze towarzyszą 
wystawy i wernisaże, w tym roku jednak 
ich obecność była szczególnie widoczna – 
do udziału w festiwalu przystąpiły wszyst-
kie galerie z ulicy Lubelskiej i wiele innych 
z całego miasta. BNP Paribas Dwa Brzegi to 
idealny sposób na spędzanie lata w ciemnej 
sali kinowej i w plenerze, bo trzeba przy-
znać, że największe wrażenie w tym roku 
robiły seanse pod chmurką, gdzie oglądając 
filmy, można było podziwiać niebo pełne 
gwiazd. Jan Peszek przyznał, że BNP Pari-
bas to niebagatelne wydarzenie. Nie sposób 
się z nim nie zgodzić.

Marcin Radomski

Mimo trudności 
organizacyjnych, 
16. edycja Festiwalu 
Filmu i Sztuki BNP 
Paribas Dwa Brzegi 
w Kazimierzu 
Dolnym i Janowcu 
nad Wisłą odbyła 
się w znakomitej 
artystycznej 
atmosferze, 
prezentując 
atrakcyjny 
i ambitny program.

NIEBAGATELNE 
ŁĄCZENIE 
DWÓCH BRZEGÓW 
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Piotr Trojan  
i Iwona Bielska  
w filmie Synthol,  
reż. Piotr Trojan 

Sebastian Dela, Marcin Filipowicz,  
Jerzy Kapuściński i Grażyna Torbicka



16

FESTIWALE W POLSCE LATO Z MUZAMI

W lipcu już po raz 25. odbył 
się Festiwal Filmu Muzyki 
Malarstwa „Lato z Muzami”. 
Przyciągnął około 10 tys. 

widzów, czyli ponad połowę mieszkań-
ców Nowogardu oraz wspaniałych gości 
ze świata polskiego kina. „Chcę, żeby było 
jeszcze trudniej, jeszcze ciekawiej, żebyśmy 
kino i sztukę celebrowali na coraz wyższym 
poziomie. Chcę z wami – widzami – to 
wszystko odkrywać” – na gali otwierają-
cej festiwal mówił Krzysztof Spór, dyrek-
tor artystyczny wydarzenia. „Jak każdy 
jubileusz, także i ten odsyła nas do dróg 
przebytych, do wspomnień, zmusza do 
refleksji, nakłada nowe zadania i wyzwa-
nia” – dodawała Aneta Drążewska, dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu Kultury. To 
dzięki zapałowi tej dwójki, zespołowi domu 
kultury oraz wsparciu lokalnego samo-
rządu i burmistrza Roberta Czapli „Lato 
z Muzami” trwa i rozwija się. Z wiekiem 
zyskuje pewność siebie i zainteresowanie 
środowiska filmowego. Bo w tym miejscu, 
trochę na uboczu, czas płynie inaczej, roz-
mowy o kinie i jego przeżywanie są inten-
sywniejsze, bardziej wyczekiwane.

Dla niektórych gości „Lata z Muzami” to 
pierwsza w życiu okazja, żeby odwiedzić 
ten region Polski. „Nigdy nie byłem w tych 
stronach. Kiedy jechałem z lotniska, moje 
oczy wszystko chłonęły” – to była jedna 
z wielu pochwał, które pod adresem festi-
walu i jego publiczności wygłosił Radosław 
Piwowarski. Organizatorzy uhonorowali 
reżysera Laurem Cisowym za wybitne osią-
gnięcia artystyczne, a także doprowadzili do 
jego spotkania z Katarzyną Figurą, pierw-
szego od lat. Było wzruszająco. Nie zabra-
kło seansu Pociągu do Hollywood. Aktorka 
odebrała statuetkę „Robi swoje!”, przyzna-
waną twórcom konsekwentnie podążającym 
własną drogą artystyczną. W Nowogardzie 
gwiazda przyjęła też w imieniu Karoliny 
Porcari Grand Prix Konkursu Filmowa 
Młoda Polska za film Victoria (prod. Stu-
dio Munka-SFP), w którym zagrała główną 
rolę. Nowogard pokochał tę przewrotną 
opowieść. 

W jubileuszowym roku do konkursu pol-
skich etiud fabularnych zakwalifikowało się 
17 tytułów. Czteroosobowe jury (Lidia Duda, 
Maciej Makowski, Paweł Strojek i Katarzyna 
Wajda) przyznało również dwa wyróżnienia: 
dla filmów Stagnant Konrada Kultysa oraz 
Martwe małżeństwo Michała Toczka. Jury 
Młodzieżowe (Maja Kowalczyk, Agata Mar-
czuk i Miłosz Wielgus) zachwyciło się nato-
miast Diabłem Jana Bujnowskiego. 

Krótkie metraże to tylko jedna z sekcji 
w bogatym programie „Lata z Muzami”. 
Sercem festiwalu są pełne metraże pre-
zentowane w kinie Orzeł oraz tuż obok – 
na Placu Wolności, na ekranie plenero-
wym. Publiczność mogła przypomnieć 
sobie Yesterday, ale i zobaczyć filmy now-
sze, a nawet (przed)premierowe: Chrzciny, 
Sonatę, Piosenki o miłości, Magdalenę, Po 
miłość, Bliskich, Tonię i poruszający, choć 
niepozbawiony ciepłego humoru doku-
ment Lidii Dudy – Pisklaki. 

Polskie kino w Nowogardzie zawsze 
witane jest z olbrzymim zaciekawieniem 
i otwierają się tu zupełnie nowe przestrze-
nie do dyskusji. Przez te 25 edycji brało 
w nich udział wielu mistrzów polskiego 
kina. Wszystkich trudno wymienić, ale 
część z nich – laureatów Lauru Cisowego – 
przywołali na zakończenie imprezy mło-
dzi uczestnicy warsztatów filmu animowa-

nego, prowadzonych przez Kasię Zimnoch 
i Pawła Kleszczewskiego ze wsparciem 
Wojtka Solarza i Macieja Makowskiego. 
Na ekranie spotkali się Andrzej Wajda 
i Wojciech Smarzowski, Janusz Morgen-
stern i Andrzej Barański, Janusz Majewski 
i Agnieszka Holland, Sylwester Chęciński, 
Stanisław Różewicz, Marek Piwowski, Woj-
ciech Wójcik, Wojciech Marczewski, Filip 
Bajon, Dorota Kędzierzawska, Jerzy Doma-
radzki, Janusz Zaorski, Marek Koterski, 
Piotr Dumała, Joanna Kos-Krauze i Krzysz-
tof Krauze, Jan Jakub Kolski i Mariusz 
Wilczyński. Z boku oglądał to wszystko 
i śmiał się do rozpuku Radosław Piwo-
warski. „Twórcy przyjeżdżają tu z pewną 
nieufnością” – zauważył Krzysztof Spór. – 
„A potem wyjeżdżają z wielkim zachwytem 
tym miejscem”. Jedynym takim.

Dagmara Romanowska

Kameralnie, ale z wigorem i przytupem 
znacznie większych imprez.  
„Lato z Muzami” w Nowogardzie 
potrafi oczarować.

OD NIEUFNOŚCI 
DO ZACHWYTU
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Katarzyna Figura,  
Aneta Drążewska  
i Jarosław Hołubowski –  
zastępca burmistrza 
Nowogardu
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FESTIWALE W POLSCE LATO Z MUZAMI – LAUR CISOWY

„Imagine” Johna Lennona w nocy na 
rynku. Bajka! A nagroda? Myślałem, że 
jeżeli to „laur”, to wsadzą mi na głowę 
listek laurowy. Specjalnie umyłem głowę. 
Co gorsza, kiedy zobaczyłem pod kinem 
Orzeł odciśnięte w brązie stopy arty-
stów, przeraziłem się, że i mnie to czeka. 
Koniec końców okazało się, że Laur 
Cisowy to statuetka, solidna, ma swoją 
wagę. Nazwę wzięła od cisu, który rośnie 
tu od wieków na jednym z tutejszych 
osiedli. Sypiał pod nim Bolesław Chro-
bry, a obok willę miała Marlena Dietrich. 

Festiwal organizowany jest dla lokal-
nej społeczności. Nie ma napięcia 
ogólnopolskich imprez.

I to jego siła. Prawie nie ma tu przy-
jezdnych, a miejscowa inteligen-
cja chętnie bierze udział w wyda-
rzeniach. Czuć ich sympatię, żywo 
odbierają filmy. Bardzo pozytywna 
atmosfera.

Zawsze szedł pan własną ścieżką, 
nie zawsze było to łatwe. Po ostat-
nim odcinku Jana Serce prezen-
terka w telewizyjnej Jedynce ogłosiła: 
„Z ulgą żegnamy zakończenie tego 
nieudanego serialu”.
Bardziej chodziło o to, że był zrobiony 
w Zespole „X” Andrzeja Wajdy. Mistrz 
był wtedy źle widziany, a ja zostałem 
chłopcem do bicia.

Laur Cisowy to nagroda przy-
znawana za wybitne osiągnię-
cia artystyczne. Jak pan przy-
jął to wyróżnienie?

Kiedy zadzwonił do mnie Krzysz-
tof Spór, dyrektor artystyczny „Lata 
z Muzami”, odpowiedziałem, że broń 
Boże nie chcę nagrody „na odejście”. 
Przekonał mnie, obiecując pokój z wido-
kiem na jezioro i otwarty bar. To była 
pierwsza niespodzianka. Druga – przy-
jazd tu. To zaskakujące, że gdzieś na 
końcu świata, nad pięknym jeziorem, 
odbywa się tak fajny festiwal, robiony 
profesjonalnie przez pasjonatów kina. 
Do tego dyrektorka Nowogardzkiego 
Domu Kultury Aneta Drążewska śpiewa 

Widzowie pana kochali, krytycy – 
różnie. 
Pochodzę z rodziny artystycznej i od 
dziecka widziałem, jak ciężko rodzice 
pracują i robią to, co kochają. Mój 
ojciec, rzeźbiarz Edward Piwowarski, 
rzeźbił gołe baby w czasach socreali-
zmu i potem wbrew modzie na awan-
gardę. Z domu wyniosłem przekona-
nie, że artyście do szczęścia niezbędna 
jest wolność tworzenia. Nagrody, 
popularność – to tylko bonus. 
W Nowogardzie słyszę, że jestem reży-
serem kultowym. To oczywiście miłe, 
że ludzie pamiętają i kochają filmy, 
które zrealizowałem, ale zachowuję 
dystans do takich etykiet. 

Jaką rolę w pana pracy artystycznej 
odegrało szczęście?
W Warszawskiej Szkole Filmowej każ-
dego roku pytam nowych studentów 
o to, co jest najważniejsze w zawodzie 
reżysera? Wymieniają kreatywność, 
odpowiedzialność itp. Nie – najważ-
niejsze, to mieć szczęście. Orson Welles 
uważał, że jak reżyser nie ma szczęścia 
do pogody, to nie ma po co brać się za 
robienie filmów. W tym ciężkim i kapry-
śnym zawodzie łut szczęścia jest nie-
odzowny.

A czy ważny jest też upór?
Szczęście, upór i… pracowitość. Pra-
cuję codziennie. Budzę się i siadam do 
pisania. W czasie pandemii skończy-
łem powieść. Przedtem przez trzy lata 
pracowałem nad filmem o Ani Przy-
bylskiej. Napisałem jedenaście wersji 
scenariusza, aż w końcu pokonał mnie 
wir niesnasek, porachunków rodzin-
nych, zachłanności finansowej spadko-
bierców. Teraz wiem, że robienie filmów 
biograficznych, gdy żyje rodzina boha-
tera, to tańczenie rock’n’rolla na polu 
minowym.

Zawsze za to lubił pan bohaterów bli-
sko widza. 
Jeżeli jest się wychowanym na Hrabalu, 
Gogolu i Czechowie, na Munku i Barei – 
widzisz absurdy i groteskę życia. Okazuje 
się, że widzowie też tak czują. Nigdy nie 
kręciłem filmów politycznych czy spo-
łecznych.

Może Marcowe migdały…
To film o moich kolegach i kole-
żankach z klasy z I LO na Żolibo-

rzu w pewnym momencie historycz-
nym. Nigdy nie miałem ambicji, żeby 
pouczać widza, opowiadać się po czy-
jejś stronie, narzucać coś. Chciałem 
opowiadać o chłopcach, którzy zało-
żyli bigbitowy zespół albo o marze-
niach dziewczyny sprzedającej piwo 
w pociągu do Łodzi.

W Nowogardzie odbył się pokaz 
Yesterday. Podobał się nie tylko doj-
rzałym widzom, ale również mło-
dzieży. PRL to dla nich obcy świat, 
ale – pytani po seansie o wrażenia – 
odpowiadali, że to ich problemy.
Bo to przecież opowieść o buncie, a ten 
się nie starzeje. Młodość zawsze będzie 
po jego stronie.

Widzowie mogli obejrzeć też Pociąg 
do Hollywood. Na „Lato z Muzami” 
przyjechała Katarzyna Figura. 
To było super. Entuzjazm, z jakim ją 
powitano, świadczy o tym, jak ludziom 
potrzebny jest mit. Na festiwalu 
pokazano nie tylko Pociąg do Holly-
wood, ale i jej ostatni film – świetne 
Chrzciny. To dało obraz imponującej 
drogi artystycznej, to „droga gwiazdy” 
zachwycającej kolejne pokolenia 
widzów. Patrząc na Kasię, czułem, że 
jednak coś wnieśliśmy dobrego w ten 
nasz krajobraz.

Katarzyna Figura to jedna z aktorek, 
które pan dla polskiego kina odkrył. 
Nie jedyna…
Reżyser jest tyle wart, ile i jakich akto-
rów/aktorek odkrył dla widza, ile stwo-
rzył gwiazd. Moje dzieci – teraz mówimy 
o aktorkach – to m.in. Joasia Pacuła, 
Kasia Figura, Ania Przybylska, Maria 
Seweryn, Małgorzata Socha, Klaudia 
Halejcio, ale też Krystyna Feldman. Zna-
lazłem ją dość późno, miała już około 
sześćdziesiątki. Po zdjęciach do Yester-
day napisała do mnie list: „Ja dla pana 
wszystko, jak pan każe, to wyskoczę 
z helikoptera”. To najpiękniejszy dowód 
zaufania, jaki otrzymałem w życiu od 
aktorki. Co też jej przyszło do głowy – 
żeby skakać z helikoptera. Krysiu 
kochana…

Groteska życia, kobiety – pana kino 
to też opowieści o miejscach bliskich 
ludziom. Odwiedza pan prowincję, 
pana Warszawa jest swojska, a nie 
„ekskluzywna”.

Jesteśmy krajem prowincjonalnym. 
Trzydziestomilionową przykościelną 
kruchtą w środku Europy. Ale to jest 
nasza siła. Mamy prowincję we krwi. 
Potem pojawia się o tym film i każdy 
czuje ten dygot. Szczęście, pracowitość 
i prowincja – to jest koktajl Piwowar-
skiego.

I kobiety! Nie zapominajmy o nich.
W naszym życiu najważniejsze są 
kobiety. Od dziecka mnie otaczały – 
mama, ciotki, babcia, kobiety-rzeźby. 
Poznałem wiele wspaniałych kobiet, 
historia też jest ich pełna. W polskim 
filmie jakoś ich nie widzę. Dlatego 
piszę dla nich główne role. Są o wiele 
ciekawsze niż mężczyźni z rewolwerem 
w ręku.

Wspaniałe filmy, liczne nagrody – nie 
tylko Laur Cisowy. Czy poczuwa się 
pan do roli mentora?
W pewnym wieku nieodłączną cechą 
staje się potrzeba pouczania innych. 
Tymczasem prawda jest taka: młodzi 
zawsze mają rację, nawet jeżeli racji 
nie mają. W Warszawskiej Szkole Fil-
mowej uczulam młodych, gdzie cze-
kają na nich pułapki, jak nie „wdepnąć 
w kupę” itp. Próbuję tak przekazać im 
swoje doświadczenie. Przez grzeczność 
słuchają, ale mają to w dupie, wiedzą 
lepiej. Sprawdzają mnie w smartfo-
nach. Kiedyś poznałem Michelangelo 
Antonioniego. Był już stary i scho-
rowany, ale biły od niego godność 
i piękno. Pocałowałem go w rękę, a on 
spojrzał na mnie jak na syna. Jakby 
już wszystko o mnie wiedział. Poczu-
łem się wyróżniony i szczęśliwy, byłem 
małą gałązką z wielkiego drzewa filmu. 
Dziś dla młodych ważne jest tylko 
jutro. Przed ich urodzeniem świat 
zapewne nie istniał, nie odróżniają 
Morgensterna od Holoubka. Mnie 
chyba lubią, bo przyjeżdżam do WSF 
na rowerze. To im się podoba, że taki 
stary „rollingstones” wjeżdża na rowe-
rze do sali. Ale jakie filmy zrobiłem? 
Nie wiedzą. W Nowogardzie Krzysztof 
Spór przypomina „skąd przychodzimy, 
gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”. No 
i ten laur z drzewa, pod którym sypiał 
Bolesław Chrobry, który odwiedzała 
Dietrich... To jest kino. To jest magia.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Rozmowa 
z Radosławem 
Piwowarskim, który 
otrzymał Laur Cisowy 
na 25. Festiwalu Filmu 
Muzyki Malarstwa 
„Lato z Muzami” 
w Nowogardzie 

KOKTAJL 
PIWOWARSKIEGO
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FESTIWALE W POLSCE KAMERALNE LATO

Jury w składzie: Mariusz Wilczyń-
ski, Małgorzata Potocka i Chris Nieden-
thal przyznało Platynowego Łucznika 
w konkursie międzynarodowym niemiec-
kiemu filmowi Handbook for a Privi leged 
European Woman Almy Buddecke. W kon-
kursie polskim zaś jurorzy: Magnus von 

Horn, Ewa Braun, Anna Mucha i Marek 
Świszcz za najlepszy film uznali Jestem 
tutaj Julii Orlik (PWSFTviT). 

Jak zwykle radomski festiwal okazał 
się łaskawy dla filmów ze Studia Munka-
-SFP. Szczególnie cieszy nagroda za zdję-
cia dla Beaty Rakoczy za Synthol Piotra 
Trojana i nagroda specjalna dla najlep-
szego filmu o tematyce społecznej – Opo-
wiedz mi o mnie Macieja Millera. Filmy 
z „Munka” otrzymały też nominacje do 
Nagród im. Jana Machulskiego, m.in. 
Victoria Karoliny Porcari, Solar Voyage 
Adama Żądło czy Lata świetlne Moniki 
Proby. O triumfie może mówić Michał 
Toczek z PWSFTviT, który za swoją etiudę 
Martwe małżeństwo otrzymał nie tylko 
Nagrodę Publiczności, ale także aż trzy 
nominacje do Nagród Machulskiego. 

Sekcja branżowa Kameralnego Lata 
skierowana jest ściśle w stronę począt-
kujących filmowców, których obecność 

sponsoruje m.in. Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich. Zagadnie-
nia dotyczące produkcji, promocji 
i dystrybucji debiutów oraz krótkich 
metraży przedstawiali m.in. Izabela 
Kiszka-Hoflik, Michał Hudzikowski 
ze Studia Munka-SFP, Marta Sza-
rzyńska, Krystyna Kantor, Artur 
Majer. Osobnym, dużym wydarze-
niem branżowym była debata na 
temat systemu produkcji filmów 
krótkometrażowych, w tym także 
etiud, w której udział wzięli przed-
stawiciele PWSFTviT, Studia Mun-
ka-SFP, filmowych szkół: gdyńskiej, 
warszawskiej i katowickiej. Pomysł 
na dyskusję wziął się z wydarzeń 
związanych z Nagrodami im. Jana 
Machulskiego, które organizuje 
(podobnie jak Kameralne Lato) 
Stowarzyszenie Filmforum. Kiedy 
nagrodę za zeszły rok otrzymała 
katowicka etiuda Michała Ciechom-
skiego Uległość, okazało się, że nie-
jasna jest kwestia producenta. Kim 
jest producent etiudy? Szkoła, pro-
ducent z ramienia szkoły, czy też 
osoba, która odpowiada za całość 
procesu i angażuje się od początku 
do końca w powstanie filmu? To 

jedna z kwestii, które wydają się drobne 
w porównaniu z wielkimi tematami, przed 
którymi staje współczesna kinematogra-
fia, ale które powinny znaleźć miejsce, 
żeby odpowiednio wybrzmieć.

Anna Wróblewska

Kameralne Lato – festi-
wal filmów krótkome-
trażowych z  mocnym 
mazowieckim kontek-

stem organizacyjnym, wyróżniał 
się wyraźnym prospołecznym profi-
lem, widocznym zarówno w dobo-
rze repertuaru konkursowego, jak 
i w tematyce międzynarodowych 
warsztatów filmowych finansowa-
nych z programu Erasmus. Prospo-
łeczny charakter festiwalu wzmac-
niany był przez współudział służb 
mundurowych, m.in. wojska, poli-
cji, a ostatnio – Hufca ZHP w Rado-
miu. Od 2022 roku Kameralne Lato 
jako jedno ze swoich naczelnych 
haseł obrało wolność. Nie jest to 
przypadek w mieście, w którym 
wciąż żywa i kultywowana jest 
pamięć o Czerwcu ’76. „Pierw-
szy raz w historii Kameralnego 
Lata widzowie mieli okazję obej-
rzeć filmy w międzynarodowym 
konkursie. Nowa sekcja Freedom 
Film Festival to nie tylko obco-
wanie z kinem z Europy, ale też 
z Azji i Afryki” – wyjaśnia Łukasz 
Adamski. – „Każdy z filmów doty-
kał w uniwersalny sposób wartości, jaką 
jest wolność. W czasach, gdy nasza wol-
ność jest zagrożona przez totalitarne 
reżimy, ale też polityczną poprawność 
o najróżniejszej barwie ideologicznej, 
oglądanie takiego kina nabiera jeszcze 
głębszej wartości”.

Festiwal Kameralne Lato w Radomiu 
nabiera prędkości. Rozszerza się sekcja 
Industry, zmienia się charakter sekcji 
konkursowej. Impreza ma też nowego 
dyrektora artystycznego – Łukasza 
Adamskiego. 

KAMERALNE 
LATO WOLNOŚCI
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Julia Orlik

 PODKARPACKI SZLAK FILMOWY

To był albo Titanic (1997) Jamesa 
Camerona, albo Ogniem i mie-
czem (1999) Jerzego Hoffmana. 
Tak czy siak, od ostatnich pro-

jekcji w kinie Otryt w Lutowiskach minęły 
ponad dwie dekady. A kino stoi, nie-
mal nienaruszone. Fotele, ekran, dwa 
projektory AP 70 – wszystko jest na 
swoim miejscu. Najprawdziwsza kap-
suła czasu. Wystarczyło trochę odwagi, 
sporo kinotechnicznej wiedzy i jeszcze 
więcej zapału, a kino zostało ożywione. 
Na jeden dzień i dwa seanse, ale jednak! 
Na ekranie zamigotały uwiecznione na 
taśmie 35mm kadry Pana Wołodyjow-
skiego (1969) Jerzego Hoffmana i Ranczo 
Texas (1958) Wadima Berestowskiego, 

a towarzyszył im wyraźny terkot projek-
torów za ścianą...

Ta reanimacja starego kina była jedną 
z wielu atrakcji otwarcia kolejnego odcinka 
Podkarpackiego Szlaku Filmowego. Wyda-
rzenie organizowane jest przez stuprocen-
towo żeńską ekipę Podkarpackiej Komisji 
Filmowej działającej przy Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie. To wciąż 
jedyna cykliczna impreza o takim profilu 
w Polsce. Łączy walory kulturoznawcze 
z krajoznawczymi, oryginalnie promuje 
region i turystykę. To świetna wakacyjna 
inicjatywa.

W pandemicznym 2020 roku spotka-
liśmy się w magicznych Jaśliskach. To 
tam kręcono Wino truskawkowe (2007) 

Dariusza Jabłońskiego, Twarz (2017) Mał-
gorzaty Szumowskiej, Boże Ciało (2019) 
Jana Komasy i ostatnio krótkometrażowego 
Wróbla (2022) Marcina Janosa Krawczyka 
(prod. Studio Munka-SFP). W programie 
znalazły się projekcje filmów, rozmowy 
z ich twórcami, spacery śladami lokacji, 
koncerty – i ta formuła towarzyszy kolej-
nym edycjom. Rok później zjechaliśmy do 
Przemyśla, by znów oglądać – od Zawiło-
ści uczuć (1975) Leona Jeannota po Żużel 
(2020) Doroty Kędzierzawskiej – zwiedzać, 
dyskutować i słuchać.

A w tym roku organizatorki wydarzenia 
zaprosiły amatorki i amatorów turystyki 
filmowej w Bieszczady. Impreza trwała 
aż tydzień, od 24 do 30 lipca, podzielona 
na cztery odcinki: w Zatwarnicy, Luto-
wiskach, Majdanie k/Cisnej i Ustrzykach 
Dolnych. W programie znalazły się pro-
jekcje aż 13 tytułów, interesujące prezen-
tacje o lokalnym dziedzictwie filmowym 
i zaproszenie do odwiedzenia filmowych 
miejsc na Słowacji. Bardzo interesująco 
wypadły rozmowy ze świadkami i uczest-
nikami realizacji różnych bieszczadzkich 
obrazów. Jakże żywe i barwne okazały 
się wspomnienia kręcenia Pana Wołody-
jowskiego przed ponad półwieczem! Bar-
dzo prawdopodobne, że wybudowana na 
potrzeby produkcji nieopodal Lutowisk 
kresowa stanica Chreptiów była pierw-
szym w kraju celem filmowych wędrówek. 
Dziś nie ma po niej śladu, ale prowadzącą 
do niej drogę miejscowi wciąż nazywają 
„drogą filmowców”. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się spacery z leśnikami 
i szlakiem miejsc związanych z realizacją 
serialu HBO Wataha (2014-2019). W zbu-
dowanej na potrzeby produkcji, i póki co 
zachowanej, samotni głównego bohatera – 
kapitana Wiktora Rebrowa – na wędrow-
ców czekał sam odtwórca tej roli, Leszek 
Lichota. Później poprowadził też wielki 
test wiedzy o serialu.

Impreza rozrasta się z roku na rok. 
A miejsc do zbadania pod filmowym kątem 
i odwiedzenia w województwie podkarpac-
kim nie brakuje. W przyszłym roku orga-
nizatorki zapraszają do Jarosławia, gdzie 
urodzili się hollywoodzki producent Sam 
Spiegel oraz autor filmów animowanych 
Marcin Podolec, i gdzie Andrzej Wajda 
kręcił Katyń (2007), a Krzysztof Zanussi 
Eter (2018). Warto już teraz wpisać sobie 
do kalendarza kolejną wędrówkę Podkar-
packim Szlakiem Filmowym.

Maciej Gil

BIESZCZADZKIE 
PLENERY I SPACERY
Podkarpacki Szlak Filmowy tworzony jest 
od 2020 roku. To odkrywanie Podkarpacia 
szlakiem powstałych tu filmów. Coroczne 
wydarzenia inaugurują kolejny etap 
Szlaku, a opracowane mapy i zbiór wiedzy 
o filmowej historii regionu służą turystom 
i mieszkańcom.

Leszek Lichota prowadzi wielki 
test wiedzy o serialu Wataha
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Zawsze 
myślę obrazem 

Z Filipem Bajonem  
rozmawia Jerzy Armata

Twórca blisko 40 filmów fabularnych 
i dokumentalnych, spektakli i seriali 

telewizyjnych. Laureat licznych 
prestiżowych nagród festiwalowych, 

laurów środowiskowych oraz odznaczeń 
państwowych. Ceniony wykładowca 

szkół filmowych w Łodzi i Katowicach, 
wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Podczas finałowej gali 
47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni ten wybitny reżyser i scenarzysta 

odbierze statuetkę Platynowych Lwów 
przyznaną za całokształt twórczości.
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Z anim zajął się pan filmem, odnosił pan duże 
sukcesy na polu literatury. Pańskie opowia-
dania publikowały m.in. „Miesięcznik Lite-
racki”, „Twórczość”, „Literatura”, „Kultura”. 

Pańska powieść „Białe niedźwiedzie nie lubią słonecz-
nej pogody” została uhonorowana – jako najlepszy 
debiut – Nagrodą im. Wilhelma Macha. Pan jednak 
wybrał film.
Największą pasją mojego życia zawsze był – i pozostaje 
nadal – film. Wcześnie się w nim pojawił, pisanie zawsze sta-
nowiło tylko dopełnienie tej pasji.

By profesjonalnie zająć się filmem, postanowił pan zda-
wać na reżyserię.
Szkoła Filmowa w Łodzi była miejscem mitologicznym. 
Z punktu widzenia Poznania, miasta dość odległego od cen-
trum kraju, ten mit wybrzmiewał jeszcze mocniej. A podgrze-
wała go opinia, że ogromnie trudno się do tej Szkoły dostać. 
Trzeba było mieć jakiś twórczy dorobek, być po jakichś stu-
diach. To był jedyny sposób wejścia w świat filmu, inna droga 
nie istniała. Nie tak jak teraz, dziś każdy może sobie zrobić 
film. Jeśli znajdzie pieniądze, nikt mu nie będzie w tym prze-
szkadzał.

Były wyjątki, literackie właśnie, choćby Tadeusz Kon-
wicki – świetny pisarz, który stał się reżyserem, równie 
znakomitym, bez szkoły.
No tak, ale swój pierwszy film – Ostatni dzień lata – zrobił 
trochę za własne fundusze i na wariackich papierach. Odniósł 
sukces i potem już poszło. On był jednak z kinem związany, 
był kierownikiem literackim Zespołu Filmowego „Kadr”. 
Tymczasem z punktu widzenia młodego człowieka, który 
marzył o filmie, pozostawała tylko ta mityczna Szkoła, byt jed-
nak dość odległy. 

Czyli pisząc – i odnosząc literackie sukcesy – myślał pan 
jednak cały czas o łódzkiej Szkole.
Tak, pisząc, myślałem o Szkole Filmowej. Moje pisanie wyni-
kało z chęci zapisania świata, który wtedy poznawałem. Mia-
łem dosyć dużą łatwość pisania, co nie zawsze jest dobre, 
czasem bywa wręcz zdradliwe. W Szkole zresztą też szło mi 
dobrze, gdyby spojrzeć na oceny, jakie dostawałem za swoje 
filmy. 

Tylko rektor Stanisław Kuszewski nie był nimi zachwy-
cony.
No tak, skreślił mnie z listy studentów za etiudę Sadze.

Trudno mu się dziwić, wszak był funkcjonariuszem 
partyjnym, a pański film rozgrywał się na Wybrzeżu 
w grudniu 1970 roku, jego bohater uczestniczył w tłu-
mieniu robotniczego protestu. Rektora zdmuchnął wiatr 
historii, a pańska etiuda w łódzkiej Szkole pozostała.
Film istnieje, niestety nie w całości, część zaginęła. Był dla 
mnie dość istotny, pokazywał bowiem moje zaangażowanie 
w formę, swobodne traktowanie filmu jako środka narracji. 
Już wtedy zauważyłem, że pisanie jest dużym obciążeniem. 
Literatura żyje innym rytmem niż ten, który był bliższy mojej 
psychice. Z pisania nie wycofałem się do końca, ale kiedy oka-

zało się, że mam możliwość realizowania filmów – gdy dosta-
łem się do Zespołu Filmowego „Tor” – literatura zeszła na 
drugi plan. Nawiasem mówiąc, dostałem się tam trochę drogą 
literacką, bo zarekomendował mnie Witold Zalewski, kierow-
nik literacki Zespołu, z którym się wcześniej znałem. Byłem 
rozpoznawalny jako młody autor. Czułem jednak, że dla pisa-
nia zbytnio musiałbym naginać rytm swojego życia. Potem, 
gdy już robiłem filmy, nieraz od nich na chwilę odchodziłem, 
by coś napisać, ale tylko na chwilę. Zawsze wiedziałem, że 
wrócę na plan filmowy. Robiłem to – można rzec – dla czysto-
ści ducha. 

Czyli pisanie pozostaje u pana aktywnością twórczą dru-
giego wyboru, pierwszy zawsze jest film. 
Film to mój zawód, a literatura – hobby. Zresztą literatura bar-
dzo dużo mi dała w sensie myślenia o filmie. Gdy teraz mówię 
swoim studentom, że literatura nie ma nic wspólnego z fil-
mem, to przecież ja tego nigdzie nie przeczytałem, tylko oso-
biście przeżyłem. Moim zdaniem błędem myślenia o filmie 
jest myślenie literackie. 

Powiedział pan, że aby dostać się do Szkoły Filmowej, 
trzeba było mieć jakiś twórczy dorobek, jakieś studia. 
Pan wybrał prawo, co panu dał ten kierunek?
Pracę magisterską pisałem z logiki u prof. Zygmunta Ziem-
bińskiego. Zresztą u profesora kończył również prawo Jan A.P. 
Kaczmarek. Prof. Ziembiński mówił później, że jestem najlep-
szym prawnikiem wśród reżyserów i najlepszym reżyserem 
wśród prawników. Te studia wiele mi dały, pewną dyscyplinę 

myślową, zwracanie uwagi na wnioskowanie przyczynowo-
-skutkowe. W ogóle zajęcia z profesorem były szalenie inte-
resujące i w gruncie rzeczy na wskroś humanistyczne. Pewne 
prawnicze elementy, które biorą się wprost z tamtych studiów, 
można odnaleźć w – opartej trochę na faktach – Fundacji.

Powróćmy do literatury, cały czas pan pisze, robi to pan 
niejako obok filmu, ale również pisze pan dla ekranu, 
jest autorem scenariuszy wszystkich swoich dzieł filmo-
wych. Czy scenariusze traktuje pan jako literaturę sensu 
stricto czy nieco niższego rzędu, tzn. użyteczną, słu-
żebną wobec filmu, który jest tutaj dziełem właściwym?
To u mnie ewoluowało. W tej chwili do scenariuszy podcho-
dzę o wiele bardziej nonszalancko, na początku traktowałem 
je bardzo literacko. Pierwsze moje scenariusze to właściwie 
były nowele filmowe. Potem, kiedy już przeszedłem na amery-
kański tryb pisania scenariuszy – czyli rzeczownik i czasow-
nik, bez przymiotników – doszedłem do wniosku, że scena-
riusz powinien zbliżać się coraz bardziej do scenopisu. Trochę 
nieskromnie powiem, że zawsze dość filmowo patrzyłem na 
świat. Myślenie obrazem miałem w sobie w sposób naturalny.

Wyprzedził pan moje kolejne pytanie. Jest pan dziwnym 
typem pisarza, w którego filmach narrację prowadzą czę-
sto nie słowa, a obraz. 
Obraz w filmach zawsze mnie fascynował, zawsze myślałem 
obrazem. Istnieje w mojej pracy twórczej swego rodzaju podwój-
ność. Niech pan zwróci uwagę, że nigdy nie sfilmowałem żadnej 
swojej książki, mimo że były takie propozycje. Choć mógł zda-
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Dla mnie 
najciekawszym 
momentem robienia 
filmów jest plan 
zdjęciowy. Nie 
pisanie scenariusza, 
nie montaż. Plan 
to definitywne 
tworzenie reguł 
swojego świata, które 
rejestruje kamera

Jan Szczepański  
i Zbigniew Pietrzykowski  

w filmie Powrót, reż. Filip Bajon

Michał Bajor w filmie Limuzyna 
Daimler-Benz, reż. Filip Bajon
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U mnie film zawsze miał pierwszeństwo. Jeżeli wiedziałem, 
że z czegoś nie zrobię filmu, to zawsze mogłem o tym napisać 
książkę. Zresztą proszę spojrzeć na twórczość Konwickiego. 
Jego filmy się nie starzeją, cały czas są fascynujące – w języku 
filmowym i w treści. Natomiast z książkami, trzeba to z bólem 
przyznać, bywa różnie.

Filmy Konwickiego oparły się czasowi, a przecież to nie 
są do końca jego filmy, niektóre wyrastały z obcych pni 
literackich, choćby Mickiewiczowskich „Dziadów” czy 
Miłoszowej „Doliny Issy”. Tylko że pisarz-filmowiec 
przepuszczał je przez swoją świadomość artystyczną, 
więc powstały Dziady (Lawa) Konwickiego czy Dolina 
Issy Konwickiego. Pan podobnie podchodzi do literac-
kiej klasyki, czego przykładem wariacje na temat „Ślu-
bów panieńskich, czyli magnetyzmu serca” Aleksandra 

rzyć się wyjątek. Mam na myśli „Podsłuch”, powieść z kluczem, 
bo są w niej Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Marek 
Nowakowski, Ireneusz Iredyński. Też nie myślałem o jej sfilmo-
waniu, aż do chwili, kiedy zobaczyłem Życie na podsłuchu Flo-
riana Henckela von Donnersmarcka. Pomyślałem wtedy: „Ty 
idioto, ty skończony idioto, przecież wymyśliłeś to kilka lat przed 
nim”. A moją opowieść także oparłem na faktach, byłem świad-
kiem, jak Andrzejewski znalazł podsłuch u siebie w mieszkaniu.

Tadeusz Konwicki też nie sfilmował żadnej ze swoich 
książek. Kiedyś powiedział: „Albo piszę, albo filmuję”. 
A że kamerę traktował jak pióro, to już inna sprawa. 
Czyli literatura idzie jedną ścieżką, film drugą. To, czego 
nie chcę napisać, bo nie mam ochoty, czy nie potrafię, to 
filmuję – i vice versa. Proste równoległe nieprzecinające 
się, choć wzajemnie się dopełniające.

Fredry czy „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej. Bawi się pan literaturą?
Staram się znaleźć pewne tropy, które filmowo mnie zafascy-
nują. I które odkrywają jeszcze inne, kolejne dno tego kon-
kretnego dzieła literackiego.

To odkrywanie kolejnego dna, ale także szukanie jakie-
goś pomostu z tym, co obok nas, tu i teraz. Współcze-
sne gadżety, które pan wprowadza, jak choćby tele-
fony komórkowe w ekranizacji sztuki Fredry, to tylko 
powierzchniowe atrakcje, pan wchodzi głębiej, do 
środka. Jeśli zrzucimy kostium, wtedy problemy, z któ-
rymi zmagają się bohaterowie, okażą się jakże współ-
czesne. 
Ekranizując sztukę Fredry – cały czas go podziwiam jako jed-
nego z najmądrzejszych pisarzy polskich – zadałem sobie 
pytanie: jak ten układ damsko-męski wyglądałby w tej chwili? 
I zacząłem opowiadać Fredrę, ale współcześnie, to z tego 
wyniknęły te współczesne rekwizyty – by tę współczesność 
aluzyjnie zaawizować – ewoluowała obyczajowość, ale nie 
zmienił się sposób myślenia. Zadaję sobie pytanie, czy Fre-
dro należy do polskiego romantyzmu? Nie wiem, bo samego 
romantyzmu nie trawię. Uważam, że polski romantyzm był 
przekleństwem naszej literatury, narzucił bowiem pewne 
konotacje, z których nie było ucieczki. I związał tę literaturę 
prawie na sto lat.

Ślepa uliczka. 
Tak, zdecydowanie ślepa uliczka. Zetknąłem się kie-
dyś z romantyzmem francuskim, robiłem „Upiora” Char-
les’a Nodiera w Teatrze Telewizji. Napisał go w 1821 roku, 
wtedy Mickiewicz tworzył „Ballady i romanse”. A o czym pisał 
Nodier? O wampirach, szkockich zamkach, dziwnych rela-

cjach damsko-męskich, perwersjach. 
Było to szalenie interesujące, otwierało 
świat, a nie zamykało. Mogę zrozumieć 
fascynację romantyzmem, bo zbudował 
on autonomiczne i zamknięte uniwer-
sum. Tylko dla mnie, przy moim roz-
poznaniu świata, stanowił właśnie ślepą 
uliczkę. 

Fredro był ponad to. Ciemne, 
a w dodatku ślepe uliczki go nie inte-
resowały.
„Śluby panieńskie” tak mnie zafascyno-
wały, że niektóre monologi, które uwa-
żałem za niezwykle mądre i piekiel-
nie przewrotne, w filmie powiedziane 
zostały – w różnych okolicznościach – 
dwa razy. Żeby dotarło do widza, z jakim 
mądrym pisarzem ma do czynie-
nia. A wie pan, że Fredro z Mickiewi-
czem ponoć raz się spotkali, w Paryżu, 
przy śniadaniu wielkanocnym. Fredro 
nie znał Mickiewicza, bardzo chciał go 
poznać. I tak z talerzem z szynką pod-
szedł do Mickiewicza, który siedział 
w sąsiednim pokoju i też jadł szynkę. 

Największą 
pasją mojego 
życia zawsze 
był – i pozostaje 
nadal – film. 
Literatura 
żyje innym 
rytmem. Film 
to mój zawód, 
a literatura – 
hobby

Borys Szyc, Marta Żmuda Trzebiatowska, 
Robert Więckiewicz, Edyta Olszówka, 
Anna Cieślak i Maciej Stuhr w filmie 
Śluby panieńskie, reż. Filip Bajon

Arkadiusz Walkowiak, Robert Więckiewicz, 
Michał Żebrowski i Tadeusz Szymków  
w filmie Poznań 56, reż. Filip Bajon
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Mickiewicz nie powiedział do niego ani słowa. Fredro pomy-
ślał, jak on nie mówi, to ja też nic nie powiem. Tak chwilę stali 
naprzeciwko siebie. I milczeli.

Pańskie filmy, zainspirowane literacką klasyką, wska-
zują na jej uniwersalność i ponadczasowość. Ale także 
inne pańskie dzieła, choć poświęcone jednostkowym 
wydarzeniem z przeszłości – jak choćby Wizja lokalna 
1901, Limuzyna Daimler-Benz czy Poznań 56 – również 
mają ten walor. Nieważne, czy dzieją się na Kaszubach, 
w Poznaniu czy na Śląsku, na przełomie wieków, tuż 
przed wybuchem wojny czy podczas ustrojowej transfor-
macji. Mówią o imponderabiliach. One zawsze są con-
stans, bez znaczenia zdają się być miejsca i czasy. Nie 
patrzy pan na to wszystko okiem kronikarza, dokumen-
talisty. Pewne własne refleksje z opowiadanych histo-
rii wyciąga pan przed nawias. Co powoduje, że coś pana 
zainteresuje i z tego właśnie pragnie zrobić pan film?
Najpierw jest proste zainteresowanie wydarzeniem, intu-
icyjne zbadanie jego filmowości. To pierwsze kryterium. Jeżeli 
zostanę uderzony filmowością tego wydarzenia, zaczynam się 
zastanawiać, co naprawdę ono znaczy, w sensie ogólniejszej 
prawdy o ludzkiej kondycji. Ta ponadczasowość, o której pan 
mówi, jest poprzedzona pewną moją strategią. Dość często 
zastanawiam się, dlaczego filmy się starzeją? Na przykład film, 
który operuje gwarą, czy jest bardzo rodzajowy, starzeje się 
najszybciej.

Język ewoluuje.
Otóż to. W związku z czym zawsze piekielnie na to uważa-
łem i starałem się nie wchodzić – na ile to było możliwe – 
w taką rodzajowość. A nawet jeżeli w nią wchodziłem, bo 
musiałem – na własne oczy widziałem poznańskie wypadki 
1956 roku – to starałem się wyciągać z niej ogólniejsze wnio-
ski. Byłem o tym głęboko przekonany, że pokazując przebieg 
tych wydarzeń, chcę zrobić film o tym, że historia zawsze 
powstaje z chaosu. Rewolucja francuska nie była zaplano-
wana, ona się właśnie wynurzyła z chaosu, a potem przy-
szli jakobini, żyrondyści i każdy mówił, co to było. Zaczynali 
definiować to, w czym brali udział. Wydarzenia poznań-
skie trwały dzień, a że to walka z ustrojem – tak jak teraz 
mówią – na to ich uczestnicy wpadli dopiero wieczorem 
tego pierwszego dnia. Jak już była cała masa ofiar, zaczęli się 
zastanawiać, dlaczego to się tak skończyło, bo zaczęło się od: 
„Wiara, idziemy do miasta, tylko mi nie deptać trawników!”. 
To był punkt wyjścia. A ponieważ jako dziecko to ogląda-
łem, nakręciłem jeden do jeden to, co widziałem, choćby 
rozbrojenie komendy na Junikowie. Scenariusz pisał ze mną 
Andrzej Górny, który stracił oko w wypadkach poznań-
skich, on też potwierdzał moją tezę, że wszystko to wzięło się 
z chaosu. Nikt nie wiedział, o co chodzi, kto strzela, w którą 
stronę, co się dzieje. Pozostaje tylko jedno pytanie, bez 
odpowiedzi: kto prowadził ciężarówkę z megafonem, z której 
podburzano robotników do pójścia na więzienie?

Takie jednostkowe historie prowadzą do uogólnień, 
uniwersalizują opowiadane historie. Mamy chaos, ale 
w pewnym momencie zaczyna on być kanalizowany, 
wykorzystywany przez różne siły w tylko im wiado-

mych celach. Pańskie filmy rozgrywają się często gdzieś 
na styku, to podbija opowiadane historie jeszcze bar-
dziej emocjonalnie. Stary świat odchodzi, pojawia się 
nowy: przełom wieku, ostatnie dni pokoju, transforma-
cja ustrojowa…
Pojawiają się mocne resentymenty, a z drugiej strony silne 
nadzieje. Resentymenty z nadziejami stają się takim naturalnym 
konfliktem, aczkolwiek nieopisanym. Zauważyłem, że podręcz-
niki poświęcone pisaniu scenariuszy proponują ich oparcie na 
rozwoju psychologii. Po pewnym czasie zorientowałem się, że 
nie ma psychologii, bo każdy ma inną. Nie ma żadnych reguł, 
które by kierowały postępowaniem człowieka. Wspólny może 
być tylko strach, wspólna może być nadzieja, ale u każdego te 
procesy przebiegają zupełnie inaczej. I trzeba to budować na 
czytelnych konfliktach, międzyludzkich czy bardziej ogólnych, 
między grupami społecznymi czy państwami. Konflikt pokole-
niowy, między ojcami a synami, od początku jest oczywisty, nie 
ma w nim żadnej tajemnicy. Nie ma sensu robić takiego filmu, 
wszyscy wiemy, jak taki konflikt wygląda, ale konflikt między 
resentymentem a nadzieją to zdecydowanie coś innego.

Myśli pan o pewnym konflikcie, potem wymyśla jednost-
kową historię dla jego zilustrowania…
Raczej staram się znaleźć ją w rzeczywistości i poszerzyć.

Buduje pan własny świat, który działa ustalonymi 
przez pana regułami. Pan go wymyślił, choć z istnieją-
cych elementów. Pan jednak rzeźbi w tej statycznej rze-
czywistości, wprowadza ją w ruch przez siebie wymy-
ślony.
Dlatego tak uwielbiam plan filmowy, on w ogóle mnie nie 
męczy. W momencie rozpędzania scen oczywiście tak, bo 
fizycznie męczy każdego reżysera. Jednak gdy scena ruszy, to 
pozostaje już tylko prawdziwa przyjemność. Obserwujesz ją 
i wprowadzasz korekty. 

Czy robi pan dużo prób?
Do pewnego momentu, natomiast robię mało dubli. Mam 
pewne przeczucie graniczące z pewnością, że to niewiele daje. 

Szczególnie teraz, kiedy nie ma taśmy, a zdjęcia realizuje 
się cyfrowo, duża ilość dubli kusi. Ale chyba trudniej 
o koncentrację, którą kiedyś gwarantowała ograniczona 
ilość taśmy.
Gdy robiłem Wahadełko, doszło w laboratorium na Chełm-
skiej do poważnej awarii, przez miesiąc nie zobaczyłem mate-
riału, który nakręciłem. Nie wiedząc, co nakręciłem – podej-
rzewałem, że nakręciłem dobrze, ale stuprocentowej pewności 
mieć nie mogłem – pewien rodzaj niepewności spowodował, 
że stałem się piekielnie dokładny, bo się bałem, że wcześniej 
mogłem coś spieprzyć.

Czyli teraz, kiedy nie ma taśmy, jest łatwiej, ale gorzej.
Jest gorzej. Bardzo długo broniłem się także przed podglądem. 
Podgląd niby ułatwia pracę, zgadzam się z tym. Ale aktorzy 
chcą, by reżyser stał za kamerą, żeby na nich patrzył… Kon-
takt jest niezwykle istotny. W podglądzie jest pewne niebez-
pieczeństwo, generalnie każdemu to, co widzi, się podoba. 
Podgląd wyłącza krytycyzm. 

W pańskich filmach widać wyjątkową dbałość o budowę 
kadru, jego kondensację i intensyfikację. Na ile pan 
pozwala operatorowi?
Kiedy jeszcze nie wiedziałem o filmie tyle, ile wiem w tej 
chwili, operatorzy dość mnie przeczołgiwali. Zdawa-
łem sobie sprawę, że wiedzą o filmie więcej, i zakładałem, 
że mają sto procent racji. Tu się nieco myliłem. Gdybym 
postawił na swoim, niewiele by się zmieniło. Pracowałem 
z wieloma operatorami – Jerzym Zielińskim, Zbigniewem 
Rybczyńskim, Witkiem Dąbalem – oni bardzo dużo wie-
dzieli, ich uwag uważnie słuchałem, ale miałem poczucie, 
że jednak nieco inaczej patrzą. Dla mnie obraz był najważ-
niejszy i widziałem, że oni mi pomagają go budować, ale 
też dostrzegałem, że chwilami treść stawała się dla nich tro-
chę drugorzędna. Na przykład zwracano uwagę, by nie było 
bliku na świecącej się szafie. Nie mogłem tego zrozumieć. 
Komu przeszkadza blik na świecącej się szafie? 

W Tańczącym jastrzębiu Grzegorza Królikiewicza ze 
zdjęciami Rybczyńskiego w pewnym momencie reżyser 
odbija się w kadrze.
A w głośnym filmie Dennisa Hoppera Easy Rider w baku 
motocykla odbija się László Kovács, jego operator. I nikomu 
to za bardzo nie przeszkadzało.Fo
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Po to, by znów stała się taka uniwersalna i ponadczasowa.
Tak. Jeżeli jeszcze nie dochodzę do tego momentu, nie zaczy-
nam filmu.

A który moment w trakcie pracy nad filmem jest dla 
pana najistotniejszy?
Podejrzewam, że jestem tutaj wyjątkiem – choć chyba 
powinno być zupełnie inaczej – dla mnie najciekawszym 
momentem robienia filmów jest plan zdjęciowy. Nie pisanie 
scenariusza, choć lubię pisać. Nie montaż, który mnie serdecz-
nie nudzi.

Jerzy Stuhr – znakomity aktor, który w pewnym momen-
cie stanął także po drugiej stronie kamery – również 
piszący książki i scenariusze, powiedział mi kiedyś, że 
dla niego najbardziej fascynująca jest praca literacka 
nad przyszłym filmem.
Dla Krzysia Kieślowskiego najważniejszy był montaż. On 
nie wychodził z montażowni. Sławek Idziak powiedział mi: 
„W tym momencie, kiedy ty kończysz montować, to Krzysztof 
dopiero zaczyna”.

Co jest takiego fascynującego w pracy na planie, że stanowi 
ona dla pana najważniejszy etap w pracy nad filmem?

Na planie mam do czynienia niby ze 
sztucznym światem, który wynika ze sce-
nariusza, ale nie patrzę na niego jak na 
świat, który jest już do końca ukształto-
wany i ma przekazać zapisane informa-
cje czy emocje, tylko jak na rzeczywistość, 
którą mogę poddawać korekcie.

Z rekwizytów rzeczywistości tworzy 
pan swój własny, rządzący się wymy-
ślonymi przez pana prawami, świat.
Najpierw go stworzyłem w głowie, potem 
go widzę na planie filmowym. Najtrud-
niejsza chwila dla reżysera to moment 
uruchomienia sceny, żeby ona zaczęła się 
dziać, bo przecież najpierw jest statyczna. 
Nie myślę montażowo, kontrplanowo.

A jak się to później nie zmontuje?
Na początku tak myślałem, ale szybko się 
tego pozbyłem. Zrozumiałem, że wszystko 
się montuje. Oczywiście, przez myślenie 
kontrplanowe trzeba przejść. W moim 
Powrocie, najbardziej realistycznym fil-
mie, jaki zrobiłem, jest myślenie kontrpla-
nowe. Zresztą ono zawsze istnieje gdzieś 
z tyłu głowy, ale dla mnie nie jest to defi-
nitywne, bo gdy uruchamiam scenę, to 
wiem, że zawsze mogę w niej wprowa-
dzać korekty. Myślę longshotami, choć nie 
wiem, czy opowiem to w jednym ujęciu, 
czy sobie później przetnę. Dla mnie plan 
to definitywne tworzenie reguł swojego 
świata, które rejestruje kamera. Bo kon-
trplan to jest teatr. 

Videokaseta, reż. Filip Bajon
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Bał się pan, że cyzelowanie kadru 
może spowodować także zbytnie 
wyczyszczenie obrazu z treści czy 
emocji w nim zawartej?
Takie cyzelowanie zwalnia rytm 
filmu. W filmie ciekawsze jest szaleń-
stwo i niedopowiedzenie, niż zapina-
nie wszystkiego na ostatni guzik. 

Padło nazwisko: Zbigniew Ryb-
czyński. Pierwszy film, krótkome-
trażową Videokasetę, zrobił pan 
z niewielką pomocą swoich przy-
jaciół: Rybczyńskiego właśnie 
i Janusza Hajduna, kompozytora, 
którzy cztery lata później zreali-
zowali oscarowe Tango. Pański 
film był również eksperymen-
tem, z pogranicza fabuły i anima-
cji, swobodnie przechadzającym 
się po różnych etapach rozwoju 
kina. Nakręcił go pan w Łodzi 
w czasach, gdy swe triumfy świę-
cił Warsztat Formy Filmowej pod 
wodzą Józefa Robakowskiego. Nie 
kusiło pana kino eksperymen-
talne?
Kompletnie mnie to nie interesowało. Videokaseta jest pew-
nym formalnym eksperymentem, ale to opowieść o miesz-
czańskiej rodzinie, czyli mój temat. Mieszczańska rodzina 
zamknięta w jednym pokoju – to mnie najbardziej intere-
sowało. A przy tym zabawa formą, stylami filmowymi, nimi 
mierzyłem upływ czasu.  

Druga połowa lat 70. ubiegłego wieku, kiedy realizował 
pan swoje pierwsze filmy, to czas kina moralnego nie-
pokoju, filmów ważnych, próbujących mierzyć się z ota-
czającą rzeczywistością, zwłaszcza jej mroczną stroną. 
Pan wybrał inną drogę – podobnie jak Piotr Szulkin, 
Wojciech Wiszniewski czy Tadeusz Junak – bardziej 
autorską, na której ważny staje się nie tylko etyczny, 
ale i estetyczny niepokój, w wymiarze mniej doraźnym, 
bardziej uniwersalnym. To było zdecydowanie inne 
spojrzenie na kino.
Filmy moralnego niepokoju były odkrywcze, one ujaw-
niały ukryte mechanizmy, a film jest takim środkiem, który 
potrafi je odsłaniać. I dlatego te filmy były wtedy świeże, 
ponieważ właśnie odsłaniały niewidziane mechanizmy. Ale 
po latach my te mechanizmy już znamy na pamięć. Formy 
natomiast nie można nigdy przeniknąć do końca, zawsze 
będzie miała w sobie coś świeżego. Spójrzmy na obrazy 
wczesnego renesansu, ich autorzy odnaleźli formę, poja-
wili się malarze z imienia i nazwiska, artysta różnił się od 
artysty. „Zwiastowanie” czy „Biczowanie Chrystusa” Piero 
della Francesca nigdy się nie zestarzeją, zawsze odkryjemy 
w nich coś nowego. 

Autorskość wydaje się tu najistotniejsza. Mówimy 
kino Felliniego, Viscontiego, Antonioniego, ale już 

o Złodziejach rowerów, Gorzkim ryżu czy Pod niebem 
Sycylii – włoski neorealizm, którego idee przesuwały 
autorów nieco na dalszy plan. Podobnie u nas – kino 
Bajona, Szulkina, Wiszniewskiego, oraz kino moral-
nego niepokoju – w nim najważniejsza była sprawa, 
indywidualny charakter pisma trochę mniej. Dla pana 
ten charakter pisma – czy to w kinie, czy w książce – stał 
się najważniejszy.
Zawsze wiedziałem, jakie będzie pierwsze ujęcie. 

Pierwsze pańskie tytuły – Powrót, Rekord świata, Aria 
dla atlety – to filmy o tematyce sportowej. Ma pan 
w swoim dorobku również żeglarskie dokumenty – Por-
tret męski we wnętrzu, Opowiem ci, jak wrócę.
Żeglarstwo to moja wielka pasja. Sport też był zawsze moją 
pasją. Kiedyś moi przyjaciele poeci – Michał Sprusiński, 
Krzysiu Mętrak i Jurek Górzański – przepytali mnie dokład-
nie ze sportu. Znałem wszystkie polskie rekordy w lekkiej 
atletyce, bez szemrania przyjęli mnie do swojego grona. 
I w tym gronie powstał pomysł filmów sportowych.

W swych filmach – jak choćby w Arii dla atlety – trak-
tował pan sport jak sztukę, i to wysoką, jak operę, która 
odchodzi…
Bo zapasy mają coś ze sztuki. Ale u mnie zawsze na pierw-
szym miejscu był boks. Bardzo przeżyłem spotkanie ze Zbi-
gniewem Pietrzykowskim na planie Powrotu. Zapytałem 
oczywiście o walkę z Cassiusem Clayem: „Co pan wtedy 
myślał?”, odpowiedział: „Gdzie mnie będzie bolało”. A Jan 
Szczepański w moim filmie sam zagrał siebie. To rzadki 
przypadek, żeby bohatera filmu fabularnego grał człowiek, 
o którym ten film opowiada. 

Zrobił pan jeszcze film może nie tyle o sporcie, co 
o kulturze fizycznej – Zieloną ziemię, poświęconą Hen-
rykowi Jordanowi, profesorowi Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, który na podkrakowskich Błoniach założył 
pierwszy ogród zabaw i gier sportowych, stanowiący 
pierwowzór późniejszych ogródków jordanowskich dla 
dzieci.
Bardzo go lubiłem, mówiłem o nim, że to film, w którym nie 
mam nic do powiedzenia. W związku z czym mogę się zająć 
filmem. Zawsze powtarzam swoim studentom: „Nie miejcie 
nic do powiedzenia, bo co macie do powiedzenia, to wyjdzie 
z waszego filmu”. 

Chciałem jeszcze pana zapytać o niezrealizowane 
pomysły. Których panu najbardziej szkoda? Słyszałem 
o napisanym dla Piotra Andrejewa scenariuszu Czarne 
słońce.
Najpierw dla Andrejewa napisałem Klincz, który zreali-
zował, potem Czarne słońce. To była opowieść o chłopcu 
z dobrego domu, który doszedł do wniosku, że aby sobie 
dać radę w PRL-u, musi schamieć, gdyż jako inteligent nie 
da rady. To miała być historia jego chamienia. Do realiza-
cji nie doszło, cenzurze scenariusz się nie spodobał. Drugi 
niezrealizowany projekt, który bardzo chciałem zrobić, 
był poświęcony stanowi wojennemu. Notabene, wróci-
łem ze Stanów Zjednoczonych w przeddzień jego wpro-
wadzenia, poprzedniego dnia w TVP wyświetlono moje 
Wahadełko, o czym mi powiedzieli znajomi. Trędowaty to 
miała być komedia – z Januszem Gajosem w roli głów-
nej – o impotencie, członku Biura Politycznego KC PZPR, 
który 13 grudnia 1981 roku odzyskał potencję i postanowił 
ruszyć w Polskę, by dopaść te wszystkie kobiety, z którymi 
mu nie wyszło na przestrzeni całej swojej kariery partyj-
nej. W obsadzie dziesięć wybitnych polskich aktorek. Cały 
czas jego poczynania obserwuje jedna, ta pierwsza, która 
teraz jest pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa. Czeka, że 
do niej też przyjdzie, bo przecież musi przyjść. A on idzie 
kolejno, od ostatniej do pierwszej – a ona była przecież 
pierwsza… Cała opowieść zaczynała się w dżungli nada-
mazońskiej, gdzie tubylcy odprawiają nad wodzem impo-
tentem czary. Tym wodzem jest Gajos. Film miał się koń-
czyć porodem w dżungli, na świat przychodził mały Gajos. 
I proszę sobie wyobrazić, że w 1983 roku dostałem zgodę 
na realizację tego scenariusza. Zatrzymano mi produkcję 
w dniu rozpoczęcia zdjęć. A mogliśmy go zrobić, Zespo-
łowi „Tor” bardzo na filmie zależało, kierownik produkcji 
jednak się bał i nie wyjechał na zdjęcia. Gdyby wyjechał, 
byśmy film zrobili i poszedłby na półki.

A później by z nich zszedł.
Oczywiście. Potem napisałem serial Zaimki – ja, ty, on, ona, 
my, wy, oni – o latach 90. ubiegłego wieku, 600 stron tek-
stu. Pod koniec opowieści dowiadujemy się, że właściwie to 
historia jednej rodziny, o czym jej członkowie nie wiedzieli. 
Telewizja niby chciała, fajną obsadę udało się skompletować, 
m.in. Gustaw Holoubek, Maja Komorowska, Janusz Gajos, 
ale film nie powstał. To miała być opowieść o końcu inteli-
gencji. Potem z Marzeną, moją żoną, napisaliśmy scenariusz 
o Filippo Brunelleschim, florenckim rzeźbiarzu, architekcie 

i inżynierze tworzącym w epoce quattrocenta, jednym z pio-
nierów renesansowej architektury. Skupiliśmy się na tym, 
jak budował słynną kopułę katedry Santa Maria del Fiore. To 
opowieść o tym, jak doszedł do tego, jak to zrobić. A wiem 
z kolei, że dzisiejsi inżynierowie nie wiedzą, jak on to zrobił. 
Szukałem pieniędzy, starałem się bardzo, Vittorio Storaro 
zgodził się robić zdjęcia, trzy lata za tym chodziłem, nie-
stety… Gdybym dotarł do Berlusconiego, mogłoby się udać, 
ale nie dotarłem, a tam były pieniądze. Nie zrobiłem też – 
może coś się zmieni – filmu, o którym zawsze marzyłem, 
poświęconego Bronisławowi Piłsudskiemu. I nie zrobiłem 
filmu o Jarosławie Iwaszkiewiczu.

Wszystkie te pańskie niezrealizowane projekty to – 
podobnie jak te zrealizowane – opowieści uniwersalne 
i ponadczasowe, więc może teraz po Platynie będzie 
łatwiej je zrealizować, czego ogromnie panu życzę. À pro-

pos nagród, których zgromadził pan imponującą kolekcję 
przez blisko pół wieku uprawiania reżyserskiej i pisar-
skiej profesji, co czuł pan przed 43 laty, gdy w Gdańsku 
odbierał nagrodę za najlepszy debiut, a co teraz, kiedy 
dowiedział się pan, że podczas tegorocznej edycji gdyń-
skiego festiwalu trafią w pańskie ręce Platynowe Lwy za 
całokształt twórczości?
Wtedy, gdy dostałem nagrodę za Arię dla atlety – a dosta-
łem ją razem z Januszem Kijowskim, którego nagro-
dzono za Kung-fu – Jurek Zieliński, mój operator, powie-
dział: „Tak miało być”. On dostał nagrodę za zdjęcia, nasza 
praca, a robiliśmy ten film dość długo, została zauwa-
żona i nagrodzona. To była taka autentyczna młodzień-
cza radość, teraz to raczej refleksja nad mijającym czasem, 
bardziej rodzaj refleksyjnej radości niż tej spontanicznej 
sprzed lat.

Krzysztof Majchrzak w filmie 
Aria dla atlety, reż. Filip Bajon
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Filip Bajon na planie  
filmu Wizja lokalna 1901
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POLSKI WIDZ 
POLSKIEGO FILMU. 
KIM JEST? 
Branża filmowa nie 
otrząsnęła się jeszcze 
z pandemii, a już przyszły 
nowe wyzwania. Rynek 
zmienia się dynamicznie, jest 
skrajnie nieprzewidywalny. 
Czy to samo można 
powiedzieć o widzach? 
Czy w ogóle wiemy coś 
o ich upodobaniach? Czy 
lubią polskie kino? Gdzie je 
oglądają? Kim są?

Dagmara Romanowska

POLSKIE KINO A POLSKI WIDZ
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POLSKIE KINO A POLSKI WIDZ

Złote piętnastolecie polskiego kina, 
zapoczątkowane wraz z powsta-
niem Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej może – choć nie musi – 

być już za nami. Branża nie składa broni, 
ale wyzwań nie brakuje. „To, jak mocna 
będzie kinematografia za kilka lat, zale-
ży od tego, jakie działania podejmiemy 
dziś” – podkreśla Marlena Gabryszewska, 
prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. 
Jest jedną z osób, które zapytałam o pol-
skiego widza naszego kina. 

Dzięki działaniom PISF-u od 2021 ro-
ku prowadzone są analizy trendów oraz 
konkretnych premier (m.in. Zabij to i wy-
jedź z tego miasta, Sweat, Teściowie, Żeby 
nie było śladów, Tarapaty 2, Sonata, Inni 
ludzie, Za duży na bajki, Film balkonowy 
i in.). Wyniki w postaci raportów dostęp-
ne są na stronach Instytutu (www.pisf.pl/
badania-i-analizy/).

Uczestnicy badań odpowiadają na py-
tania dotyczące tematyki dzieł, pracy 
twórców, emocji i sposobów odbioru. 
Źródłem informacji dla poniższego arty-
kułu są głównie cztery materiały. Pierw-
szy z nich to „Podsumowanie roku fil-
mowych badań ilościowych” (zbierający 
dane z analiz pojedynczych produkcji), 
drugi to „Box Office Polska 2019” (wy-
kracza poza jeden rok). Trzeci to podzie-
lone na pięć części „Badanie: Segmen-
tacja widzów kina w Polsce” („Kontakt 
z kulturą”, „Polskie kino”, „Streaming”, 
„Wpływ COVID-19”, „Segmentacja wi-
dzów”). Czwarty materiał to raport „Po-
lacy o polskich filmach – opinie Polaków 
o polskim kinie i ich postawy wobec pol-
skiej produkcji filmowej. Badania spo-
łeczne”. Analiz dokonał zespół naukowy 
Uniwersytetu SWPS (dr hab. Mikołaj Cze-
śnik, prof. Uniwersytetu SWPS – kierow-
nik projektu; dr hab. Barbara Giza, prof. 
Uniwersytetu SWPS, FINA; dr Agniesz-
ka Kwiatkowska, Uniwersytet SWPS; dr 
hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu 
SWPS; dr Marta Żerkowska-Balas, Uni-
wersytet SWPS). Przywołuję też dane box 
office’u za SFP.org.pl. 

ŚWIAT PRZED KRACHEM
Przyszłość rysowała się wyśmienicie. Tuż 
przed pandemią nasza branża triumfo-
wała komercyjnie i artystycznie. Rok 
2019 był pod wieloma względami naj-
lepszy we współczesnej historii polskiej 
kinematografii. Kina odwiedziły tłu-
my (Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 zo-
baczyło 2 389 330 widzów; Politykę –  

dniom (1 639 390), Psom 3. W imię zasad 
(1 185 030) i Jak zostałem gangsterem. Hi-
storia prawdziwa (1 136 056).

Drugi pandemiczny rok przyniósł lek-
ki wzrost, ale sytuacja nadal była tragicz-
na. Do kin poszło 22,1 mln widzów. Box 
 office niosły amerykańskie hity: nowy Bond 
i Diuna, a także rodzime kino komercyjne: 
Dziewczyny z Dubaju (1 046 335 widzów), 
Furioza (500 902), Wesele (487 411), Te-
ściowie (441 223), Small World (422 636), 
Pitbull (414 862) i To musi być miłość (405 
866). Jednym z najboleśniejszych rozczaro-
wań tego okresu było zjawisko, które Mar-
cin Adamczak (dystrybutor i wykładowca 
UAM) nazywa „spłaszczeniem rynku”. Jak 
wyjaśnia: „Filmy bardzo dobrych dystry-
butorów, z dużym festiwalowym bagażem 
i kampaniami, dobrym komercyjnym po-

tencjałem, uzyskały wyniki bardzo podob-
ne do filmów ze znacznie skromniejszymi 
działaniami promocyjnymi i festiwalowymi”. 

POCZĄTEK DŁUGIEJ 
DROGI: 2022
„Lepsze jutro było wczoraj” – ten sam ba-
dacz, Marcin Adamczak, lekko sprowokował 
dyskusję na tegorocznym festiwalu „Mło-
dzi i Film” w Koszalinie, w trakcie debaty 
poświęconej szansom na przetrwanie kina 
autorskiego w nowej rzeczywistości (cała 
debata w Koszalinie dostępna jest pod lin-
kiem: www.facebook.com/mlodziifilm/vi-
deos/1108142123068880). „Widać wyraźny 
spadek widowni przede wszystkim na kinie 
artystycznym, nie tylko polskim, ale rów-
nież europejskim. Ale nie tylko. Po pierw-
szym półroczu osiągnęliśmy frekwencję na 
poziomie około 18 mln, co oznacza spadek 
o około 50 proc. do roku 2019” – komentuje 
Marlena Gabryszewska. „Żaden polski film 
nie przekroczył w 2022 roku bariery miliona 
widzów. Udało się to kilku superprodukcjom 
z Hollywood. Natomiast na naszym rynku, 
co bardzo cieszy, coraz lepiej radzi sobie kino 
familijne, jak np. Za duży na bajki czy De-
tektyw Bruno. Zastanawia spadek widowni 
na komediach romantycznych, gatunku ko-
chanym przez widzów, który w poprzednich 
latach był gwarantem sukcesu. Rozczarowu-
ją nawet wyniki kontynuacji przebojów jak 
Kogel Mogel 4. Być może oznacza to znużenie 
formułą, a może widzowie uznali, że tego 
typu filmy mogą oglądać w streamingu, bo 
nie wymagają one wyjątkowych warunków 
technicznych? Aby stwierdzić, jak zmieniły 
się upodobania widzów i dlaczego dokonu-
ją takich wyborów, musimy lepiej poznać 
przyzwyczajenia i oczekiwania publiczności, 
bo te wyraźnie zmieniają się. Intuicja i do-
świadczenie, a nawet obserwacja, to dziś za 
mało, aby wyciągać wnioski do budowania 
nowych, skutecznych strategii marketingo-
wych” – dodaje. 

NA POLSKI FILM DO 
KINA? KILKA RAZY DO 
ROKU LUB RZADZIEJ
Co w kontekście polskich produkcji pod-
powiadają badania, którymi dysponuje-
my? Odpowiedzi, choć wiele z nich bazu-
je jeszcze na okresie sprzed pandemii, dają 
do myślenia. „Polacy najczęściej wybierają 
się do kina na polskie filmy kilka razy do 
roku lub rzadziej (54,7 proc.). Mniej wię-
cej raz w miesiącu polskie kino ogląda 18,8 
proc. badanych. Wąskie grono responden-
tów zadeklarowało, że ogląda polskie filmy 

LATA 2020-2021 
W PIGUŁCE
W 2020 roku frekwencja spadła do 17,1 mln 
widzów. Wpływy ze sprzedaży biletów wy-
niosły 331 mln złotych. Na ekrany trafiło 
169 filmów (w tym 29 polskich). „Paradok-
salnie, w najgorszym dla kina roku, ziścił się 
sen polskiego filmowca” – zauważa Anna 
Wróblewska w artykule „Przed otwarciem 
kin: jak wyglądał box office w 2020?” (SFP.
org.pl) – „w 2020 największą popularnością 
cieszyły się filmy polskie, które odpowiadały 
za ponad połowę frekwencji w kinach (50,47 
proc.) i ponad połowę wypływów z biletów 
(166,4 mln). Jak widać jednak, statystyka 
nie oddaje obrazu rzeczywistości, jeśli sta-
tystyczny Polak był w kinie niecałe pół ra-
za w 2020!”. Trzem rodzimym produkcjom 
udało się przekroczyć milion widzów: 365 

1 890 508, Planetę Singli 3 – 1 438 773, 
Boże Ciało – 1 402 986). Zimna wojna 
walczyła o Oscary. Głośno było o ta-
kich tytułach, jak Supernova i Jeszcze 
dzień życia. Krystyna Janda otrzymała 
na festiwalu Sundance nagrodę za rolę 
w Słodkim końcu dnia. W życie weszła 
ustawa o tzw. zachętach. 

Rok 2019 był szóstym z rzędu z rekor-
dową frekwencją i przychodami – najwyż-
szymi w polskich kinach po 1989. Box 
office przekroczył 1,14 mld złotych (o 1,8 
proc. więcej niż w 2018), a frekwencja 
wyniosła prawie 61 mln widzów (wzrost 
o 2 proc.) – udział rodzimych produk-
cji w rynku wyniósł 28,2 proc. (52 pol-
skie tytuły stanowiły 15 proc. repertuaru 
kin). Za 90 proc. przychodów odpowia-
dało ośmiu największych dystrybutorów 

(Disney, Kino Świat, UIP, WB, Monolith, 
Mówi Serwis, Next Film i Gutek Film). 
Średnie wpływy na film były najwyższe 
w mijającej dekadzie i wyniosły 3,3 mln 
złotych – przez dekadę wzrosły o ponad 
43 proc. Od 2013 przychody ze sprzedaży 
biletów wzrosły o ponad 70 proc., a fre-
kwencja o ponad 67 proc. W latach 2006-
-2019 aż 42 polskie produkcje osiągnęły 
widownię przewyższającą milion widzów.

Wydawało się, że czekają nas kolejne 
wzrosty i podbijanie nie do końca (jeszcze) 
satysfakcjonującej średniej liczby sprze-
danych biletów na jednego mieszkańca 
rocznie: 1,6 – mieszczącej się w średniej 
europejskiej, ale pozostającej w tyle m.in. 
za Irlandią (3,3) i Francją (3,2). Pandemia 
nagle pogrzebała nadzieje. Branża prze-
trwała, ale mocno poobijana. Fo
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codziennie (5,3 proc.) lub mniej więcej raz 
w tygodniu (7,8 proc.) – więcej osób nigdy 
nie chodzi do kina na polskie filmy (13,4 
proc.). Filmy zagraniczne w kinie są oglą-
dane z podobną częstością” – pisze Barba-
ra Giza w raporcie Uniwersytetu SWPS. 

Analizy wskazują, że najczęściej filmy ki-
nowe (nie tylko polskie) oglądane są u nas 
przez dwie grupy wiekowe: 18-29 oraz 30-45 
lat. Seniorzy bywają w kinie rzadziej, a 20 
proc. z nich – nigdy. Jednocześnie aż 57,5 
proc. Polaków uważa, że bywanie w kinie 
to „obowiązek kulturalnych ludzi”. Najchęt-
niej chodzimy na seanse z rodziną (67,4 
proc.) lub ze znajomymi (34,5 proc.). Na 
samodzielne wyprawy na seans decydu-
je się tylko co szósty Polak (17,9 proc.). 
W domu z rodziną ogląda aż 71,8 proc. 
widzów, kosztem seansów ze znajomymi 
(12,2 proc.). Natomiast w przypadku kina 
domowego niemal trzykrotnie rośnie od-
setek osób oglądających bez towarzystwa 
(52,1 proc.).

PISF wyłonił w swoich analizach pięć 
grup „polskiego widza”: „Kinomaniaków” 
i „Kinomanów” (to stosunkowo zbliżone 
zbiory – funkcjonują w raporcie też jako 
„Kinofani”) oraz „Poszukiwaczy doznań”, 
„Wielbicieli polskości” i „Kinosceptyków”. 
Czym się różnią? Największy potencjał 
(rozumiany jako wydatki na wizyty w ki-
nie oraz świadomość i zainteresowanie 
filmem) dają „Kinofani”. Chodzą do kina 
regularnie (minimum raz w miesiącu, na-
wet raz w tygodniu). Cenią doświadczenie 
kinowe. Są na bieżąco z repertuarem (to 
nie jest oczywiste, inny raport wskazuje, 
że premiery śledzi tylko 10,3 proc. Pola-
ków, reszta sprawdza je przed pójściem 
do kina). Wydają na bilety więcej niż inni. 
To głównie dobrze wykształcone kobiety – 
w przeciwieństwie do „Wielbicieli polskości”, 
wśród których dominują dojrzali mężczyźni 
z małych i średnich miast, często na eme-
ryturze. Aczkolwiek i oni powinni branżę 
interesować jako grupa, która też często 
chodzi do kina, właśnie na polskie filmy. 

„Poszukiwacze doznań” wybierają filmy 
zagraniczne i to najchętniej w telewizji lub 
w serwisach internetowych/VOD. W kinie 
pojawiają się sporadycznie, kilka razy do 
roku. W tym segmencie nieznaczną prze-
wagę mają młode kobiety (15-29 lat), często 
uczące się, ale są tu też obecni pracownicy 
fizyczni, rolnicy, mieszkańcy wsi i małych 
miast, osoby z niższymi dochodami. 

Najmniejszy potencjał dla branży dają 
„Kinosceptycy”. To grupa składająca się 
zarówno z młodych mężczyzn (15-19 lat), 

jak i emerytów (60+), mieszkających raczej 
na prowincji, z wykształceniem średnim. 
Oglądają tylko wielkie hity, głównie zagra-
niczne. Kina omijają. Wśród opinii, które 
przedstawiają na temat polskiego kina po-
jawiają się takie głosy jak „polskie filmy są 
ciężkostrawne”.

JAK ZACHĘCIĆ 
NIECHĘTNEGO?
Skoro już znamy profile widzów w Polsce, 
czy wiemy, jak do nich dotrzeć? W Kosza-
linie w pewnym momencie rozmowy pa-
dło ważkie pytanie: czy branża nadąża za 
nowymi formami marketingowymi? Sta-
re rozwiązania – zasugerowano – zanika-
ją, a nowe nie zostały jeszcze opanowane. 
Tymczasem o wolny czas odbiorcy walczy 
wiele branż. Dookoła na widza czeka ty-
le atrakcji…

„Podczas debaty w Koszalinie okazało 
się, że większość zebranych nie słyszała 
o filmach artystycznych, które w pierw-
szym półroczu weszły do kin, mimo że 
takie tytuły jak np. Chiara, miały za sobą 
dobrą drogę festiwalową, w tym Cannes. 
Dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, mimo 
iż kampanie marketingowe nie zmieni-
ły się? Musimy wiedzieć, skąd widzowie 
czerpią informacje o premierach, jak im 
je podrzucać. Aby skutecznie budować 
promocję zarówno z poziomu dystry-
butora, jak i kina, powinniśmy zbadać 
preferencje widzów kin w Polsce. Takie 
badanie powinien przeprowadzić PISF 
jako jedyna instytucja jednocząca całą 
branżę” – mówi Marlena Gabryszew-
ska. – „W ostatnich miesiącach koszty 
marketingu znacznie wzrosły, w posa-
dach zachwiał się cały system finanso-
wania filmów, w tym P&A. Największa 
widownia w kinach studyjnych obecna 
jest na pokazach eventowych, ale które 
kino będzie w stanie prowadzić je dzień 
w dzień przez miesiąc? Musimy znaleźć 
inne drogi do widza”. 

Skąd więc widz czerpie informację o fil-
mach? Głównym źródłem według raportów 
PISF-u jest internet (71,2 proc.), później 
telewizja i radio (43,6 proc.). Znaczenie 
mają też informacje i rekomendacje od 
znajomych (32,2 proc.). Co czwarty widz 
sprawdza repertuar w kinie. Gazety jako 
źródło informacji o repertuarze spadły na 
dość dalekie miejsce (17,9 proc.). Przed 
zakupem biletu aż 94,3 proc. badanych 
ogląda zwiastun lub reklamę (33,1 proc. 
zawsze to robi), 87,1 proc. czyta recenzję 
(w tym 24,8 proc. zawsze). A co decydu-

je o wyborze konkretnego filmu? Może 
gwiazdy? Czy są takie na naszym rynku?

TWARZ AKTORA 
KLUCZEM DO PORTFELA 
WIDZA
„Kiedy mówimy o badaniach rynku, udział 
gwiazd zawsze uznawany jest za jeden z klu-
czowych czynników powodzenia finanso-
wego filmu – obok »trafienia na swój czas«, 
gatunku, budżetu, rozmachu itp. Na ile jest 
istotny? Badacze nigdy go nie izolują, rozpa-
trują zawsze w połączeniu z innymi elemen-
tami. W dobie popularności zamaskowanych 
superbohaterów i CGI rola gwiazdy male-
je” – zauważa Marcin Adamczak. Dodaje, 
że europejski rynek nigdy nie wykształcił 
własnego systemu gwiazd. – „Liczą się na-
zwiska lokalne – takie z pewnością w Polsce 
znajdziemy i mogą one przyciągać widzów. 
Czy są gwarantem dobrych wyników? Na 
pewno wymaga to nakładów pracy”. 

„Fanów seriali do kin mogą przyciągnąć 
ich telewizyjni ulubieńcy, np. Julia Wieniawa 
czy Mikołaj Roznerski” – odpowiada Artur 
Majer (wykładowca Szkoły Filmowej w Ło-
dzi). – „Gwiazdy też są kreowane. Tadeusz 
Lampka i Michał Kwieciński są przykładem 
producentów, którzy bardzo o to dbają: je-
żeli ktoś się u nich sprawdzi, wraca w kolej-
nych tytułach. I to działa, o czym świadczą 
komercyjne plakaty. Nadal twarz aktora jest 
kluczem do portfela widza”.

„Obserwujemy rynek i jednocześnie chęt-
nie stawiamy w naszych produkcjach na 
nowe lub mniej znane twarze. Pracując 
nad Ostatnią rodziną, zdecydowaliśmy się 
zaproponować rolę Oli Koniecznej. Po fil-
mie jej kariera nabrała tempa” – przykład 
z producenckiej perspektywy podaje Aneta 
Hickinbotham (Aurum Film).

Według badań dla 49,5 proc. widzów 
obsada jest istotnym elementem w proce-
sie dokonywania wyboru filmu (według 
raportu Uniwersytetu SWPS aż 79,5 proc. 
osób szuka informacji o aktorach). Zdecy-
dowanie więcej niż nagrody (średnio – 11 
proc.) czy nazwisko reżysera (8-15 proc.). 
A kto jest dziś w Polsce znany? Przez ana-
lizy przewijają się m.in. takie nazwiska, 
jak Artur Żmijewski, Janusz Gajos, Kinga 
Preis, Marcin Dorociński, Grażyna Sza-
połowska, Agata Kulesza, Krystyna Janda, 
Bogusław Linda, Tomasz Kot, Borys Szyc, 
Tomasz Karolak, Danuta Stenka, Olga Bo-
łądź i in. Wśród reżyserów kojarzeni są An-
drzej Wajda, Roman Polański, Agnieszka 
Holland, Krzysztof Kieślowski, Władysław 
Pasikowski. 

WSZYSCY WIDZIELI 
SEKSMISJĘ
Może więc gatunek? Aż 80,9 proc. respon-
dentów badania Uniwersytetu SWPS wi-
działo Seksmisję. Komedie od kilkunastu 
lat, rok do roku, z bardzo niewielkimi wy-
jątkami (Katyń, Miasto 44, kino Patryka 
Vegi), wspinają się na pierwsze miejsca 
box office’u. Czy gwarantują sukces? Czy 
ostatnie spadki to coś stałego czy chwi-
lowego? Czy w ogóle są jakieś trendy – 
tematy, gatunki, które publiczność woli 
od innych?

„Widownia jest zbyt posegmentowana, 
aby mówić o jednym typie widza i jednym 
nurcie zainteresowań” – przypomina Mar-
cin Adamczak. – „Na innych poziomach 
poruszają się też potentaci dystrybucyj-
ni i małe czy średnie firmy, które często 
potrafią zagospodarować z powodzeniem 
nisze, np. horroru. To gatunek rzekomo 
niepopularny, a jednak w rękach spraw-
nych dystrybutorów – przynosi zyski. To 
kwestia dotarcia do fanów. Innymi słowy 
trendy to temat bardziej do spekulacji, na-
wet jeżeli pewne nurty da się zauważyć – 

to najczęściej mają one większy związek 
z ogólnymi przyzwyczajeniami kulturowy-
mi w danym kraju, a nie samym kinem”.

Dużo w ostatnich miesiącach mówi się 
o większym zainteresowaniu publiczności 
produkcjami eskapistycznymi. „Niezależ-
nie od tendencji do eskapizmu, wszystkie 
filmy idą obecnie gorzej lub znacząco go-
rzej niż przed pandemią” – kontruje Marcin 
Adamczak. „Uwielbienie dla komedii nie 
jest stricte polską specyfiką” – kontynuuje. 
Z kolei Agnieszka Kwiatkowska w raporcie 
Uniwersytetu SWPS pisze: „Preferencje ga-
tunkowe odzwierciedlają generalne podej-
ście społeczeństwa do roli filmów. Polacy 
nieco bardziej wolą filmy łatwe, relaksujące 
(43,0 proc.), niż te poruszające trudne kwe-
stie i zmuszające do myślenia (36,9 proc.) – 
przeważają jednak opinie umiarkowane lub 
brak opinii w tej kwestii. O ile w czołówce 
ulubionych filmów znajdziemy zatem łatwe 
komedie, filmy sensacyjne i przygodowe, to 
prawie połowa badanych ogląda też chętnie 
filmy historyczne i wojenne oraz psycholo-
giczne i obyczajowe”.

Elementem, który może przyczynić się do 
sukcesu filmu jest nie tylko humor. Badacze 
z Uniwersytetu SWPS wskazują, że z pol-
skim widzem dobrze rezonuje „tematyka 
wiejska”. „Polski widz utożsamia się z bo-
haterem wiejskim, chłopem lub dzieckiem 
chłopa” – pisze w raporcie Barbara Giza. – 
„Chłopi w zetknięciu ze współczesnością – 
to jeden z najczęstszych motywów w popu-
larnych obrazach. Tak silna obecność tych 
motywów związana jest z opisywaną przez 
socjologów chłopską genealogią większo-
ści polskiego społeczeństwa, ciągle żywymi 
tarciami między wiejskim pochodzeniem 
a miejską współczesnością”.

SUKCES NIEJEDNO  
MA IMIĘ. WIELKIE MAŁE 
FILMY
Gatunek, tematyka, gwiazdy, wyniki box 
office’u... To informacje, które wskazują 
masowe kierunki w branży, ale na nich 
sukces filmu i zainteresowania widzów się 
nie kończą. „Całościowy wynik filmu po-
trafi być mylący” – zwraca uwagę Marcin 
Adamczak. – „Najbardziej interesuje mnie 
czynnik return on investment i filmy, które 
przy stosunkowo niskich nakładach osiąga-
ją dobre wyniki. Może się okazać, że film, 
który ściągnie 200 tys. widzów będzie po-
rażką, a ten, który zyska 20 tys. – sukcesem”. 

Naukowiec przywołuje teorię Nassi-
ma Nicolasa Taleba o tzw. czarnych ła-
będziach. „To wydarzenia, które są nie-

Według analizy Uniwersytetu 
SWPS Polacy najchętniej 
oglądają filmy za pośrednictwem 
bezpłatnej telewizji, a następnie 
płatnych kanałów, serwisów 
streamingowych. Na tym tle  
kino pozostaje miejscem… 
elitarnym
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spodziewane, wprowadzają radykalną 
zmianę w rzeczywistości i dopiero post 
factum pojawia się mnóstwo komenta-
torów, którzy tłumaczą, że były do prze-
widzenia” – mówi. – „Rynek filmowy ta-
kich »czarnych łabędzi« jest pełen. Przy-
kładem z ostatnich miesięcy są Piosenki 
o miłości. Skromny, czarno-biały debiut 
przyciągnął do kin 62 tys. widzów”. 

Są też na naszym rynku producenci, któ-
rzy wypracowali skuteczne strategie dotarcia 
do widza i z powodzeniem łączą działania 
artystyczne i komercyjne. Artur Majer za 
przykład takiej firmy podaje Aurum Film 
Leszka Bodzaka i Anety Hickinbotham: 
„Ich strategia oparta jest na rozwiązaniach 
biznesowych i artystycznych. To dobór hi-
storii, kształtowanie budżetu, realizacja, 
pozycjonowanie, promocja. I filmy, które 
z nami pozostaną na lata – w przeciwień-
stwie do produkcji Patryka Vegi. U niego 
strategia też jest wyraźna, ale kulturowe 
znaczenie filmów – krótkotrwałe”. Na uwa-
gę według Majera zasługuje również Studio 
Munka-SFP i Jerzy Kapuściński. „To miej-
sce, które szuka nowych nazwisk i daje im 
szansę” – mówi.

Aneta Hickinbotham tak komentuje: „Wie-
rzymy, że film może łączyć wysoki poziom 
artystyczny z sukcesem komercyjnym. Szu-
kamy różnych tematów i dobieramy do nich 
odmienne stylistyki i gatunki. Każdy projekt 
rozpatrujemy indywidualnie pod kątem jego 
potencjału realizacyjnego i dystrybucyjne-
go. Dla przykładu slasher Wszyscy moi przy-
jaciele nie żyją był skierowany do młodych 

odbiorców, idealny do streamingu. Cenimy 
różnorodność i wyzwania”.

A WIĘC STREAMING?
Niektórzy widzowie w ogóle nie odczuwają 
potrzeby chodzenia do kina. Innym – we-
dług raportów – brakuje czasu, mają pro-
blemy z dojazdem do kina lub kina w ogóle 
nie ma w miejscu ich zamieszkania. Są też 
tacy, którym przeszkadza obecność tłumów 
i ich zachowanie. Przeszkodą bywa rów-
nież cena biletu. 18 proc. respondentów 
badania dla PISF-u uznało, że wystarcza 
im oferta filmowa w internecie. 

Specjaliści precyzyjnie rozróżniają ty-
py platform i usług VOD, użytkownicy – 
mniej, może poza kwestią płatności. Świa-
domość legalności oglądanych treści nie 
została ujęta w badaniach, do których się 
tu odwołuję – stąd nie dziwi tak bardzo, 
że wśród najczęściej oglądanych platform 
wymieniają one YouTube i TikTok, dopie-
ro dalej takie serwisy jak: Ipla, VOD.pl, 
Netflix, Player, TVP VOD, cda.pl, HBO 
GO (jeszcze nie Max) i Chomikuj.pl (sic!). 
Według analizy Uniwersytetu SWPS Po-
lacy najchętniej obcują z dziełami audio-
wizualnymi za pośrednictwem bezpłatnej 
telewizji, a następnie płatnych kanałów 
telewizyjnych, płatnych serwisów stream- 
ingowych (korzysta z nich regularnie około 
10 proc. Polaków). Na tym tle kino pozo-
staje miejscem… elitarnym, a pandemia 
prawdopodobnie pogłębiła ten stan.

„Hybrydowość jest już faktem” – kon-
statuje Marlena Gabryszewska, dostrze-

gając plusy tej sytuacji dla kin. – „Platfor-
ma Mojeekino, która łączy kina studyjne 
w cyfrowym świecie, pomagała im prze-
trwać, pozwala też osiągnąć lepsze wyniki 
filmom artystycznym, autorskim, w które 
duże platformy nie zawsze wierzą. Dzię-
ki takim działaniom te filmy mają szansę 
dotrzeć do widzów wykluczonych z tra-
dycyjnego oglądania filmów w kinach”. 

„Spadek udziału lokalnych produkcji 
w box offisie sugeruje jednoznacznie, że 
widz chętniej siada przed ekranem tele-
wizora, laptopa czy urządzeń mobilnych, 
korzystając z aplikacji streamingowych. 
Przed pandemią np. polskie komedie ro-
mantyczne budowały lwią część box of-
fice’u. To się zmieniło. Widzowie uznali, 
że większość filmów tej kategorii można 
bez straty dla doświadczenia, obejrzeć na 
domowym ekranie. Publiczność kinowa 
wybiera blockbustery, filmy oczekiwane, 
zakorzenione w jakiejś historii – książce, 
franczyzie, prawdziwych wydarzeniach. To 
niestety w większości produkcje amerykań-
skie, natomiast przykładem lokalnym mogą 
być Dziewczyny z Dubaju, które osiągnęły 
bardzo dobry wynik frekwencyjny” – uwa-
ża Paweł Fiłonowicz (dyrektor marketingu 
Mówi Serwis).

Nieco inaczej sytuację widzi Bartek Fukiet 
(od lat w branży). „2022 rok to rekordo-
wa liczba filmów wprowadzonych do pro-
dukcji, choć większość z nich trafi do stre-
amingu” – mówił w Koszalinie. „Coraz wię-
cej filmów prezentowanych jest w stream- 
ingu. Jeszcze kilka lat temu treści cyfrowe 

stanowiły około 40 proc. produkcji, dziś 
już powyżej 70 proc. Paradoksalnie, branża 
produkująca filmy wcale tak nie straciła” – 
przekonywał, podkreślając jednocześnie, 
że w wyniku kryzysu najbardziej ucier-
pieli dystrybutorzy i operatorzy kin. „Ro-
śnie też nowe pokolenie widzów, którzy są 
przyzwyczajeni do obcowania z zupełnie 
innymi urządzeniami do odbioru obrazu 
audiowizualnego” – dodawał. – „Możemy 
tego nie lubić, na festiwalu filmowym na 
pewno uważamy kino za najlepsze miej-
sce odbioru dzieła filmowego, ale trzeba 
się pogodzić z tym, że ludzie, którzy ma-
ją lat 12-13 oglądają te treści na ekranach 
telefonów i im to odpowiada”. 

„Streaming zmienia zwyczaje, ale raczej 
nie wygra z kinem” – optymistycznie pod-
sumowuje Artur Majer. – „Ułatwia dostęp, 
ale czy nie staje się substytutem »telewi-
zora włączonego w tle«? To inny rodzaj 
koncentracji i przeżywania. Kino miało 
upaść już tyle razy, a widzowie ciągle wra-
cają, choć – oczywiście – odbudowanie 
wyników sprzed pandemii może potrwać. 
Rok, dekadę? Widzowie zapewne będą też 
dzielić filmy na te, na które warto iść do 
kina i te, które można obejrzeć w domu”. 

CO DALEJ?
I bez pandemii, wojny oraz inflacji kino to 
branża nieprzewidywalna. Teraz… „klu-
czowe będą najbliższe 2-3 lata” – ocenia 
Marcin Adamczak. – „Ważne, żeby środo-
wisko działało solidarnie. Jeżeli będzie-
my o siebie wzajemnie dbali, przejdzie-
my przez ten trudny czas. Nie odpuśćmy 
kin. O nie boję się najbardziej, zwłaszcza 
że ich koszty operacyjne rosną, a nie ma 
już programów osłonowych, które działały 
w czasie lockdownów. Rynek się skurczył, 
50-procentowy spadek frekwencji kino-
wej sprawia, że wzrost kosztów stałych 
jest jeszcze większym wyzwaniem. Mo-
że trudniejszym niż pandemia. A to kina 
w filmowym ekosystemie gwarantują róż-
norodność kultury filmowej”. 

„Dbajmy o równowagę kina artystycz-
nego i komercyjnego” – apeluje z kolei 
Marlena Gabryszewska. – „Kino przecież 
nie tylko bawi, ale uczy wrażliwości, za-
chowań międzyludzkich, jest potrzebne do 
kształtowania świadomego społeczeństwa”. 

„Branża robi, co może – powstają nowe 
filmy i pojawiają się nowi autorzy. W naj-
bliższych miesiącach wydarzy się zapewne 
to, co zawsze po wakacjach – wzrost licz-
by widzów w kinach. Mniejszy jednak niż 
w latach poprzednich. Dobijemy pewnie 

do 30 mln. Do 61 mln jeszcze daleka dro-
ga” – mówi Artur Majer. 

„Pandemia spowodowała, że widzowie 
trochę się rozleniwili, a inwestorzy patrzą 
na branżę z większą nieufnością, co po-
woduje, że pozyskanie środków może być 
większym niż dotychczas wyzwaniem. Jako 
firma optymalizujemy budżety, wchodzi-
my w koprodukcje, modyfikujemy model 
biznesowy, bo sztuka to też biznes. Wierzę 
jednak, że widzowie wrócą do kina” – ko-
mentuje Aneta Hickinbotham.

„Liczba filmów w repertuarze na naj-
bliższe kwartały pokazuje, że ani produ-
cenci, ani dystrybutorzy nie zamierzają 
się poddawać i walczą o widza na lokal-
ne produkcje. Nie wiemy natomiast, ja-
ki będzie efekt. Lata covidowe pokazały, 
że nikt nie ma szklanej kuli i niemożliwe 
jest przewidywanie przyszłości. Istnieje 
po prostu zbyt wiele zmiennych. Wydaje 

się, że postawy widzów kinowych ulegają 
fundamentalnym przekształceniom lub 
już uległy, a my teraz obserwujemy, czy to 
zmiany chwilowe, czy jednak długofalo-
we” – stwierdza Paweł Fiłonowicz.

ZAMIAST 
PODSUMOWANIA
Na koniec badania akademicy z Uniwer-
sytetu SWPS postawili przed uczestnika-
mi jeszcze kilka zadań. Wśród nich pyta-
nia o to, czego w polskich filmach nie lu-
bią, co by zmienili i o film wszech czasów. 
Wnioski i opinie?

Najostrzejszej krytyce respondenci bada-
nia poddali… polskie komedie romantycz-
ne, ale i kino Patryka Vegi, choć za różne 
rzeczy. Zdaniem badanych rodzime rom-
-comy przedstawiają wtórne historie, nie 

bawią, kopiują amerykańskie wzorce, nie 
przekonują i odstają od polskiej rzeczywi-
stości. Kontynuacje „nie trzymają poziomu 
swoich pierwowzorów”, „robione na siłę, dla 
pieniędzy, bez pomysłu i zaangażowania ze 
strony twórców”. „Największym grzechem 
polskich filmów jest brak uniwersalizmu 
w prezentowanych historiach” – padają ko-
lejne ostre słowa. „Filmy te są »typowo nasze 
i tylko my je rozumiemy«”. A filmy Patryka 
Vegi – negatywne, przerysowane, wtórne.

A jakich zmian widzowie oczekują? 
Marta Żerkowska-Balas pisze: „Polskie 
kino, mimo iż jest krytykowane za pewne 
niedociągnięcia i braki (niskie budżety, 
słabość czy brak pewnych gatunków), 
wydaje się być w dobrym stanie. Badanie 
pokazuje, że wyprodukowanych zostało 
wiele filmów dobrych, godnych obej-
rzenia, pośród których każdy znajdzie 
coś dla siebie, zgodnie z preferencjami 

i upodobaniami. Jest jednak jeden aspekt 
kina, który badani jednogłośnie chcieliby 
zmienić – wizerunek Polaka w polskim 
kinie. Zapytani o to, co chcieliby w pol-
skim filmie zobaczyć, odpowiadają, że 
marzy im się »coś pozytywnego, coś, co 
nie będzie przesiąknięte tym, jacy jeste-
śmy«. Polacy tęsknią za bohaterem takim 
jak oni, borykającym się z normalnymi 
problemami życia codziennego, z któ-
rym z łatwością mogliby się utożsamić. 
Z drugiej strony pojawia się zapotrze-
bowanie na inną wizję, nie tylko poje-
dynczych bohaterów, ale całego narodu, 
nie smutnego i cierpiącego”. 

A film wszech czasów według bada-
nych przez Uniwersytet SWPS? Otóż: 
Dzień świra Marka Koterskiego. I co 
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KRYPTONIM POLSKA

Romana jest podejście dość serio, cza-
sem może groteskowe, ale mocno reali-
styczne. Na szczęście do tego pomysłu 
nie musiałem Borysa długo namawiać.

W Kryptonimie Polska w głównych 
rolach pojawia się Maciej Musia-
łowski i debiutująca Magdalena 
Maścianica, między którymi, jak się 
wydaje, wytwarza się bardzo natu-
ralna atmosfera. Jak budowaliście 
dynamikę wzajemnych relacji ich 
bohaterów – Poli i Staszka?
Z założenia Kryptonim Polska nie jest 
komedią romantyczną, a wątek miło-
sny jest tylko jednym z pobocznych. 
Był jednak istotny, bo te dwie posta-
cie są w pewnym sensie naszym łącz-
nikiem z rzeczywistością. W całym 
tym absurdzie okazują się normal-
nymi ludźmi, dzieciakami właściwie. 
Zależało nam, żeby znaleźć taką parę, 
która okaże się naturalna i jedno-
cześnie zademonstruje, że ideologia, 
walka i zaangażowanie to jedno, ale 
nie musi to dzielić ludzi. Pola i Staszek 
są osobami z jednego świata, ale każ-
demu drogi życiowe potoczyły się tro-
chę inaczej. Oboje są z Białegostoku, 
startują właśnie w nowe, dorosłe życie. 
Poli udaje się wyjechać i osiągnąć jakiś 
rodzaj sukcesu, Staszek trochę ugrzązł 
w miejscu. Na castingu szukałem poro-
zumienia i fajnej energii między oboj-
giem bohaterów, którzy co innego 
mają w głowie, wyznają inne zasady 
i poglądy, ale znajdują się w sytuacjach, 
które ich do siebie zbliżają. 

W twoim filmie jedną z ważniej-
szych ról odgrywa kostium, bo bez 
niego bohaterowie są tylko grupką 
zwykłych chłopaków szukających 
okazji do bijatyki. Jakie przyjęliście 
założenia przy wymyślaniu samej 
koncepcji?
Założenie było takie, żeby wokół 
Romana stworzyć spójny świat. On 
jest demiurgiem, który wciąga Staszka 
i innych w swoją orbitę, narzuca im 
sposób myślenia i zachowania. Zale-
żało mi, żeby jego kostiumy miały 
pewien wojskowo-marszowy klimat. 
Mamy w końcu do czynienia z orga-
nizacją, która kieruje się konkret-
nym, sobie znanym celem. W zakresie 
kostiumów współpracowałem z Zosią 
Komasą. Rozmawialiśmy o typach 
bohaterów i o tym, jaki rys chcieliby-

śmy nadać każdej z postaci. Ich cha-
rakter odbija się bowiem w tym, co 
mają na sobie. Na przykład Roman 
ma władzę i zacięcie militarne. Wal-
czy o koncept, który w jego głowie ma 
kształt „wolnej Polski”. Z kolei Mariusz 
jest na początku jednym z najtward-
szych chłopaków, ale jednocześnie 
w środku okazuje się bardzo wraż-
liwy. Nosi obcisłe koszulki, dopaso-
wane spodnie, dba o siebie. Staraliśmy 
się z Zosią znaleźć wizerunek, który 
nie będzie tylko śmieszny, ale uzupełni 
to, co już o bohaterze wiemy. Działa 
to trochę tak, jak w filmach Guya Rit-
chiego: postacie są narysowane grub-
szą kreską, ale składa się na to wiele 
elementów: styl bycia, powiedzonka, 
kostium. Brajan z kolei jest jeszcze 
dzieciakiem, a już wiernym, odda-
nym giermkiem Romana. Nosi krót-
kie spodenki, koszulki, często opa-
trzone emblematem. Jest i Mieszko, 
jedyny prawdziwy neonazista, z prze-
konania. Trwa przy Romanie do końca. 
Jego charakter jest podkreślony przez 
detale: czerwone szelki, spodnie, tatu-
aże. Razem z Zosią pracowaliśmy też 
z Paulą Celińską, naszą charakteryza-
torką, aby przygotować spójne wize-
runki każdego bohatera. Mariusz 
i Brajan zostali więc podgoleni, tro-
chę w klimatach „kibicowskich”. Sta-
szek miał mieć dłuższe włosy, żeby 
potem jego metamorfoza była lepiej 

widoczna. Wszystkie te drobiazgi mają 
za zadanie unaocznić, jak działa grupa 
i kto jaką w niej pełni funkcję.

Jak udało wam się zrealizować 
waszą własną Paradę Równości?
To było jedno z największych wyzwań. 
Pierwotnie zamierzaliśmy podłą-
czyć się pod prawdziwą Paradę, ale 
uniemożliwił nam to stan pandemii. 
Musieliśmy więc radzić sobie sami. To 
było niebywałe wyzwanie, bo chcie-
liśmy być blisko życia i autentyczni, 
a jednocześnie sami musieliśmy coś 
wytworzyć w warunkach filmowych. 
Zatrudniliśmy więc statystów, ale też 
skontaktowaliśmy się z organizato-
rami Parady Równości, którzy bar-
dzo nam pomogli i rozpuścili wici 
o naszym planie. Dzięki nim poja-
wiło się u nas mnóstwo kolorowych, 
pięknych ludzi. Nie mieliśmy dużo 
czasu i byliśmy uzależnieni od tego, 
kto ostatecznie przyjdzie, więc stresu 
było sporo. Na szczęście wszystko się 
wspaniale udało, w znacznej mierze 
dzięki ogromnemu wsparciu ekipy 
i w szczególności operatora Piotra Śli-
skowskiego oraz II reżysera – Adama 
Santury. Do tej pory jestem zdumiony, 
że w ogóle chciało im się pracować 
z debiutantem! (śmiech) 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

R ealizacja filmu, którego 
tematem przewodnim są 
działania członków grupy 
o charakterze nacjonali-

stycznym i neofaszystowskim, do 
tego w Polsce, to pomysł oryginalny 
i odważny. Jak to się stało, że wła-
śnie ten pomysł wybrałeś na swój 
fabularny debiut?
Czytając scenariusz Jakuba Rużyłło 
i Łukasza Sychowicza, pomyślałem, 
że to będzie fantastyczny materiał 
na debiut, bo porusza tematy, o któ-
rych u nas się w zasadzie nie mówi 
i to zawsze budzi ogromne emocje. 
Moim zdaniem w tym przypadku naj-
lepszym sposobem opowiadania jest 
humor, bo tylko w ten sposób można 
wydobyć na powierzchnię absurdy 
określonych sytuacji. Humor rozła-
dowuje emocje, pozwala na wprowa-
dzenie trudnego tematu i zachowa-
nie dystansu. Humoru nie ocenia się 
z punktu widzenia prawdy czy nie-
prawdy, bo w pewnym sensie to nie ta 
sama kategoria. To język pozwalający 
na poruszenie kwestii, która w każ-
dej innej formie byłaby wypowiedze-
niem wojny stronie o odmiennych niż 
nasze poglądach. To chyba najlepszy 
sposób, by zwrócić uwagę na zjawiska, 
które istnieją tuż za rogiem. Daję sobie 
prawo do tego, żeby powiedzieć, że coś 
jest złe, właśnie za pomocą humoru, 
bo też trudno się na niego obrażać. 
Obrażanie się na satyrę czy ironiczny 
komentarz świadczy źle o tym, kto 
się obrusza – śmiech powinien być 
oczyszczający.

Czy aktualność tego tematu była 
dla ciebie ważna? Niestety co 
chwilę słyszy się o nowych wybry-
kach bojówek, do których dochodzi 
w atmosferze nietolerancji, agresji 
i ogromnie zawężonego światopo-
glądu.
W trakcie lektury scenariusza odkry-
wałem na bieżąco, że scenarzyści 
w interesujący sposób wpisali w tekst 
wydarzenia, które miały miejsce w rze-
czywistości, np. zorganizowanie w lesie 
urodzin Hitlera, palenie kukły Żyda. 
Trudno w to wszystko uwierzyć, ale 
to wydarzyło się w Polsce tu i teraz. 
Podobnie ataki na Paradę Równo-
ści czy bitwa pod budką z kebabem. 
Mimo że Kryptonim Polska jest fikcją, 
a elementy komedii oddzielają rzeczy-

wistość od tego, co na niby, to w fil-
mie można odnaleźć refleksy rzeczy-
wistości. Przepuszczenie tej historii 
przez taki filtr pozwala zobaczyć pro-
blem w nowym świetle, ale i w krzy-
wym zwierciadle. To ostrzeżenie przed 
czymś, jednak bez moralizowania i iro-
nizowania. Temat trudny, ale forma 
lekka.

Czy myślisz, że Polacy potra-
fią śmiać się z siebie? Czy ta 
forma opowiadania rzeczywiście 
w naszym kraju sprawdzi się przy 
takiej tematyce?
Zgadzam się, że to trudne zadanie 
i zdaję sobie sprawę z ryzyka. Podją-
łem je świadomie. Pomyślałem jed-
nak, że prawdopodobnie dam radę – 
z moim doświadczeniem komediowym 
i satyrycznym – pokazać widzom, że 
można, a nawet trzeba zająć się właśnie 
taką perspektywą. Spodziewam się, że 
mogę znaleźć się w ogniu krytyki, że 

ktoś mnie oskarży o lewicową propa-
gandę. O ile jednak nie jestem pewien, 
czy filmy mogą zmieniać rzeczywi-
stość, to wierzę, że mogę dać widzom 
coś nowego i świeżego. Że na pewne 
sprawy możemy spojrzeć z dystansem.

Jak do tego ryzykownego pomysłu 
udało się przekonać Borysa Szyca? 
Od początku wiedział, na co się 
pisze?
Już na pierwszych spotkaniach z Bory-
sem rozmawialiśmy o tym, co chcemy 
uzyskać, a czego powinniśmy unikać. 
Zależało nam, by potraktować ten film 
jako czarną komedię, która wydo-
bywa efekt humorystyczny z zestawie-
nia elementów grozy z absurdem. Nie 
jest niespodzianką, że postać Romana 
jest też zlepkiem postaci, które istnieją 
w naszym życiu publicznym. Oczywi-
ście inspirowaliśmy się prawdziwymi 
osobami, ale zależało nam też na uni-
kaniu slapsticku. Kluczem do postaci 
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W CZARNYM 
HUMORZE
Rozmowa z Piotrem Kumikiem, 
reżyserem filmu Kryptonim Polska

Karol Bernacki, Borys Szyc i Mateusz Król  
w filmie Kryptonim Polska, reż. Piotr Kumik

Piotr Kumik
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ILUZJA

gólnie towarzysząca jej pustka, która jest 
aktywnym elementem obrazu. Istotny 
jest w tym skrót myślenia haiku, który 
otwiera przed widzem pytania. Tytu-
łowe Maborosi może oznaczać trick lub 
illusion of light. To tajemnicze świa-
tło, które ciągnie męża Ikuo w stronę 
śmierci, powodując jego samobójstwo. 
Nam chodziło o tajemnicę – która stoi za 
zaginięciem córki – i próby jej rozwikła-
nia przez zrozpaczoną matkę. 

W Iluzji pojawia się rodzaj siły popy-
chającej bohaterkę do poszukiwań. 
Pojawia się też pustka, może wręcz 
apatia przestrzeni, która ją otacza.
Pustka jako pojęcie jest wyjątkowo inspi-
rująca. W słowniku języka polskiego nie 
oznacza jedynie braku kogoś, ale również 
stan niemocy. Nasza bohaterka wchodzi 
w tę pustkę z pełną determinacją. Z drugiej 
strony pustka w filozofii zen jest elemen-
tem pozytywnym, może oznaczać spokój, 
ciszę. Tak rozumianej pustki szukaliśmy 
już na poziomie pisania historii. Następnie 
determinowała ustawianie kadrów. Paweł 
Chorzępa był bardzo wrażliwy na to, by 
pozostawić w kadrze „przestrzeń niezago-
spodarowaną”. Bo nieobecność może być 
równie ważna jak obecność. To myślenie 
staraliśmy się później przełożyć także na 
warstwę dźwiękową.

Wspominasz Maborosi, które miało 
w sobie szczególny rodzaj aktorstwa: 
pozbawione egzaltacji, nienachalne, 
intymne. U ciebie jest to wspaniale 
zagrane przez Agatę Buzek.
Spotkanie z Agatą było przełomo-
wym momentem. Agata miała w sobie 
wszystko, czego szukałam. Niezwykłą 
fizyczną delikatność połączoną z wielką 
wewnętrzną mocą, a przede wszyst-
kim szczególnie trudny do uchwycenia 
w słowa rodzaj autentycznej, szczerej 
i niezwykłej duchowości. Duchowości 
bardzo naturalnej, wypływającej z każ-
dego jej gestu i spojrzenia. Agata jako 
aktorka miała w sobie tajemnicę. Zde-
rzając ją z graną przez siebie postacią, 
mogła od początku do końca poprowa-
dzić rolę bez cienia fałszu. 

A czy jej Hanna odnajduje to para-
doksalne pocieszenie, o którym 
mówiłaś?
Poszukiwania, które prowadzi, są poszu-
kiwaniami bezcelowymi. Prowadzą ją 
na manowce. Kiedy nie ma już żadnych 

oczekiwań, kiedy bohaterka traci resztki 
godności i nadziei, nagle rzeczy zaczy-
nają się wydarzać. Pomagając komuś 
innemu, sama doznaje ukojenia. Być 
może dzięki temu będzie w stanie dojść 
do momentu pogodzenia się z losem. Fil-
mem zadajemy też pytanie, czy możemy 
w ogóle zobaczyć coś więcej poza tym, co 
jest widoczne gołym okiem? Czy wcho-

dząc w pustkę i ciszę świadomie, jesteśmy 
w stanie przedrzeć się przez rzeczywistość 
i zobaczyć coś więcej?

I to jest według ciebie możliwe?
Wiem, że istnieją ludzie, którzy mają taki 
dar.

Rozmawiał Mateusz Demski

T ajemnicze zniknięcie mło-
dej dziewczyny, rodzice 
poszukujący dziecka. Skąd 
u ciebie pomysł na taką 

historię?
Pomysł kiełkował bardzo długo. Naj-
pierw była próba zrealizowania filmu 
dokumentalnego o rodzinach, które 
zmagają się z zaginięciem najbliższej 
osoby. Zaczęłam dokumentować ten 
temat, spotkałam się z rodzinami zagi-
nionych. W pewnym momencie z ope-
ratorem Iluzji, Pawłem Chorzępą, zro-
biliśmy nawet zdjęcia próbne. Potem się 
z tego konceptu wycofałam.

Dlaczego?
Uznałam, że jest to pomysł nieuczciwy 
względem tych ludzi. Rodziny, które zga-
dzały się na rozmowę, liczyły na coś wię-
cej. Na odnalezienie zaginionych. Nie 
chciałam robić nikomu nadziei. Doda-
wać bólu, rozczarowania. Starałam się 
jednak przenieść autentyczny ładunek 
emocji – które tym ludziom towarzy-
szą – i niewiadomej do fikcji filmo-
wej. Kiedy poszukiwania trwają latami, 
krańce rzeczywistości się zakrzywiają. 
Percepcja świata się zmienia. Życie toczy 
się w „zonie bezczasu”.

Hanna i Piotr, bohaterowie filmu, 
chwytają się różnych metod, by zna-
leźć córkę. Kiedy śledztwo staje 
w martwym punkcie, pomocy szu-
kają u jasnowidzów, na własną rękę.
Kiedy wyczerpują się wszelkie racjonalne 
sposoby na rozwiązanie zagadki znik-
nięcia, ludzie przekierunkowują swoje 
myślenie na – wydawać by się mogło 
z zewnątrz – szalone tory. Szukają pod-
powiedzi, tropów, znaków w otaczają-
cej rzeczywistości. W przypadku naszych 
bohaterów ojciec zachowuje pozory „nor-
malności” do ostatniej chwili. Stara się 
być podporą w małżeństwie i utrzymywać 
w ryzach szaleńcze poszukiwania swo-
jej żony. Natomiast skrywa przed nią to, 
że nie jest już w stanie z tym się mierzyć. 
Emocjonalnie wysiada. Chciałby wyje-
chać, zapomnieć, znowu żyć normalnie.

Hanna tak nie potrafi – szuka alter-
natywnych rozwiązań, coraz trudniej 
odróżnić jej rzeczywistość od tytu-
łowej iluzji. Widać to już po pierw-
szej scenie, w której opowiada swoim 
uczniom w szkole o tajemniczym 
Pando.

Pando, gigantyczny las topoli w Stanach 
Zjednoczonych, jest lasem, w którym 
każde drzewo jest inne, ale w gruncie 
rzeczy takie samo, ponieważ ma ten sam 
genetyczny marker. Powiązane podziem-
nym systemem korzeni drzewa stano-
wią jeden wielki żyjący organizm. Kiedy 
Piotr Borkowski, współscenarzysta Iluzji, 
przywołał anegdotę o Pando w trakcie 
prac nad scenariuszem, od razu wie-
dzieliśmy, że będzie dobrą metaforą 
„ustawiającą” film na pewnym pozio-
mie tajemnicy. Czy my również jeste-
śmy połączeni jakimś podskórnym sys-
temem, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy 
jest między nami tkanka połączeń, która 
funkcjonuje i dzięki której łatwiej nam 
znieść ból, który niesie ze sobą życie? 
Pytanie to powraca na zasadzie klamry 
w ostatniej scenie filmu. Hanna pomo-
gła komuś, kto był w identycznej jak ona 
sytuacji – pomogła szukającej matce 
odnaleźć syna. Dzięki niej kobieta może 
paradoksalnie odczuć ulgę, zamknąć nie-
kończący się etap niepewności i poszu-
kiwań. Idąc tropem Pando, Hanna – tym 

dokonanym przez siebie gestem-odkry-
ciem-cudem – także doznaje wyzwo-
lenia. W ostatniej scenie idzie przez 
skąpany słońcem deptak, otwiera się 
na ludzi, odpowiada na pozdrowienia 
dzieci. Idzie dalej. Spokojniejsza? Bar-
dziej pogodzona z losem? Świadoma, że 
tylko nietrwałość jest wartością trwałą 
w cyklicznie zmieniającym się świecie? 
Bardzo zainspirowało mnie określenie 
Tadeusza Sobolewskiego, który w zbio-
rze esejów „Za duży blask” pisał o fil-
mach niosących „paradoksalne pociesze-
nie”. Chcieliśmy wykreować tego rodzaju 
emocje. 

Tego typu myślenie jest wpisane 
w nurt kina transcendentalnego. Czy 
jest film z tego nurtu, który cię zain-
spirował?
Maborosi – debiut Hirokazu Koreedy. 
Zobaczyłam ten film i byłam zafascy-
nowana kilkoma rzeczami. Na przy-
kład sposobem gry głównej aktorki. 
Bez egzaltacji. Bez dociskania emocji. 
Ponadto ujęła mnie przestrzeń, szcze-
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Marcin Czarnik  
i Agata Buzek  
w filmie Iluzja,  

reż. Marta Minorowicz

PARADOKSALNE 
POCIESZENIE
Rozmowa z Martą Minorowicz, 
reżyserką filmu Iluzja

Marta Minorowicz  
na planie filmu Iluzja



POLSKIE PREMIERY 

44 45

ORLĘTA. GRODNO ’39

sówki, ale do zwykłej szkoły powszechnej. 
W szkole Leoś ma do udowodnienia, że 
jest nie gorszym Polakiem, niż jego chrze-
ścijańscy koledzy. Leoś, pomimo pozycji 
outsidera, dzięki swemu charakterowi, nie 
daje się wypchnąć na margines, skutecz-
nie rywalizując z Tadkiem Jasiukiewiczem 
o względy klasowej piękności – Eweliny 
Stolińskiej, notabene córki zawodowego 
oficera. Leosia i Tadka – prócz rywaliza-
cji – łączy jednak rodzaj „szorstkiej” przy-
jaźni opartej na wzajemnym szacunku, 
ze strony Tadka do dzielności i fizycz-
nych przymiotów Leosia. A jednak lekko 
Leosiowi – w tym polsko-żydowskim 
tyglu, jakim było przedwojenne Grodno – 
nie będzie. Choćby ze względu na jego 
o siedem lat starszego brata, Jakuba, 
komunistę z przekonań, a przy okazji 
właściciela najsilniejszych „na dzielnicy” 
żydowskich pięści wspierających dia-
sporę w walkach ulicznych z narodow-
cami. Nagromadzenie, w ramach jednej 
rodziny Rotmanów, skrajnych postaw 
daje fabularną szansę udzielenia każdej 

z nich głosu do wygłoszenia swoich racji. 
Ukazuje także – mam nadzieję – w spo-
sób obiektywny, różnorodność relacji pol-
sko-żydowskich w obliczu agresji sowiec-
kiej. W końcu, jak zwykle, prawda leży 
po środku. Byli tacy Żydzi, którzy, i to nie 
bez powodu, z radością witali sowiec-
kie czołgi. Byli i tacy, którzy polskiego 
Grodna przed tymi czołgami bronili…

W ekipie znaleźli się pana stali 
współpracownicy. Czy lubi pan pra-
cować ze znaną sobie ekipą?
Z dźwiękowcem Wojtkiem Ślusarzem 
zamierzam robić wszystkie filmy, jakie 
jeszcze będzie mi dane zrealizować. 
Współpraca z operatorem Tomkiem 
Wójcikiem to z kolei owoc wspólnej 
realizacji serialu M jak miłość. Wreszcie, 
last but not least – cały zespół produk-
cyjny WFDiF, wspierający kolejny nasz 
wspólny film. I bezcenne wsparcie dla 
projektu nieżyjącego już, nieodżałowa-
nego dyrektora z Chełmskiej, Włodzi-
mierza Niderhausa.

Z jakimi wyzwaniami zmierzył się 
pan podczas realizacji filmu?
Dzięki mocnej ekipie zdjęcia naprawdę 
przebiegały szybko i sprawnie. Udało 
nam się zaoszczędzić dwa dni, z pier-
wotnie 40 planowanych, zamknęliśmy 
zdjęcia w 38 dni, co przy sporych sce-
nach batalistycznych uważam za duże 
osiągnięcie. Wyzwaniem dla mnie było 
przejście z poprzedniego projektu fabu-
larnego. Zdjęcia zakończyłem we wtorek 
w Zabrzu, a już w sobotę w Skierniewi-
cach padł pierwszy klaps do Orląt.

Który etap pracy nad Orlętami był 
dla pana najtrudniejszy? Co pana 
zaskoczyło?
Zakładałem, że najtrudniejsze będzie 
reżyserowanie dziecięcych scen „miło-
snych”. Na szczęście Almira Nawrot 
(Ewelina) i Felek Matecki (Leoś) szybko 
dojrzeli w trakcie filmu, ich scena 
z pocałunkiem jest jedną z najbardziej 
wzruszających w Orlętach. Największe 
zaskoczenie to Felek Matecki. Po krótkiej 
rozmowie przed każdą sceną, po „usta-
wieniu go”, potrzebował jednego, dwóch 
dubli i odegrał każdą emocję w sposób 
tak dojrzały, jak niejednemu aktorowi 
dorosłemu byłoby trudno. Felek jest 
obecny na ekranie od pierwszej do ostat-
niej minuty – i nie waham się powie-
dzieć, to on zrobił mi ten film.

Które miasta „grają” Grodno? Czy 
rozważał pan możliwość kręcenia 
filmu na terenie Białorusi, czy też po 
Żywie Biełaruś! jest pan w tym kraju 
persona non grata?
Grodno zrobił nam Radom, ze swo-
imi staromiejskimi uliczkami, zaułkami 
i podwórkami. Na Białoruś, za obecnej 
władzy, raczej mnie nie wpuszczą.

Z myślą o jakim odbiorcy pracował 
pan nad Orlętami?
O jak najszerszym. Głównymi boha-
terami filmu są dzieci, ale sam temat 
potraktowany jest niefamilijnie. Orlęta 
to obraz o zmaganiu się z wyklucze-
niem społecznym, ale też o wojnie, którą 
staraliśmy się pokazać jak najprawdzi-
wiej. W zderzeniu z obecną wojną, znów 
niesioną na lufach rosyjskich czołgów, 
Orlęta niestety stały się także przekazem 
mocno aktualnym.

Rozmawiała  
Anna Michalska

Jest pan autorem pierwszego 
filmu o agresji wojsk sowiec-
kich na Polskę we wrześniu 1939 
roku. Co pana zainspirowało do 

zajęcia się tą tematyką? 
Właśnie dlatego, że nie było dotąd filmu 
o agresji Sowietów na Polskę uznałem, 
że warto podjąć ten temat. Zwłaszcza 
w kontekście irytujących wypowiedzi 
prezydenta Łukaszenki o tym, że agresji 
nie było, bo „Polacy się nigdzie nie bro-
nili”. Obrona Grodna jako tło historyczne 
filmu wydała się naturalnym, pierwszym 
wyborem. Z uwagi na bohaterstwo lud-
ności cywilnej, która przez trzy dni brała 
czynny udział w zaciętych walkach o mia-
sto. To był akt największego oporu, jaki 
Polacy postawili Sowietom w 1939.

W jakiej mierze korzystał pan ze 
źródeł historycznych, pamiętników, 
wspomnień, a w jakiej mierze zdał się 
na wyobraźnię?
Tło scenariusza jest autentyczne, oparte 
na wspomnieniach ówczesnych Gro-

PRZEKAZ MOCNO 
AKTUALNY
Rozmowa z Krzysztofem 
Łukaszewiczem, reżyserem  
filmu Orlęta. Grodno ’39 

dzieńszczan. Postaci są fikcyjne, z wyjąt-
kiem Tadka Jasiukiewicza, którego pier-
wowzorem był Tadek Jasiński, 13-letni 
harcerz, użyty przez Sowietów jako żywa 
tarcza.

Po raz kolejny, po Generale Nilu 
(Krzysztof Łukaszewicz był II reży-
serem w tym filmie w reżyserii 
Ryszarda Bugajskiego – przyp. red.), 
sięgnął pan po temat drugiej wojny 
światowej. Skąd u pana zainteresowa-
nie tematyką historyczną?
Jestem historykiem z zamiłowa-
nia. Uważam, że kino historyczne 
ma szczególną funkcję – utrwalania 
pamięci. Bardzo dobrze, gdy to my, 
Polacy, opowiadamy o naszej historii, 
nie bojąc się rozliczać tematów trud-
nych. Stąd też ekspozycja postaw anty-
semickich w filmie, z którymi spotyka 
się główny bohater Orląt, 12-letni Żyd, 
Leoś Rotman. To my sami powinni-
śmy rozliczać się z historią, zanim ktoś 
zrobi to za nas.

Bohaterem filmu jest 12-latek. Dla-
czego zdecydował się pan uczynić 
przewodnikiem po wojennym pie-
kle dziecko? Czy inspirowały pana 
obrazy wojenne z klasyki kina, jak 
np. Idź i patrz?
Inspiracji szukałbym raczej w znakomi-
tej Ulicy Granicznej Aleksandra Forda – 
obrazie dziś już trochę zapomnianym, 
z rzadka emitowanym. To właśnie tam 
poruszane są w dojmujący sposób rela-
cje dzieci polskich i żydowskich w rze-
czywistości okupacyjnej. Dziecko jest 
zawsze bardziej przejmującym boha-
terem w kinie wojennym – bardziej 
narażonym fizycznie i psychicznie na 
ekstrema wojny. A jednocześnie w sytu-
acjach skrajnych reaguje w sposób czy-
sty, uczciwy.

Czy może pan przedstawić chłopców, 
o których opowiada swoim filmie?
Głównym bohaterem fabuły jest 13-letni 
żydowski chłopiec, Leoś Rotman. Ojciec 
przed śmiercią zapisał go nie do szaba-
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Krzysztof Łukaszewicz  
i Tomasz Wójcik na planie  

filmu Orlęta. Grodno ’39

Filip Matecki w filmie  
Orlęta. Grodno ’39,  
reż. Krzysztof Łukaszewicz
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ZOŁZA

A czy to dlatego, że komedie ciągle 
traktuje się jako gorszy gatunek?
Możliwe. Myślimy schematycznie, w kate-
goriach: albo film artystyczny, albo film 
komediowy. Tak jakby komedia z założe-
nia nie mogła mieć nic wspólnego z arty-
zmem. To niesprawiedliwe, bo istnieje 
przecież wymagająca komedia – np. „alle-
nowska” – adresowana do intelektualistów, 
którzy oczekują wyrafinowanego humoru. 
Jednak takie projekty, dla prywatnych 
inwestorów, są finansowo ryzykowne. Pań-
stwowe źródła finansowania zazwyczaj kie-
rują się filozofią, że „skoro to komedia, to 
znajdzie pieniądze na rynku”. W związku 
z tą „strategią” dominują komedie roman-
tyczne, które dają poczucie bezpieczeństwa 
i inwestorom, i dystrybutorom.

Inna sprawa, że chyba trudno napisać 
taką „komedię allenowską”.
Komedia to bardzo wymagający gatunek. 
Z natury mało jest wśród nas dowcip-
nych ludzi. Podobnie jest wśród scenarzy-
stów. Pisanie dialogów komediowych to 
wielka umiejętność, która wymaga dużej 
swobody. To swego rodzaju ekwilibry-
styka językowa, a to udaje się nielicznym. 
Jeszcze czymś innym jest komedia sytu-
acyjna, w której żart nie wynika z dialogu, 
ale z samej sytuacji, w której znaleźli się 
bohaterowie. Woody Allen potrafi łączyć 
te dwa elementy. Lubię jego pierwsze filmy, 
ale też te, które zostały rozjechane przez 
krytyków, jak np. Drobne cwaniaczki. Dla 
mnie jego humor to komedia w czystej 
postaci, na której mogę śmiać się do roz-
puku przez cały seans. I to jest właśnie 

warunek konieczny, żeby coś w ogóle móc 
nazwać komedią – śmiech na sali kinowej 
jest warunkiem koniecznym.

Problem w tym, że każdy śmieje się 
z czegoś innego.
No tak, humor to bardzo subiektywna 
sprawa. Z czego innego śmieją się Brytyj-
czycy, Amerykanie, Polacy. To także kwe-
stia tego, że środowiska, które powinny 
kształtować poziom poczucia humoru 
w społeczeństwie, są raczej w mniejszo-
ści. Dominuje świat kabaretu. To jednak 
inne medium niż film i dobry komediowy 
serial. W kinach mało jest filmów praw-
dziwie dowcipnych. Według mnie, jed-
nym z nielicznych, prawdziwych mistrzów 
w tym fachu jest Richard Curtis. To właśnie 
miłość, Cztery wesela i pogrzeb – można 
by długo wymieniać. Moim ulubionym jest 
Czas na miłość. To bardzo urocze i pomy-
słowe kino. Niestety, myślę, że pomysł 
na komedię romantyczną z motywem 
podróży w czasie mógłby u nas nie przejść. 
Dla inwestorów mogłoby to wydać się zbyt 
zawiłe i za mało opłacalne.

A jednak udało się w Zołzie przemy-
cić pewien pierwiastek „magiczny”. 
Nie zdradzając za wielu szczegółów, 
powiem tylko, że bohaterkę graną 
przez Małgorzatę Kożuchowską spoty-
kają różne fantastyczne przygody. Na 
koniec zapytam o wybór aktorki, bo 
wydaje się nieprzypadkowy. Zresztą 
w filmie, nawiązującym przecież do 
życia scenarzystki M jak miłość, poja-
wia się wzmianka o „dniu, w którym 

Polska płakała po tym, jak Hanka 
Mostowiak wpadła w kartony”.
Faktycznie, Małgosia pasowała do tej 
postaci i bardzo chciałem z nią praco-
wać. Zwykle robiłem filmy wielowąt-
kowe, z wieloma bohaterami, co pozwa-
lało mi uzyskać większą dynamikę filmu 
i pokazać większą różnorodność boha-
terów. Natomiast w przypadku Zołzy 
jest tak, że bohaterka pojawia się niemal 
w każdej scenie. W takiej sytuacji trzeba 
balansować między konsekwentnym roz-
wojem dramatycznym postaci a komedio-
wymi wątkami. Widz raz za razem może 
się uśmiechnąć, ale musi też podążać 
za tym, co dzieje się w sercu bohaterki. 
Nie można przeholować w żadną stronę. 
Uważam, że Małgosia świetnie się do tego 
przygotowała. Poza tym to była zabawna 
współpraca. Na planie naszego filmu Mał-
gosia spróbowała sił w roli producentki. 
Kiedy kończyliśmy scenę i mówiłem, że 
mamy już wszystko gotowe, to Małgosia-
-aktorka prosiła swoją wewnętrzną Mał-
gosię-producentkę, żeby poszła do pana 
reżysera i dla pewności poprosiła o jesz-
cze jeden dubel. Musiałem sobie wymy-
ślić w głowie taką strukturę – kto do 
mnie w danym momencie przychodzi: 
aktorka czy producentka? (śmiech) Potem 
ta strategia okazała się pomocna. Kiedy 
zeszliśmy już z planu i chłodnym okiem 
spojrzeliśmy, jak dana scena układa się 
w montażu, mogliśmy ocenić, kto miał 
lepszą intuicję. Raz była to intuicja aktor-
ska, raz reżyserska.

Rozmawiał Mateusz Demski

Zołza jest opisywana 
w mediach jako „ironiczna 
autobiografia” Ilony Łepkow-
skiej. Jak ten scenariusz trafił 

w pana ręce?
Pewnego dnia zadzwoniła do mnie Ilona. 
Chociaż ją znałem, nigdy wcześniej nie 
pracowaliśmy razem. Zaciekawił mnie jej 
pomysł na film, który mi wtedy opowie-
działa. Okazało się, że jest to komedia inna 
od tych, które miałem okazję dotąd robić. 
Było w niej coś nowego. Głównie to, co 
wpływa na przemianę głównej bohaterki 
z tytułowej „zołzy” w osobę, której auten-
tycznie można współczuć i którą da się 
polubić.  

Z początku rzeczywiście jest to trudne, 
kojarzy się raczej negatywnie. Anna 
Sobańska to pracoholiczka i perfekcjo-

KOMEDIA 
TO WYMAGAJĄCY 
GATUNEK
Rozmowa z Tomaszem Koneckim, 
reżyserem filmu Zołza

nistka. Natłok sukcesów, obowiązków 
i odpowiedzialności sprawia, że zanie-
dbuje rodzinę i pogardliwie traktuje 
współpracowników. Zastanawiam się, 
ile prawdy na temat branży jest w tym 
portrecie?
Ten film jest z pewnością świadomym 
pomieszaniem faktów z fikcją. Poznając 
bliżej Ilonę, ale też patrząc na inne osoby 
ze środowiska, wiem, że aby osiągnąć suk-
ces, trzeba to okupić naprawdę ciężką 
pracą i wielkimi wyrzeczeniami. To nie-
możliwe do uniknięcia. Ilona, dla przy-
kładu, łączy obowiązki scenarzysty i pro-
ducenta. Siłą rzeczy uczestniczy na każdym 
poziomie produkcji i nadzoruje każdy 
pion. Ze swojego doświadczenia wiem, że 
jako reżyser też muszę znać się na wszyst-
kim. Na pisaniu scenariuszy, na scenogra-
fii, kostiumach. Muszę wiedzieć wszystko 

na temat ustawień kamery i montażu. Nasz 
film pokazuje, jaka to odpowiedzialność. 
Bohaterka grana przez Małgosię Kożu-
chowską prowadzi firmę producencką, 
pisze scenariusze, jest cały czas na pla-
nie, co oznacza, że tymi obowiązkami jest 
zajęta całodobowo. Cierpi na tym jej życie 
rodzinne. To nie jest praca od 8 do 16. 
Telefony zdarzają się nawet w środku nocy. 
Trzeba natychmiast reagować i próbować 
znaleźć rozwiązania problemów, które się 
pojawiają. Urlop? Można zapomnieć.

Tym bardziej, kiedy – jak zresztą pada 
w filmie – jest się „królową telewizji”. 
Czy pan by ten tytuł faktycznie przypi-
sał Ilonie Łepkowskiej?
To żart Ilony na temat siebie, ona jest bar-
dzo autoironiczną osobą. W tym stwier-
dzeniu jest jednak sporo prawdy – jej 
seriale mają oglądalność rzędu 10 mln 
widzów. Tajemnica jej sukcesu to niezwy-
kłe wyczucie polskiej publiczności. Nie jest 
to wcale łatwe. Seriale rządzą się swoimi 
prawami. Publiczność codziennie zasiada 
przed telewizorami, aby spotkać się ze swo-
imi ulubionymi bohaterami. A oni muszą 
być postaciami, z którymi może utożsa-
miać się widownia. Jaki typ bohaterów 
najlepiej „chwyci” – to właśnie największa 
zagadka.

Wydaje mi się, że równie wymagająca 
jest praca przy komedii, czyli gatunku, 
w którym Zołza została zrealizowana. 
Pan robi komedie od przeszło 20 lat – 
ma pan poczucie, że wiele od tamtej 
pory się zmieniło?
Kiedyś byłem na wywiadzie w telewizji 
i na jednej kanapie siedziałem z Juliu-
szem Machulskim i Bartkiem Igna-
ciukiem. Padło pytanie, czy liczna jest 
grupa reżyserów, którzy chcą praco-
wać przy komediach. Julek odpowie-
dział: „Poza naszą ławką jest może jesz-
cze dwóch”. (śmiech) Z jednej strony jest 
to przedziwne, dzięki komedii twórca 
może komunikować się z publicznością 
i pokazywać rzeczywistość w ironicznym 
świetle, z czego przecież słynęły pol-
skie filmy za komuny. Do dziś komedie 
Barei są niezłą lekcją historii. Z drugiej, 
słowa Julka są zrozumiałe, bo trudno 
jest dostać państwowe dofinansowanie 
na komedię. Pieniądze na nie zbiera się 
zwykle z prywatnych źródeł, funduszy 
i stacji telewizyjnych. Odpowiadając na 
pytanie: mam wrażenie, że liczba reżyse-
rów komediowych maleje!
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Małgorzata Kożuchowska  
i Tomasz Konecki

Małgorzata Kożuchowska  
w filmie Zołza,  

reż. Tomasz Konecki
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JOHNNY

Jan Holoubek, zaprzeczył. To jest 
siła Piotrka. Jest wybitnym aktorem 
teatralnym, ale potrafi zagrać chło-
paka z patologii. 

W pewnym momencie Jan sam staje 
się pacjentem swojego hospicjum. 
Patryk zostaje postawiony w sytuacji, 
która zmieni całe jego życie.
Chciałem pokazać samotność ludzi 
śmiertelnie chorych. Ogromnym pro-
blemem w leczeniu paliatywnym nie 
jest uśmierzanie bólu, lecz towarzysząca 
chorym depresja. A wywołuje ją świa-
domość, że świat na nich nie poczeka. 
Ktoś wyprowadzi psa, urodzi się dziecko, 
znowu będzie zima, wiosna, a oni już 
tego nie zobaczą. O tym się głośno nie 
mówi, ale depresja jest jedną z najgor-
szych rzeczy, która zdarza się ludziom. 
Jan się z nią zmagał. 

Johnny na przemian bawi i wzrusza, 
przeraża i rozczula. Fabuła przepro-
wadza nas od skrajnie mrocznych 
momentów, przez walkę z samym 
sobą i zewnętrznym światem, aż do 
znalezienia sensu i nadziei.
Jak zaczynałem pracować nad filmem, to 
miałem 30 lat. Ostatnią rzeczą, o której 
chce się rozmawiać w tym wieku jest 
umieranie. Pamiętam, jak się strasznie 
mordowałem, gdy odwiedzałem hospi-
cja. Tam było mnóstwo pięknych trzy-
dziestoletnich. Dziś jesteś, jutro cię nie 

ma… Szybko to zrozumiałem. Spotyka-
łem się z psychologiem, aby to umie-
ranie sobie poukładać, a tak naprawdę 
zacząłem wsłuchiwać się w Jana. Umie-
ranie może być niezwykłe i godne. 
Trzeba tylko je odczarować. W hospi-
cjach są ludzie ładnie ubrani, słucha-
jący muzyki, uśmiechnięci, załatwia-
jący ostatnie sprawy, tak jak Jan w filmie. 
Wyścig z czasem jest ważny. Serce chce, 
ale ciało nie pozwala, nie ma już siły, 
ale idzie dalej. Jan umarł pogodzony ze 
wszystkimi. 

Dla mnie stworzyłeś film środka, 
jakich w Polsce brakuje. Dobra roz-
rywka połączona jest tu z refleksją.
Nie chciałem zrobić typowego polskiego 
dramatu, gdzie wszystkim jest źle. Ludzie 
muszą odetchnąć, a w mojej historii 
wątek umierającego księdza jest w tle. 
Najważniejszymi odniesieniami byli 
Nietykalni, Forrest Gump i filmy Rona 
Howarda. Mam poczucie, że udało się 
znaleźć złoty środek.

Widać też odniesienia do światowego 
kina, szczególnie w warstwie wizu-
alnej.
Od początku z operatorem Michałem 
Dąbalem mieliśmy założenia wywodzące 
się z fotografii. Chcieliśmy kadrować 
film ciasno, mieliśmy zaplanowane co do 
joty, jak będą wyglądały portrety postaci. 
Oglądaliśmy m.in. dużo kina Andrieja 

Zwiagincewa, mistrza opowiadania obra-
zem, staraliśmy się maksymalnie dużo 
przemycić. 

Jesteś debiutantem bez szkoły filmo-
wej. Co było największym wyzwa-
niem?
Wcześniej pracowałem w branży rekla-
mowej i nigdy nie zajmowałem się 
współpracą z aktorami. Tutaj dopiero 
się tego nauczyłem. Wziąłem podręcz-
niki z łódzkiej Szkoły Filmowej, które 
podrzucali mi koledzy i zrobiłem przy-
spieszony kurs pracy z aktorem. Cztery 
lata szkoły w 35 dni zdjęciowych. Ale 
powiem ci, że jestem byłym sportowcem, 
skakałem 11 lat o tyczce, analizowałem 
złe skoki. Sport nauczył mnie dyscypliny, 
organizacji, higieny, wyciągania wnio-
sków ze słabych rzeczy i to mi teraz bar-
dzo pomogło. Zrobiłem kawał dobrej 
roboty, a Dawid i Piotrek podeszli do 
tego niezwykle spokojnie i zrobiliśmy to 
dżentelmeńsko. 

Czy według ciebie Johnny może 
wzruszać i inspirować?
Jasne, jest w nim happy end i przesła-
nie: bądź dobry dla drugiego człowieka 
i poświęć mu swój czas. Każdy może się 
przecież zmienić. Warto o tym przypo-
minać.

Rozmawiał  
Marcin Radomski

Jak poznawałeś historię ks. Jana 
Kaczkowskiego? Czy znałeś jego 
postać przed przystąpieniem do 
pracy dla filmem Johnny?

Nie czytałem żadnej jego książki, ale wie-
działem, że był „onkocelebrytą”, księdzem 
krnąbrnym, który miał swoje hospicjum. 
To wydało mi się już filmowe. Jestem osobą 
wierzącą, ale mam problem z instytucją 
Kościoła i z samymi księżmi. Gdy dostałem 
scenariusz, to od razu mnie pochłonął. Do 
tego stopnia, że chciałem poznać dokładnie 
postać Jana Kaczkowskiego i wtedy dopiero 
zacząłem czytać wszystko jak opętany, czyli 
książki, wywiady, słuchać nagrań radio-
wych. Odkrył się przede mną człowiek nie-
kryjący słabości. 

Jaki miałeś pierwszy pomysł na film?
Strasznie kuszące było zrobienie z ks. 
Kaczkowskiego postaci wyniesionej na 
ołtarze. Pomyślałem jednak, że chciał-
bym pokazać, że to gość, który miał 
problemy, nie był idealny, a jego dusza 
nie była krystaliczna. Niezwykły był też 
jego czas choroby i moment odchodze-
nia. On wiedział, że trzeba sobie zapew-
nić jakość życia, a nie bezmyślnie wal-
czyć, gdy sprawa jest już przesądzona. To 
mnie szalenie nakręcało. Od producenta 
dostałem Dawida Ogrodnika, wybitnego 
aktora, króla biopiców, który miał wcie-
lić się w główną postać.

Duchowny angażuje młodych chło-
paków z zawodówki, na pozór twar-
dych buntowników, w pomoc śmier-
telnie chorym. W swojej pracy skupia 
się na bliskości, czułości i walce 
o relacje z drugim człowiekiem. Od 
czego zaczęliście pracę nad Johnnym?
Bardzo długo rozmawialiśmy, jak 
będziemy chcieli pokazać Jana. Zazwy-
czaj mędrcy jego pokroju są osobami 
nieskazitelnymi, a ja pragnąłem uka-
zać postać pełną przeciwieństw, tak 
by każdy się w niej odnalazł. W życiu 
nie jest tak, że się potykasz, zrobisz coś 
złego i już nie możesz być dobry. Wola-
łem pokazać bohatera centralnego i jego 
satelitę, czyli Patryka Galewskiego, 
oraz jego przewodnika Kaczkowskiego. 
Taka konstrukcja postaci charaktery-
zowała bohaterów granych przez Matta 
Damona i Robina Williamsa w Bun-
towniku bez powodu. Zły pod wpływem 
drugiej osoby zamienia się w dobrego. 
Im jest bliżej słońca, tym więcej jest 
w nim ciepła. 

UMIERAĆ 
Z GODNOŚCIĄ
Rozmowa z Danielem Jaroszkiem, 
reżyserem filmu Johnny

Autorem scenariusza Johnnego jest 
Maciej Kraszewski. Czy miałeś moż-
liwość pracy nad tekstem?
Pierwsza wersja scenariusza miała 300 
stron, czyli była nie do zrealizowa-
nia. Uznałem, że to może być książka 
i rzeczywiście, teraz równolegle z fil-
mem, ukaże się publikacja. My musie-
liśmy mieć scenariusz. Dlatego razem 
z Maciejem i konsultantem Jackiem 
Markiewiczem wzięliśmy to w obroty 
i dokonaliśmy drastycznych cięć. 
Maciek Kraszewski jest fantastyczny, 
ale był przyjacielem Jana i miał zabu-
rzoną percepcję. Dlatego dobrze zro-
biło nam świeże spojrzenie kogoś 
z boku. Musieliśmy nadać Janowi ludz-
kie rysy, to był dla nas najważniejszy 
cel scenariusza.

Jak blisko trzymaliście się faktów?
Nie ma żadnej sceny, która nie miała 
miejsca. Zaburzyliśmy natomiast chro-

nologię zdarzeń, bo relacja Jana z Patry-
kiem trwała aż 10 lat. Skróciliśmy to na 
potrzeby filmu. 

A dlaczego zdecydowałeś się na nar-
rację filmu opowiedzianą z perspek-
tywy Patryka?
Bo on jest świadectwem działań Jana. 
Patryk był prosty, czasami nawet trywi-
alny, to chłopak z patologicznego domu, 
a nie inteligent, który szuka sensu życia. 
Ale znalazł dobro dzięki Janowi, który 
mówił: „Bądź dobrym człowiekiem, 
najlepszym ojcem, mężem”.

Dlaczego wybrałeś Piotrka Trojana 
do roli Patryka?
To była 30-sekundowa rozmowa 
z producentem. Chwilę wcześniej 
obejrzałem 25 lat niewinności. Sprawę 
Tomka Komendy. Byłem bardzo cie-
kawy, jaki to jest aktor. Myślałem, że 
to naturszczyk, ale reżyser 25 lat…, 
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Dawid Ogrodnik  
i Piotr Trojan  

w filmie Johnny,  
reż. Daniel Jaroszek

Daniel Jaroszek i Michał 
Dobrowolski na planie filmu Johnny
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sześć. Głównym był Taco, rasy tzw. sar-
dyńskiej: szary, z czarnym krzyżem futra 
na grzbiecie. Wydał mi się sympatyczny 
już przy pierwszym spotkaniu, był komu-
nikatywny, dał się głaskać po pysku i miał 
na koncie występ w reklamie. Dobraliśmy 
mu do pary ośliczkę, Holę, bo gdy samiec 
wie, że samica jest w pobliżu, dąży w jej 
stronę, a filmowcy mają przynajmniej 
zagwarantowany ruch w pożądanym kie-
runku. Doszły do tego oczywiście różne 
tricki – marchewki i inne atrakcje – żeby 
wprowadzić u Taco różnorodność reak-
cji. Żadne przymuszanie nie daje w przy-
padku osłów w ogóle rezultatu. Można 
posługiwać się tylko łagodnością, spoko-
jem i pochwałami. Wypracowaliśmy te 
rozmaite metody pracy na tyle spraw-
nie, że kolejni dublerzy Taco „jedli nam 
z ręki”.

Zakładam, że jedną z inspiracji sce-
nariusza był bunt przeciwko okrut-
nemu traktowaniu zwierząt?
Jedną z najbardziej przykrych rze-
czy w moim i Ewy życiu jest fakt, 
że nie byliśmy w stanie kompletnie 
zrezygnować z jedzenia mięsa. Udało 
nam się to ograniczyć, ale nigdy do 
końca, mimo iż tak bardzo bolą nas wia-
domości na temat przemysłowej hodowli 
zwierząt. Do tego dochodzi gnębiąca nas 
świadomość zupełnie bezsensownego 
hodowania zwierząt futerkowych. IO 
jest wyraźnym protestem przeciwko 
takiemu barbarzyństwu, co najbardziej 
widać w scenie na fermie lisów. Wie-
dząc, że powinniśmy pokazać prawdę, 
zdecydowaliśmy się wejść na jeden dzień 
zdjęciowy na prawdziwą fermę lisów. 
Na koniec tego dnia cała ekipa była psy-
chicznie wykończona, ale mam nadzieję, 
że scena jest na tyle wstrząsająca, że 
odniesie jakiś skutek. 

Jest rzeczywiście bardzo wymowna. 
Tak jak wiele „scen ludzkich”, jak 
choćby ta, w której grupa osób, na 
czele z plotącym bzdury politykiem 
i księdzem z kropidłem, inaugu-
ruje działalność nowego budynku. 
Osiołek stoi z boku i obserwuje to 
wszystko, nic nie rozumiejąc.
Założeniem „scen ludzkich” było poka-
zanie błahości wydarzeń oraz społecz-
nych rytuałów, do których my ludzie 
przywiązujemy tak dużą wagę. Każda 
z tych scen jest zaledwie naszkicowana, 
ale mam wrażenie, że wyczerpuje podej-

mowany temat. W podtekście kryje się 
krytyka opasłych filmowych fabuł na 
temat ludzkich losów. Uwielbiamy pła-
wić się w tym, jak gigantyczne i głośne są 
nasze ludzkie dramaty, zaś IO pokazuje 
ciche dramaty istot, które nie mają głosu. 
Obserwowanie wydarzeń z punktu 
widzenia osiołka, który nie okazuje stra-
chu ani gniewu, pozwala oddać resztę tej 
makabry wyobraźni widza. 

No dobrze, ale stroboskopowe świa-
tła, lasery rozświetlające las nocą, 
zalewanie ekranu intensywną czer-
wienią? Eksperymentuje pan z języ-
kiem filmowym od zawsze, ale mimo 
wszystko zastosowane w IO środki 
bywają czasem – z braku lepszego 
słowa – radykalne.
Eksperymenty formalne towarzyszą mi 
od początku. W Rysopisie i Walkowerze 
kręciłem 11-minutowe ujęcia, gdyż wów-
czas nie dało się kręcić dłużej bez zmiany 
kasety w kamerze. W ramach tych dłu-
gich ujęć dochodziło do ekwilibrystycz-
nych ruchów kamery, która przecho-
dziła między innymi z rąk do rąk. Z kolei 
Bariera była eksperymentem w sferze 
dźwięku – użyłem wyłącznie muzyki 
i dialogu, a ścieżka dźwiękowa została 
pozbawiona efektów synchronicznych. 
Nóż w wodzie też był swoistym ekspery-
mentem. Roman uparł się, żeby zminima-
lizować dialogi, więc wykreślałem z tekstu 
poszczególne sylaby – często nie kończąc 
wypowiadanego słowa – a mimo to tekst 
był jasny. Ręce do góry – to był mój pierw-
szy eksperyment kolorystyczny – posta-
nowiłem wszystkie retrospekcje skolo-
ryzować w sepii. To był film dziejący się 
w dwóch płaszczyznach czasu: współ-
czesnej, która była czarno-biała, i we 
wspomnieniach, które zdecydowałem się 
pokazać w sepii. W Na samym dnie for-
sowałem kolor żółty. Bohaterka nosiła 
przeraźliwie żółty płaszcz deszczowy, 
a w trakcie zdjęć na londyńskim Soho 
postanowiłem pomalować cały narożnik 
budynku jasnożółtą farbą, co stworzyło 
surrealistyczny efekt, szczególnie w nocy. 
Moje malarskie wyczulenie na kolor 
zaowocowało czerwienią w IO, ponieważ 
ona symbolizuje niebezpieczeństwo i cza-
jący się dramat. Nasz osiołek natyka się 
na groźne sytuacje, a czerwień podbija ten 
stan zagrożenia.

Wspaniale, że zrezygnował pan 
z linearności i związków przyczy-

nowo-skutkowych na rzecz swoistej 
wrażeniowości oraz przemycania 
różnych perspektyw postrzega-
nia świata. W pamięć zapadła mi 
scena na złomowisku – „zwyczajna” 
kamera zamienia się nagle w kamerę 
„z dźwigu”, unosi się i zmienia na 
kilka sekund sposób patrzenia na 
rzeczywistość.
Oczywiście umocowanie kamery na 
dźwigu to pomysł z gatunku najbardziej 
podstawowych. Natomiast gdy zaczęli-
śmy tym dźwigiem ruszać, widząc, jaki 
to daje efekt, to oczywiście rozwinęli-
śmy to z Dymkiem do maksimum, żeby 
nadać temu dodatkową rolę „objawie-
nia” paskudnego świata, który wokół 
tego złomowiska się rozciągał. Każdemu 
z trzech operatorów dawałem pełną 
wolność i prowokowałem ich najbar-
dziej ekstrawaganckie pomysły, uważa-
jąc, że IO musi być rozbuchany wizual-
nie, mieć w sobie żywiołowość, że nie 
może być konwencjonalny. Instynkt 
pcha mnie zawsze w kierunku ekspe-
rymentu, gdyż uważam, że wszystkie 
nieoczekiwane momenty są pożywką 
dla intelektu i zmysłów. To niejako mój 
znak rozpoznawczy, że często improwi-
zuję i w ostatniej chwili dokładam do 
sceny coś, co czuję, że jej się przyda, nie 
bacząc, że zwykle łączy się to ze stratą 
czasu i niestety także pieniędzy. Pod-
czas pracy na planie IO nie teoretyzowa-
łem, jaką rolę ma spełnić taki czy inny 
eksperyment. Może trochę jest też temu 
winne malarstwo, ponieważ maluję od 
wielu lat i z coraz większym sukcesem. 
Nie w sensie, że mi się udaje czasami te 
obrazy sprzedawać, ale z sukcesem, że 
udaje mi się uzyskać jakieś odkrywcze 
formy. Coś, co cechuje moje malarstwo, 
to wielka improwizacja i wiara w przy-
padek – magiczne działanie przypadku, 
polowanie na niezamierzony efekt, który 
pojawia się w trakcie pracy, i że z przy-
padkowych strzępków zbuduje się potem 
coś, co staje się ostateczną kompozycją, 
i że to wszystko w końcu nabiera „rąk 
i nóg”, mimo iż te „ręce i nogi” nie były 
wcale zaplanowane, a co więcej nie były 
nawet egzekwowane jako „ręce i nogi”. 
A jeżeli przeczyta się to ostatnie zdanie 
jeszcze raz, jest nadzieja, że odkryje się, 
iż ma sens. Pozdrawiam Czytelników 
z poczuciem humoru.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

U kazanie gorzkiej ody-
sei, którą przebywa tytu-
łowy osioł, doświadczając 
ludzkiej małości, igno-

rancji i bezwzględności, to ciekawy 
eksperyment fabularny i wizualny. 
Wspomni pan założenia stojące za 
scenariuszem, który napisał pan wraz 
z Ewą Piaskowską?
Scenariusz IO wyniknął z mojego znu-
dzenia konwencjonalnym bohaterem 
i konwencjonalnymi fabułami. Nigdy 
nie czułem potrzeby kręcenia filmów 
o tym, że pan zakochał się w pani, co 
pociągnęło za sobą lawinę linearnych 
konsekwencji, zaś teraz wręcz taka kon-
wencja mnie nudzi i odrzuca. Nie chcę 
w pierwszym akcie pokazywać strzelby, 
żeby ją w drugim odkurzyć i w trzecim 
pozwolić w kogoś wypalić, więc stara-
liśmy się pokusić o zbudowanie filmu 
z epizodów niełączących się w żadne 
ciągi alfabetyczne – po A nie musi nastę-
pować B i C. Od dawna planowaliśmy 
napisać z Ewą film ze zwierzęciem w roli 
głównej, bo mieszkamy w mazurskich 
lasach i każdego dnia obcujemy z dziką 
przyrodą. Przypuszczaliśmy, że bohate-
rem będzie pies, bo o psach mamy naj-
większą wiedzę. Przypadek spowodował, 
że zimowa wizyta na Sycylii zetknęła 
nas z osiołkiem. W małej miejscowo-
ści Custonaci trafiliśmy na coś w rodzaju 
żywej szopki, która jest częścią trady-
cji bożonarodzeniowej inscenizacji 
życia w dawnych czasach. Uczestniczący 
w tej szopce osioł tak nas zainspirował, 
że zaimprowizowaliśmy tam pierwsze 
zdjęcia do projektu, który przerodził się 
z czasem w IO.

Praca z osłami na planie musiała być 
niemałym wyzwaniem. Zwłaszcza że 
IO powstawał przez ponad półtora 
roku.
Nawet dłużej. Zdjęcia w Custonaci miały 
miejsce 4 stycznia 2020 roku, zaś pracę na 
planie kończyliśmy w Rzymie… w marcu 
2022 roku. I to z trzecim operatorem. 
Michał Englert, który zaczynał zdjęcia, 
zapadł na covid i zaproponował, by zastą-
pił go Michał Dymek, który zrobił 3/4 
filmu, ale miał kontraktowe zobowiąza-
nia i musiał wyjechać na Tajwan. Zdjęcia 
dokończył Paweł Edelman, który następ-
nego dnia wszedł na plan Pałacu Romana 
Polańskiego. Wiedziałem, że nie mogę 
wozić po świecie jednego osiołka i nara-
żać go na stres. Dlatego mieliśmy ich aż 
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CICHE I GŁOŚNE 
DRAMATY
Rozmowa z Jerzym Skolimowskim, 
reżyserem filmu IO

Jerzy Skolimowski  
podczas zdjęć do IO na Sycylii
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SIMONA

życiorysu bym nie dotknęła, otwierały się 
drzwi do kilku kolejnych, równie cieka-
wych, czasem niejednoznacznych opo-
wieści. Do tego trzeba dodać kontekst 
społeczny. Simona była młodą kobietą ze 
znanej artystycznej rodziny Kossaków, 
kiedy w 1971 roku przyjechała z Krakowa 
z jedną walizeczką do Białowieży, do 

pracy w Instytucie Badania Ssaków. Bia-
łowieża była wtedy niedużą wsią o bardzo 
tradycyjnym systemie wartości, w którym 
kobieta zajmowała się domem, dziećmi 
i pilnowaniem życia rodzinnego. Simona 
jeździła do pracy na motorowerku, piła 
piwo pod sklepem spożywczym i miała 
własne poglądy. W dodatku zamiesz-
kała sama w opuszczonej leśniczówce bez 
prądu i wody, za to w towarzystwie dzi-
kich zwierząt. We wsi uważano, że jest 
czarownicą, bo miała oswojonego kruka 
i porozumiewała się ze zwierzętami. Była 
w tym świecie kolorowym ptakiem. Kiedy 
potem walczyła o prawa zwierząt, miała 
przeciwko sobie także kolegów z insty-
tutów naukowych, którzy chcieli prowa-
dzić badania, używając brutalnych metod 
odłowu zwierząt. Mimo wielu dramatycz-
nych sytuacji, Simona nigdy się nie pod-
dała. Jak bohaterka baśni przezwyciężała 
kolejne przeszkody. Mówiła, że jeśli jest 
coś ważnego dla naszego człowieczeń-
stwa, to należy zapomnieć o ego, nie cie-
szyć się – gdy cię chwalą, nie rozpaczać – 

gdy ganią, robić swoje. I robiła swoje, 
zasypywała przepaść między człowiekiem 
i przyrodą.

Ile czasu zajęły pani prace nad 
Simoną?
W sumie trzy lata. Pierwszą dokumenta-
cję w Białowieży zrobiłam jeszcze w 2019 

roku. Lata 2020-2021 to okres zdję-
ciowy, utrudniony przez pandemię, a rok 
2022 to udział w festiwalach i spotkania 
z widzami.

To dość krótko jak na film dokumen-
talny.
Krócej niż wiele innych projektów, to 
prawda, ale z drugiej strony pracowa-
łam nad Simoną tak intensywnie, jak 
nad żadnym innym filmem. Ten projekt 
towarzyszył mi właściwie nieustannie, 
a w trudnych czasach pandemii nagrania 
audycji radiowych Simony podtrzymy-
wały mnie na duchu.

Co prowadzi mnie do pytania o reak-
cje widzów, którzy mieli już okazję 
obejrzeć film w obiegu festiwalowym. 
Jak go odebrali i samą postać? Były 
jakieś skrajne opinie?
Publiczność odebrała Simonę wspaniale, 
właściwie bez żadnych kontrowersji. 
Na festiwalu Millennium Docs Aganist 
Gravity mieliśmy pełne sale, a chętnych 

nawet jeszcze więcej, natomiast podczas 
seansów sporo wzruszeń, emocji, ludzie 
śmiali się i płakali na przemian. Odby-
łam wiele wspaniałych spotkań z widzami 
(na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu 
Dolnym Simona zwyciężyła w plebiscycie 
publiczności – przyp. red.), otrzymałam 
mnóstwo pięknych recenzji, nieznajomi 

piszą do nas na Facebooku z pytaniem, 
jak mogą obejrzeć film. To jakiś fenomen. 
Cieszę się, że we wrześniu Simona trafi do 
dystrybucji kinowej w Polsce. 

Przedstawiony w dokumencie portret 
zaskoczył widzów?
Większość widzów coś tam wiedziała 
o Simonie Kossak, ale niedokładnie, 
wyrywkowo. Coś o zwierzętach, coś 
o Puszczy Białowieskiej, coś o rodzi-
nie Kossaków. Wychodzili z seansu bar-
dzo poruszeni, chcieli rozmawiać. Nie 
mogłabym wyobrazić sobie lepszego 
odbioru, ponieważ kręcę filmy właśnie 
po to, żeby docierać do serc i umysłów 
widzów. Ale najbardziej cieszę się z tego, 
że Simona znowu ma głos, bo to ważny 
głos i niezwykle aktualne przesłanie. 
Mówi nam, że jesteśmy współlokatorami 
na Ziemi i powinniśmy pozwolić tym 
innym istotom żyć. Nie krzywdzić!

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

S imona to kolejny po Małej 
zagładzie dokument, 
w którym eksploruje pani 
rodzinne oraz pokoleniowe 

traumy. Co było iskrą zapalną dla 
tego projektu?
Rzeczywiście, drugi raz z rzędu podej-
muję wątek przenoszenia rodzinnych 
traum, ale są to jednak zupełnie inne 
traumy. W tym wypadku zainspirowała 
mnie bohaterka, Simona Kossak – jej 
dziedzictwo, charakter, historia. Przygo-
towując się do filmu, nie wiedziałam o jej 
rodzinnych perturbacjach. Interesowałam 
się nią samą. Słuchałam kiedyś jej audycji 
nagranych dla Radia Białystok, przeczyta-
łam świetną biografię „Simona. Opowieść 
o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” 
Anny Kamińskiej. Zrozumiałam, że ta 
kobieta jest postacią wyjątkową, która ma 
nam wciąż do powiedzenia ważne rze-
czy, a jednocześnie pozostaje w Polsce 
mało znana. Bardzo chciałam, żeby głos 
Simony – to, w jaki sposób mówi o przy-
rodzie – na nowo przemówił do ludzi.

To niesamowite, że tak nietuzinkowa 
osoba została w kraju praktycznie 
zapomniana. Co najwyżej funkcjo-
nuje jako „ta kobieta od zwierząt 
i Puszczy Białowieskiej”. Mimo że 
celebruje się u nas postaci znacznie 
mniejszego kalibru.
Simona była wolna. Nie pasowała do 
żadnego schematu, mówiła, co myśli, 
czasem ostro, jeśli sytuacja tego wyma-
gała. Walczyła o przyrodę i dobro zwie-
rząt w sposób bezkompromisowy, a że 
w swoich poglądach wyprzedzała czasy, 
w których żyła, często była w tej walce 
osamotniona. Dziś powiedzielibyśmy, że 
nie mieściła się w żadnej „bańce”.

Ukazując różne strony jej osobo-
wości i życiorysu, przedstawia pani 
mozaikę emocji, refleksji, materiałów 
i wspomnień. Portret złożony z setek 
małych fragmentów.
Chciałam, żeby sama Simona była nar-
ratorką filmu i opowiadała swoją histo-
rię ciotecznej wnuczce, Idzie Matysek, 
która jest spadkobierczynią jej testamentu. 
W czasie zdjęć okazało się, że ważną część 
historii opowiada Joanna Kossak, siostrze-
nica Simony, mama Idy. I to ona opisała 
„trzy zabicia” Simony. Poza Idą i Joanną, 
Simonę wspominają jej znajomi i przyja-
ciele, ale ta główna opowieść jest z per-
spektywy rodzinnej. Choć tak naprawdę 
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NIE KRZYWDZIĆ
Rozmowa z Natalią Koryncką-
-Gruz, reżyserką filmu Simona

Natalia  
Koryncka-Gruz
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w filmie opowiadamy o relacjach bohaterki 
z poszczególnymi zwierzętami, najczę-
ściej dzikimi – krukiem, dzikiem, rysicą, 
łosiami, sarnami, drapieżnikami – a ilu-
strują to wybitne fotografie wykonane 
przez Lecha Wilczka, partnera Simony. 
Widać na nich jej ogromną czułość, miłość 
do zwierząt, a także to, że one te uczu-
cia odwzajemniają. Dzięki tym fotogra-
fiom i nagraniom audycji z jej udziałem 
jesteśmy blisko Simony, mimo że nie żyje 
od 2007 roku. Te materiały są unikalnym 
świadectwem niezwykłego życia.

Co oczywiście wiąże się z etosem 
dokumentalisty: opowiadać o kimś 
tak, by nie szkodzić. Tym bardziej 
w przypadku kogoś, kto od dawna 
nie żyje. Jak pani do tego podeszła?
Bardzo ostrożnie, budowanie portretu 
dokumentalnego zawsze łączy się z odpo-
wiedzialnością. Gdzie leży granica pomię-
dzy odkrywaniem prawdy o danej osobie 
a moim punktem widzenia? Opowiada-
nie historii wiąże się z interpretacją. Wie-

działam, że malując portret tak wielowy-
miarowej osoby, będę musiała wybierać 
to, które wątki rozwijam. Zdecydowałam 
się na relacje Simony i zwierząt. Wyjąt-
kowo ciekawa opowieść o miłości Simony 
i Lecha Wilczka jest tylko zasygnalizo-
wana w filmie – to materiał na osobne 
opowiadanie. Nieoczekiwanie, poprzez 
poruszającą opowieść Joanny Kossak, 
w filmie pojawił się wątek rodzinnej 
traumy i przez to opowieść o losie Simony 
zyskała nową perspektywę i głębię. Joanna 
zdecydowała się opowiedzieć historię 
rodzinną po dłuższym namyśle i uwa-
żam to za akt wielkiej odwagi i determi-
nacji w odkrywaniu prawdy. Wielki ukłon 
w stronę wolności i Simony.

Była jakaś granica, której nie chciała 
pani przekroczyć w opowiadaniu 
o Simonie?
Nie. W ludzkim losie zawsze jest jakaś 
strefa cienia, jakiś ból, żal, zawód, ale to 
tylko część historii. Simona była tak zło-
żoną osobowością, że jakiego wątku jej 

Simona,  
reż. Natalia Koryncka-Gruz
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BROAD PEAK

film maksymalnie autentyczny. Byli-
śmy pionierami, nie było nikogo w Pol-
sce, kto mógł nam doradzić, jak się do 
tego zabrać i na co zwrócić szczególną 
uwagę. W naszej kinematografii nie 
powstała wcześniej żadna fabuła o alpi-
nizmie czy himalaizmie. Musieliśmy 
optymalnie wykorzystać czas, jaki mie-
liśmy w wysokich górach, żeby zdobyć 
maksymalną ilość materiału, ponieważ 
wiedzieliśmy, że powrotu nie będzie. 
Dzięki temu uzyskaliśmy wysokie pro-
duction value. Cały czas drżeliśmy 
o pogodę, bo nie mogliśmy przewidzieć, 

jaką zastaniemy na miejscu i jak dyna-
micznie będzie się zmieniać.

Ale konsultowaliście też pomysł 
z zagranicznymi twórcami filmów 
o szeroko pojętej tematyce wspinacz-
kowej? 
D.J.: Tak, połączyliśmy się przez Sky-
pe’a z reżyserem Czekając na Joe. To była 
ciekawa rozmowa. Powiedział nam wiele 
rzeczy, ale też wprost oznajmił, że jeśli 
chcemy iść do bazy pod Broad Peakiem 
i kręcić na wysokości 5 tys. metrów, to 
nam w tej sprawie nie doradzi, ponie-

waż nikt tego wcześniej nie zrobił. Jego 
doświadczenia, ale też doświadczenia 
innych twórców, nijak miały się do tego, 
co zamierzaliśmy zrobić.
K.R.: Kevin Macdonald uprzedzał nas 
też np., że nie będzie „kalendarzówki”. 
Faktycznie nie było na to szansy, bo 
w wysokich górach można coś plano-
wać z dużym prawdopodobieństwem, 
ale przy tej zmienności pogody, jedyny 
słuszny kierunek to ustalanie rozkładu 
dnia na podstawie prognoz krótkotermi-
nowych, zazwyczaj poprzedniego dnia 
czy nocy.
D.J.: To dotyczyło zresztą nie tylko Kara-
korum, ale też zdjęć w Alpach, w masy-
wie Mont Blanc. Może nawet w Alpach 
było trudniej, ponieważ do Karakorum 
zabraliśmy 25-osobową ekipę, a w Alpach 
było nas w porywach aż 80 osób. Wyna-
jęliśmy tam w styczniu całe schroni-
sko – Rifugio Torino. To jest czas, kiedy 
to miejsce jest normalnie zamknięte dla 
turystów ze względu na niesprzyjające 
warunki. Po każdej kolacji cała ekipa cze-
kała, aż naradzimy się z Leszkiem, kie-
rowniczką produkcji, operatorem obrazu, 
szefem zabezpieczenia IVBV, czyli Mię-
dzynarodowej Federacji Związków Prze-
wodnickich, oraz drugą reżyser, porów-
nując prognozy i sprawdzając, co mamy 
jeszcze do nakręcenia. Czasami z dnia na 
dzień trzeba było wszystko wywrócić do 
góry nogami.

Jak zapamiętacie ten projekt? Czy 
wasze życie też wywrócił do góry 
nogami?
D.J.: Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, 
ale dla nas wszystkich to było coś wię-
cej niż film. To nie tylko praca, ale też 
wielka przygoda, w której każdy musiał 
być wrażliwy na drugiego człowieka, 
ponieważ wiedzieliśmy, że znajdujemy 
się w przestrzeni, w której jest bardzo 
niebezpiecznie. Wszyscy byliśmy też 
razem skoszarowani, więc czasem czu-
liśmy się jak na koloniach. To wpływało 
na świetną atmosferę.
K.R.: Ja miałem też wielokrotnie poczu-
cie, że czuwał nad tym wszystkim duch 
Maćka Berbeki. Od początku do końca 
chcieliśmy być fair wobec bohatera 
i chociaż może zabrzmi to dla niektó-
rych naiwnie, wierzę, że nam wielokrot-
nie pomagał. 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

Podobno wasza przygoda 
z Broad Peak zaczęła się 
od lektury. Co to była za 
książka?

Krzysztof Rzączyński: Reportaż Jacka 
Hugo-Badera „Długi film o miłości. 
Powrót na Broad Peak”. Jakieś 8 lat temu 
w wakacje mój brat Maciek powiedział, 
że muszę tę książkę koniecznie przeczy-
tać, bo może być inspiracją do fabuły. 
Mniej więcej w tym samym czasie Dawid 
Janicki dostał ten sam komunikat. Od 
tego momentu zaczęła się – teoretycz-
nie tylko prosta – droga do powstania 
naszego filmu. Okazała się jedną z naj-
trudniejszych w naszym życiu, ale podą-
żaliśmy nią bardzo konsekwentnie.

W którym momencie było wiadomo, 
że reżyserskie krzesło obejmie Leszek 
Dawid?
Dawid Janicki: Po kilku tygodniach od 
ustalenia, że działamy. Nie mieliśmy 
jeszcze wtedy scenarzysty, ale na tamtym 
etapie nie to było najistotniejsze. Myśląc 
o Broad Peaku, nie wiedzieliśmy, którą 
ścieżką będziemy na niego wchodzić, ani 
że głównym bohaterem będzie Maciej 
Berbeka. To wyklarowało się później. 
K.R.: Z Leszkiem równolegle studiowa-
liśmy reżyserię, znałem go doskonale, 
lubiłem i ceniłem. Pamiętałem też o jego 
górskiej pasji, w szkole filmowej dość 
często zdarzało mu się realizować pro-
jekty pokazujące góry i wspinaczkę. Od 
początku wiedziałem, że będzie odpo-
wiednią osobą do tego zadania. Pod-
czas zdjęć i tej naszej trudnej, wyboistej 
wspólnej drogi pokazał, że potrafi być 
twardy, wytrzymały, że doskonale radzi 
sobie w ekstremalnych warunkach. Jest 
człowiekiem gór. 
D.J.: Jestem przekonany, że zaproszenie 
do tego projektu Leszka było najważ-
niejszą i najbardziej trafną decyzją, jaką 
podjęliśmy. 

Broad Peak od samego początku 
bardzo mocno oddziaływał na życie 
wielu ludzi. Rodzina Macieja Ber-
beki, inni wspinacze, aktorzy, którzy 
wcielali się w prawdziwe postaci – 
wszyscy opowiadają, jak niesamowi-
tym i mistycznym przeżyciem była 
realizacja tego obrazu.
D.J.: Zdecydowanie udział w tym pro-
jekcie był dla nas wszystkich przygodą 
życia. Taki film zdarza się raz na wiele 
lat, do tego na planie musieliśmy mie-

rzyć się z ekstremalnymi żywiołami. To 
bardzo jednoczy ekipę.

Jak się przygotowaliście do tak eks-
tremalnego i wyczerpującego fizycz-
nie przedsięwzięcia? 
D.J.: Od samego początku bardzo nam 
zależało, żeby aktorzy, w tym w szcze-
gólności odtwórca głównej roli Macieja 
Berbeki – Ireneusz Czop, nauczyli się 
rzemiosła, czyli po prostu wspinaczki. 
Autentyzm i wiarygodność to były dwa 
hasła, które nam przyświecały. Nie cho-
dziło więc o to, żeby aktorzy udawali, 
ale by faktycznie potrafili się wspinać. 
Irek niesamowicie się zaangażował, bar-
dzo wiele dla tej roli poświęcił, również 
innych swoich planów zawodowych. My 
z kolei zatrudniliśmy trenerów, dietety-
ków, ludzi gór, którzy nauczyli go i pozo-
stałych członków obsady być hima-
laistami. Ważne było, że znaleźliśmy 
wspólny język w tym, jak widzieliśmy tę 
rolę, a Irek był absolutnie gotowy, żeby to 
brzemię udźwignąć.
K.R.: Nawet ludzie, którzy nie próbo-
wali wcześniej wspinaczki, ani nie byli 
jakoś specjalnie „nastawieni na góry”, 
złapali bakcyla. A my na planie dbali-
śmy, żeby wszystko odbywało się mak-
symalnie bezpiecznie. Przeszliśmy drogę 
ogromnej górskiej odpowiedzialności, 
bo doskonale wiedzieliśmy, że z tym nie 
ma żartów.

Wspomnieliście dwa słowa klucze, 
czyli autentyzm i wiarygodność, 
które stanowiły dla was wyznaczniki 
powodzenia tego projektu. Konse-
kwencją była m.in. rezygnacja ze scen 
z użyciem green screenu i kręcenia 
w studiu zdjęć górskich. Wydaje się, 
że to szaleństwo. Skąd ta decyzja?
D.J.: To była nasza wspólna decy-
zja z Leszkiem. Nie wyobrażaliśmy 
sobie realizowania filmu dziejącego się 
w Karakorum bez fizycznej tam obec-
ności. Kiedy zaczęliśmy prace nad tym 
projektem, miałem taką myśl, że na 
wieść o podjęciu tematu Broad Peaku 
przez polskich twórców, zaraz ode-
zwą się głosy malkontentów, którzy 
będą narzekać, że kręciliśmy w Pol-
sce, że to Tatry udają Karakorum. 
Nawet teraz, kiedy czytam w interne-
cie jakieś komentarze, to przekonuję 
się, że moje przeczucie było słuszne. 
Tymczasem, chociaż nie mieliśmy ame-
rykańskiego budżetu, udało się zrobić 
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AUTENTYZM 
I WIARYGODNOŚĆ
Rozmowa 
z Krzysztofem 
Rzączyńskim 
i Dawidem 
Janickim, 
producentami 
filmu Broad Peak
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To pierwszy film 
typowo histo-
ryczny w pani 
dorobku sceno-

graficznym. Czy odczuwa 
pani tremę, czy może czuje 
się w tym temacie jak ryba 
w wodzie?
Anna Anosowicz: Pracowa-
łam już wcześniej przy kinie 
historycznym, ale rzeczy-
wiście ten projekt cofa nas 
w czasy odleglejsze niż pierw-
sza czy druga wojna światowa. 
Pierwszy raz przyszło mi 
odtwarzać realia XVIII-wiecz-
nej Polski. Czy odczuwam 
tremę? Nie, raczej nie. Czuję 
przede wszystkim ekscyta-
cję, jak przy każdym nowym 
wyzwaniu. Mam też poczucie, 
że bardzo się wspieramy z sze-
fowymi (tak się złożyło, że to 
same kobiety) pionów współ-
odpowiedzialnych za war-
stwę wizualną: fantastyczną 
kostiumografką Dorotą 
Roque plo i świetną charakte-
ryzatorką Anetą Brzozowską.

XVIII wiek rzadko poka-
zywany jest w polskim 
kinie. Czy coś sprawiało 
pani trudność w przygoto-
waniach do pracy nad tym 
filmem?

56 57

NA PLANIE KOS

Największym wyzwaniem było 
dotarcie do szczegółowych 
informacji na temat realiów 
epoki. Realia wieku XIX są 
zdokumentowane wspaniale – 
zachowało się sporo budynków 
wiejskich, działali już pierwsi 
etnografowie badający życie na 
wsi. Wiek XVIII to jednak czas, 
kiedy chłopom nie poświę-
cano najmniejszej uwagi i poza 
grafikami Jana Piotra Norblina 
nie zachowały się prawie żadne 
opisy ich życia. Docieranie do 
informacji, jaka była struktura 
osady wiejskiej, jak wyglądało 
życie codzienne, czy nawet: 
co jedzono, czym i na czym 
jedzono – to była przygoda. 
A po etapie researchu – spo-
rym wyzwaniem było zapro-
jektowanie oraz wykonanie 
większości rekwizytów i mebli 
do wnętrz filmowych, bo 
giełdy czy rekwizytornie pełne 
są przedmiotów XX- czy nawet 
XIX-wiecznych, ze świecą jed-
nak szukać czegokolwiek, co 
ma 250 i więcej lat...

Co z perspektywy pani 
ogromnego doświadczenia 
wyróżnia pracę przy reali-
zacji filmu Kos?
Dorota Roqueplo: Reży-
ser Paweł Maślona dał mi 

możliwość „wyśnienia” sobie 
każdego z bohaterów – są 
osadzeni w epoce, ale też 
trochę „złamani”. Ostatnio 
powiedziałam, że te kostiumy 
mnie wzruszają, mam jakąś 
olbrzymią czułość do każdej 
postaci. Mam też uczucie, że 
„mój team” pokochał tych 
bohaterów i sami bardzo pil-
nują, aby nic nie zaburzyło 
ich bytu w filmie. Jeżeli widz 

będzie czujny, będzie mógł 
sobie dopowiedzieć historię 
każdej z postaci. Może najle-
piej kilka razy pójść zobaczyć 
ten film. (śmiech) 

Czy ubranie aktorów 
pierwszego i drugiego 
planu w filmie historycz-
nym wymaga od kostiumo-
grafa większego wysiłku 
oraz cierpliwości niż 

w produkcjach współ-
czesnych? I kogo łatwiej 
się ubiera – aktora czy 
aktorkę?
Dorzuciłabym jeszcze sta-
tystów, bo o nich się zapo-
mina, a to przecież oni 
również tworzą atmosferę 
filmu czy to historycznego, 
czy współczesnego. Obraz 
historyczny jest wymaga-
jący, ale baza jest podobna. 
Film współczesny też bywa 
trudny, bo wielu z nas ma 
własne widzenie świata, 
który nas otacza. I tu, i tu 
trzeba trafić w postać psy-
chologicznie. A psycho-
logicznie podchodzi się 
do każdej postaci, czy jest 
ona z XVI czy XXI wieku. 
Produkcje historyczne są 
wymagające pod względem 
wiedzy, a tę wiedzę trzeba 
też skonfrontować z wizją 
reżysera. Jeżeli reżyser nam 
daje możliwość wariactwa 

na temat epoki, to cudow-
nie, bo można szukać więk-
szych inspiracji, a nie tylko 
odzwierciedlać historię. I tak 
właśnie mamy w filmie Kos. 
Paweł dał mi bardzo dużą 
swobodę, a zarazem mamy 
konkretne umiejscowienie 
akcji w czasie. Dla mnie nie 
ma różnicy, kogo lepiej się 
odziewa. W kinie historycz-
nym ma się olbrzymią frajdę 
w procesie twórczym – od 
pomysłu na papierze, przez 
znalezienie materiałów, szy-
cie, patynowanie aż kostium 
stanie się drugą skórą dla 
aktora. Płeć nie gra roli.

Jak kształtowała się współ-
praca z ekipą w trakcie 
realizacji filmu, w kobie-
cym zespole scenograficz-
no-kostiumowym?
Aneta Brzozowska: Będę 
ze wzruszeniem wspominać 
współpracę z Dorotą Roque-

plo i Anią Anosowicz. To 
był wspaniały czas kreacji, 
wzajemnej inspiracji oraz 
wsparcia. Uważam, że film to 
energia ludzi, którzy go two-
rzą i ma to ogromny wpływ 
na jakość obrazu. Charak-
teryzacja jest dopełnieniem 
kostiumu, a tak stworzoną 
postać osadzamy w świe-
cie, który kreuje sceno-
graf – to wszystko musi two-
rzyć spójną całość. Tak też 
wyglądała nasza współpraca. 
Mam wrażenie, że wszystkie 
kochamy to, co robimy, anga-
żujemy się, ale i potrafimy 
siebie słuchać. Fascynowała 
nas możliwość zagłębienia się 
w wiek XVIII. Praca przy tym 
filmie była dla mnie wyzwa-
niem, przygodą, rozwojem, 
ale przede wszystkim czasem 
spędzonym z wieloma wspa-
niałymi ludźmi, którzy wsa-
dzili w ten projekt swoje serce 
i talent.

Co w trakcie przygotowań, 
jak i realizacji zdjęć było 
dla pani kluczowe?
Starałam się zebrać jak naj-
więcej materiałów doty-
czących wyglądu chłopów 
i szlachty z końca XVIII 
wieku. Jest ich zdecydowa-
nie mniej niż z innych okre-
sów historycznych. Dla mnie 
jednak ważne było nie tylko 
odwzorowanie epoki, ale 
stworzenie takiej charaktery-
zacji, która będzie dla aktora 
dopełnieniem w budowa-
niu postaci, podkreśli jakieś 
cechy charakteru, będzie two-
rzyła całość z kostiumem, 
a jednocześnie nie będzie 
przerysowana. Tworzenie 
postaci to proces w trakcie 
okresu przygotowawczego 
i w trakcie realizacji zdjęć.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE 
FILMU KOS
Rozmowa ze scenografką  
Anną Anosowicz, 
kostiumografką 
Dorotą Roqueplo 
i charakteryzatorką  
Anetą Brzozowską

Dawno już w polskim kinie nie oglądaliśmy 
produkcji historycznej, której czas akcji 

sięgałby wcześniej niż okres pierwszej wojny 
światowej. Tym razem filmowcy sięgają prze-
łomu XVIII i XIX wieku. Postać, którą chcą 
nam przedstawić to Tadeusz Kościuszko – 
wielki bohater co najmniej dwóch narodów. 
Obraz Kos powstaje według nagrodzonego na 
Script Pro 2020 debiutanckiego scenariusza 
Michała A. Zielińskiego. Producenci Leszek 
Bodzak i Aneta Hickinbotham (Aurum Film) 
oraz Daniel Baur z niemieckiej grupy K5 Inter-
national reżyserię obrazu powierzyli Pawłowi 
Maślonie. To międzynarodowa superproduk-
cja historyczno-sensacyjna, opowieść z 1794 
roku o perypetiach i przygodach Tadeusza 
Kościuszki „Kosa” przygotowującego powstanie 
przeciwko Rosjanom – insurekcję z udziałem 
polskich chłopów i szlachty. W rolach głów-
nych zobaczymy m.in. Jacka Braciaka, Barto-
sza Bielenię, Roberta Więckiewicza, Agnieszkę 
Grochowską, Łukasza Simlata, Piotra Packa, 
Andrzeja Seweryna, Matyldę Giegżno oraz ame-
rykańskiego aktora Jasona Mitchella. Zdjęcia 
rozpoczęto w drugiej połowie maja, a zakoń-
czono na początku sierpnia. Ich autorem jest 
Piotr Sobociński jr, scenografię przygotowała 
Anna Anosowicz, kostiumy Dorota Roqueplo. 
Film jest współfinansowany przez PISF, pre-
mierę zaplanowano na 2023 rok.  S.N.

Kos,  
reż. Paweł Maślona

Agnieszka Grochowska  
w filmie Kos,  
reż. Paweł Maślona
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Film Fucking Bornholm w reżyserii 
Anny Kazejak, który miał już swoją 
premierę w polskich kinach, pre-
zentowany w Karlowych Warach 

w Konkursie Głównym otrzymał nagrodę 
Europa Cinemas Label. A to oznacza, że obraz 
o dylematach, zagubieniu, małżeńskim kry-
zysie i rozliczeniu z życiem polskich 40-lat-
ków może liczyć na wsparcie dystrybucyjne 
w wielu europejskich krajach.  

Nagroda Stowarzyszenia Międzynaro-
dowych Krytyków FIPRESCI (wśród juro-
rów polski krytyk Adam Kruk) przypadła 
w udziale filmowi Borders of Love Tomasza 
Wińskiego (Konkurs Główny), Polaka, absol-
wenta praskiej szkoły FAMU. To nieszablo-
nowe spojrzenie na związki, seks, miłość, bli-
skość. Obraz o tym, jak komunikujemy się 
w relacjach, jak udajemy, że jesteśmy nowo-
cześni, bezpruderyjni, zakłamując nasze 
autentyczne potrzeby i emocje.

Spory sukces odniosła czesko-słowac-
ko-polska koprodukcja Słowo. Film otrzy-
mał dwie nagrody w Konkursie Głównym. 
Pierwszą, za najlepszą reżyserię, odebrała 
Beata Parkanová. Druga statuetka powę-
drowała do rąk Martina Fingera, którego 
uznano najlepszym aktorem. Słowo to histo-
ria małomiasteczkowego notariusza, który 
przeciwstawia się naciskom politycznym 
w czasach reżimu komunistycznego w 1968 
roku. Producentem z polskiej strony jest 
Kijora Film, a część zdjęć powstawała na 
naszym wybrzeżu Bałtyku. W jury Konkursu 
Głównego Międzynarodowego Festiwalu 

Karlowarska publiczność bardzo dobrze 
przyjęła Sonatę Bartosza Blaschke w sek-
cji People Next Door oraz krótkometra-
żową fabułę Macieja Jankowskiego Warzywa 
i owoce pokazywaną w ramach Generation 
Next of European Cinema. Kolejki przed 
seansami IO Jerzego Skolimowskiego oraz 
Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej (oba 
tytuły w najciekawszej sekcji Horizons) 
nie po raz pierwszy ujawniły, jak bardzo 
publiczność festiwalowa czeka na tytuły, 
które wypromował wcześniej MFF w Cannes, 
ale także – w odniesieniu do innych filmów 
tej sekcji – najwięksi festiwalowi gracze, jak 
Wenecja, Berlin, Sundance czy Locarno.

Aby dopełnić obrazu polskiej obecności 
w Karlowych Warach, dodam, że w tego-
rocznej edycji KVIFF Eastern Promises 
zostały zaprezentowane trzy projekty zwią-
zane z Polską. W ramach Works in Progress 
(z producentką Ewą Puszczyńską w jury) 
wśród 10 produkcji znalazł się film Słoń 
w reżyserii Kamila Krawczyckiego. W gro-
nie ośmiu projektów w programie First 
Cut+ zaprezentowano norwesko-polsko-
-niemiecką koprodukcję Norwegian Dream 
Leiva Igora Devolda, absolwenta Szkoły 
Filmowej w Łodzi. Z kolei w sekcji Works 
in Development – pokazany został Delfin 
Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej. Ten projekt, 
który w surrealistyczny sposób opowiada 
o walce o osobiste szczęście i samorealiza-
cję otrzymał Nagrodę Connecting Cottbus, 
która zaprasza zwycięzcę na sesję pitchin-
gową na niemieckim rynku koproduk-
cyjnym w listopadzie. Producentka filmu 
Magdalena Sztorc weźmie udział w progra-
mie szkoleń zawodowych dla producentów 
Rotterdam Lab, który odbędzie się podczas 
MFF w Rotterdamie.

W tym roku w programie karlowarskiego 
festiwalu nastąpiły spore zmiany. Zniknęła 
bardzo lubiana i ceniona, zwłaszcza przez kry-
tyków i dziennikarzy zagranicznych, sekcja 
konkursowa East of The West prezentująca 
kinematografie z regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej, powołana do życia w latach 
90. XX wieku przez zmarłą w ubiegłym roku 
wieloletnią dyrektor artystyczną festiwalu 
Evę Zaoralową. To był znak rozpoznawczy, 
sekcja, która wyróżniała karlowarski festiwal 
wśród innych klasy „A”. Została ona zastą-
piona nowym konkursem Proxima, który 
promuje kino niekonwencjonalne, odważne, 
otwierające nowe perspektywy dla reżyserów 
z całego świata. Zdaniem Karela Ocha, obec-
nego dyrektora artystycznego MFF w Kar-
lowych Warach, rola East of The West jako 
przestrzeni, która pomagała promować kine-

KARLOWE WARY

Filmowego w Karlowych Warach zasiadał 
w tym roku Roman Gutek.

Niestety, tym razem z nagrodą nie wyje-
chał z Czech Tomasz Wasilewski (9 lat temu 
wygrał sekcję East of The West filmem Płynące 
wieżowce), który premierowo, w nowej sek-
cji Proxima, zaprezentował swój dotychczas 
najbardziej radykalny obraz – Głupcy. To nie 
pierwsza w filmografii Wasilewskiego historia 
zakazanej miłości, tym razem tej najtrudniej-
szej do zaakceptowania, próba przełamania 
i dotknięcia tabu – rzadko w polskim, ale 
i światowym kinie eksplorowana – z przej-
mującymi kreacjami Doroty Kolak i Łuksza 
Silmata oraz surrealistyczną, odrealnioną 
stroną wizualną.
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matografie regionu na rynku międzynaro-
dowym zakończyła się. Taką funkcję nadal 
natomiast pełni platforma Eastern Promi-
ses, dedykowana młodym debiutującym fil-
mowcom z Europy Środkowej i Wschodniej. 

W rezultacie jednak klarowny dotych-
czas podział obu sekcji konkursowych uległ 
w tym roku zatarciu. Na przykład konkur-
sowy, grecko-nowofalowy obraz o tajemni-
czej mocy ciszy i dźwięków paraliżujących 
lokalną społeczność – Silence 6-9 w reżyserii 
Christosa Passalisa – mógłby spokojnie zna-
leźć się w Proximie i na odwrót – irański Like 
a Fish on the Moon Dornaz Hajihy, o 4-letnim 
synu teherańskiej pary, który pewnego dnia 
przestaje mówić, wywracając życie rodziny 
do góry nogami, znakomicie sprawdziłby się 
w Konkursie Głównym.

Ostatecznie jury nagrodziło Kryształowym 
Globem w Konkursie Głównym Summer with 
Hope w reżyserii mieszkającej w Kanadzie 
Iranki Sadaf Foroughi, film o wyłamującej 
się ze schematów patriarchalnego, skorum-
powanego i opresyjnego społeczeństwa przy-
jaźni nastolatka i jego pływackiego trenera. 
Specjalną Nagrodę Jury zdobył hiszpański 
obraz Musisz przyjść i zobaczyć Jonása Tru-
eby – opowieść o wycieczce pary 30-letnich 
mieszkańców Madrytu na wieś. Ten film, 
zgodnie ze swoim tytułem, nie oferuje… nic 
ponad to, co zapowiada. Jest rodzajem żartu, 
zabawy z widzem, angażuje jego wyobraźnię. 
Nagroda aktorska za rolę kobiecą powędro-
wała do (uwaga!) dwóch aktorek: Mariam 
Khundadze i Taki Mumladze z mojego ulu-
bionego filmu gruzińskiego A Room of My 
Own Ioseba „Soso” Bliadze. To znakomity 
portret młodego pokolenia Gruzinów, kino 
feministyczne, głos kobiet, które wybierają 
własne, dalekie od tradycyjnych wartości 
rodziców, modele życia.

W sekcji Proxima najlepszy według juro-
rów okazał się dokument Art Talent Show 
Tomáša Bojara i Adéli Komrzý, rejestra-
cja egzaminów dla kandydatów do pra-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Nagroda 
Specjalna Jury została przyznana filmowi 
hiszpańsko-argentyńskiemu La Pietà 
w reżyserii Eduardo Casanovy z niezwy-
kłą kreacją Ángeliny Moliny – muzy Almo-
dóvara i Buñuela. Tym razem w roli zabor-
czej matki, dyktatorki w toksycznej relacji 
z własnym synem. Kino totalnie wolne, 
zwariowane, szalone. I wreszcie Wyróżnie-
nie Jury dla balansującego na granicy gro-
teski i thrillera chorwacko-serbskiego The 
Uncle Davida Kapaca i Andriji Mardešića.

Mariola Wiktor

Bez Kryształowych Globów, za to 
z nagrodami pozaregulaminowymi 
i wypełnionymi szczelnie salami. Polska 
kinematografia, ceniona w Karlowych 
Warach, na ostatnim, 56. festiwalu 
spotkała się ze znakomitym odbiorem 
i żywym zainteresowaniem.
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Ekipa filmu Borders of Love,  
reż. Tomasz Wiński

Izabela Kiszka-Hoflik, Marcel Sławiński, Katarzyna Sobańska, Maciej Stuhr,  
Anna Kazejak, Marta Lewandowska i Filip Kasperaszek
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Pokazują tu najważniejsze filmy 
z największych festiwali. Tak jak 
Nowe Horyzonty jerozolimski 
festiwal zachwyca głównie tych, 

którzy nie jeżdżą do Cannes, Berlina czy 
na Sundance. Tutaj mogli obejrzeć nowe 
filmy Park Chan-wooka, Hirokazu Kore-
edy, Urlicha Seidla, Alaina Guiraudie, 
Siergieja Łoźnicy, Davida Cronenberga 
czy Jerzego Skolimowskiego (Polskę, 
obok IO Skolimowskiego, reprezento-
wały też tytuły: Cicha ziemia Agi Wosz-
czyńskiej, Sukienka Tadeusza Łysiaka, 
Dalej jest dzień Damiana Kocura i kopro-
dukcja turecko-polsko-niemiecka Lam-
part z Ankary Emre Kayişa). Różnica 
z Wrocławiem jest jednak zasadnicza: do 
Jerozolimy przyjeżdżają gwiazdy świato-
wego formatu.

drugi wyreżyserował jej mąż Yvan Atall, 
a ich syn Ben wcielił się w rolę oskarżonego 
o gwałt chłopaka. „W pewnym momencie 
uświadomiłam sobie, że ja nie gram, tylko 
przeżywam emocje bohaterki. Tak właśnie 
zadziałało na mnie to, że musiałam bronić 
moje dziecko” – opowiadała Gainsbourg 
publiczności wypełniającej salę miejsco-
wej kinoteki. 

Niesamowita frekwencja to kolejna ude-
rzająca rzecz na tym izraelskim festiwalu. 
Nie ma znaczenia, czy projekcja zaczyna 
się o 10 rano w dzień roboczy, czy jest to 
seans wieczorny w weekend – widzowie 
walą drzwiami i oknami, bardzo często 
brakuje biletów. Największe zaintereso-
wanie wzbudzają nadal filmy z Izraela 
poświęcone otoczonym tajemnicą orto-
doksyjnym Żydom. Jednym z najwięk-
szych hitów festiwalu był Barren. Mor-
dechai Vardi portretuje parę chasydów, 
która mierzy się z problemem bezdziet-
ności. Gdy w okolicy pojawia się męż-
czyzna twierdzący, że posiada cudowne 
moce leczące niepłodność, małżonkowie 
będą musieli odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, co jest dla nich ważniejsze: wiara czy 
chęć posiadania potomka? To przenikliwe 
kino, inteligentnie pokazujące, jak religia 
i tradycja potrafią się brutalnie wykluczać.

Wydarzeniem był także pokaz irańskiego 
filmu Until Tomorrow Ali Asgariego o mło-
dej Irance ukrywającej przed rodzicami, 
że urodziła dziecko bez ślubu. Film został 
zakazany w Iranie, a pomysł, by pokazywać 
go na festiwalu spotkał się z potępieniem 
irańskiego ministerstwa kultury. Film ofi-
cjalnie z programu wycofano, ale odbył się 
nienagłaśniany pokaz specjalny. Na reakcje 
rządzących długo nie trzeba było czekać. 
Już 2 sierpnia Habib Ilbeigi zapowiedział, 
że odtąd irańscy filmowcy mają zakaz poka-
zywania filmów w Izraelu (jako oficjalny 
powód podano okupację Palestyny) nie 
tylko na festiwalu, ale też w kinie, telewi-
zji i na VOD.

To pokazuje, jak trudne jest programo-
wanie festiwalu, w którym każda decyzja 
może być polityczna.

Artur Zaborski

UHERSKÉ HRADIŠTĚJEROZOLIMA

W  tym roku zjawili się m.in. Vol-
ker Schlöndorff, który wygłosił wykład 
mistrzowski i pokazał swój ostatni doku-
ment The Forest Maker o sadzącym drzewa 
w Afryce Tonym Rinaudo, oraz Ruben 
Östlund, który miał tu swoją retrospek-
tywę, a jego Trójkąt smutku otwierał festi-
wal. I było to wydarzenie magiczne – pro-
jekcja odbyła się na otwartym powietrzu, 
niemal tuż po murami Starego Miasta, 
w pozostałościach po Basenie Sułtana po 
zachodniej stronie góry Syjon. Po powi-
talnej przemowie Szwed zrobił sobie sesję 
telefonem komórkowym z tłumem widzów.

Sensację wzbudziła również Charlotte 
Gainsbourg, która pokazywała na impre-
zie dwa filmy – Pasażerów nocy Mikhaëla 
Hersa, w którym gra zostawioną przez męża 
Elisabeth, oraz mocnego Oskarżonego. Ten 
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Największą ciekawość widowni 
Jerozolimskiego Festiwalu Filmowego 
wzbudzały niezmiennie filmy 
poświęcone ortodoksyjnym Żydom. 
W programie był też kontrowersyjny 
obraz z Iranu. Jak mało który festiwal 
impreza ta musi liczyć się z polityką.

Gdy jest jakiś polski film, zawsze 
idę go obejrzeć” – powiedziała po 
projekcji Sonaty Bartosza Blaschke 
jedna z widzek, inna jej przytak-

nęła, a Petra Stěhulová, dziennikarka portalu 
idnes.cz, zacytowała tę opinię w obszernej 
relacji z 48. edycji Letní filmové školy (Let-
niej Szkoły Filmowej).

Festiwal w Uherské Hradiště to kwinte-
sencja kinofilii. I choć dominują widzowie 
z Czech i Słowacji, to wydaje się, że miej-
sce szczególne ma tu polska kinematografia. 
Dość powiedzieć, że w tym roku w progra-
mie znalazło się sześć nowych filmów – Inni 
ludzie Agnieszki Terpińskiej, Piosenki o miłości 
Tomasza Habowskiego, wspomniana Sonata, 
Wesele Wojciecha Smarzowskiego, Wszyst-
kie nasze strachy Łukasza Gutta i Łukasza 
Rondudy oraz Żeby nie było śladów Jana P. 
Matuszyńskiego – które zgromadziły blisko 
trzy tysiące widzów. Niezły wynik. Przecież 
konkurowały m.in. z retrospektywami Luisa 
Buñuela, Martina Friča, Semiha Kaplanoğlu, 
Michaeli Pavlátovej, Elizy Petkovej, Jima Sche-
ridana i Shinjiego Sōmaia, a także pokazami 
włoskich filmów niemych o diwach, brytyj-
skim kinem młodych gniewnych i nowym 
kinem portugalskim, czy przeglądem najcie-
kawszych najświeższych produkcji z Europy 
Środkowej i Wschodniej.

„Zawsze staram się prezentować całą 
gamę współczesnych polskich filmów 
fabularnych. Ważne jest dla mnie, aby nie 
zabrakło filmu o wysokich walorach arty-
stycznych, filmu niezależnego lub niskobu-
dżetowego, oraz filmu eksperymentującego 
z formą lub narracją, ale także pojawiło się 
tzw. kino środka. Są to więc głównie filmy 
arthousowe” – mówi Petr Vlček, polonista 
i filmoznawca, autor polskiej części pro-
gramu. Hitami zawsze są filmy Smarzow-
skiego. A pokazane tu były wszystkie. Przed 
pięcioma laty autor odebrał też specjalną 
nagrodę Asocjacji Czeskich Klubów Fil-
mowych. I wraca, spotykać się z tutejszą 
wspaniałą, dociekliwą publicznością. Tak 
było i tym razem. Kolejki na Wesele były 
rekordowe, wielu osobom nie udało się 
dostać do kina.

W poprzednich latach ta polska część 
była obszerniejsza, by wspomnieć tylko 
retrospektywy reżyserskie Grzegorza Kró-
likiewicza (2019), Andrzeja Wajdy (2020) 
i przegląd filmów zmontowanych przez 
Jarosława Kamińskiego (2021), czy przypo-
mnienie kina moralnego niepokoju (2021), 
jednak niestety tym razem wydarzenie nie 
otrzymało żadnego wsparcia z polskiej 
strony, co dość zasadniczo ogranicza moż-

liwości promocji kultury za granicą. A był 
m.in. pomysł, by z okazji stulecia urodzin, 
pokazać filmy Jerzego Kawalerowicza. Może 
uda się za rok. A może będzie coś zupełnie 
innego, bo niebawem ukazać się ma czeski 
przekład „Historii kina polskiego” Tade-
usza Lubelskiego. Vlček mówi: „Od kilku 
lat wraz z zespołem tłumaczek i tłumaczy 
pracujemy nad przekładem książki profe-
sora Lubelskiego. Choć do wielu informacji 
można dotrzeć poprzez literaturę anglo-
języczną, chcemy zaproponować czeskim 

czytelnikom czeskojęzyczny przegląd dzie-
jów polskiego kina. Zainteresowanie nim 
rośnie, dlatego chcemy go wspierać też na 
polu filmoznawstwa. Może premiera książki 
odbędzie się właśnie w Uherským Hradiště, 
może wzbogacona o jakiś obszerniejszy 
przegląd? O ile oczywiście znajdziemy na 
to środki”.

49. Letní filmová škola odbędzie się 
w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2023 roku.

Maciej Gil

POLSKIE KINO 
ZA POŁUDNIOWĄ 
GRANICĄ
Do urokliwego morawskiego miasteczka 
Uherské Hradiště przyjeżdżają tysiące 
widzów spragnionych pasjonującej 
wyprawy w historię, jak i współczesność 
kina. To największy w Czeskiej Republice 
niekonkursowy festiwal filmowy.

Charlotte Gainsbourg  
i Yvan Attal
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Spotkanie z reżyserem Wojciechem Smarzowskim  
po projekcji Wesela
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Następne sezony były już dys-
trybuowane przez platformę 
Player. Teraz Kontrolę można 
oglądać także na Discovery+, 
stała się też pierwszym pol-
skim serialem Player Oryginal 
z dystrybucją światową.

KREMACJA CZASU
Z NAGRODĄ 
W INDIACH

Film Beaty Poźniak był już 
pokazywany na 20 międzyna-
rodowych festiwalach. Teraz 
do rosnącej kolekcji nagród 
reżyserka dołączyła kolejną, 
tym razem zdobytą na Pune 
Short Film Festival w Indiach. 
Punktem wyjścia filmu jest 
wiersz „Kremacja czasu”, który 
Beata Poźniak napisała do 
międzynarodowej antologii 
poetyckiej „Musings During 
a Time of Pandemic”. Artystka 
swój film nagrała telefonem, 
przedstawiając nową rzeczy-
wistość, która zastała ją pod-
czas pandemii w Beverly Hills. 
Puste półki w sklepach przy-
pomniały jej o Polsce w latach 
80. Obraz zadedykowała pra-
cownikom medycznym za ich 
ogromne wsparcie i poświę-
cenie w tym trudnym czasie. 
„Nie przypuszczałam, że na 
mój film odpowie tyle osób 
z tak odległych krajów. Jesz-
cze raz potwierdza się powie-
dzenie, że »We are all one. All 
human«. Więcej nas wszyst-
kich łączy, niż dzieli” – tłuma-
czy Beata Poźniak.

TROCHĘ RAJU 
Z NAGRODĄ 
W HISZPANII

Film Andrzeja Cichockiego 
uznano najlepszym krótko-
metrażowym dokumentem 
w konkursie EcoFilm 10. edycji 
hiszpańskiego Rural Film Fest 
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POLACY 
Z SUKCESAMI 
W LOCARNO

Podczas 75. MFF w Locarno 
(3-13 sierpnia) nie zabra-
kło filmów polskich twórców. 
Sukcesem jest już sam udział 
w konkursie tak prestiżowego 
festiwalu, tymczasem nasi fil-
mowcy wyjechali z Locarno 
z nagrodami! Zwycięzca ostat-
niego Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, Syndrom Hamleta 
w reżyserii Elwiry Niewiery 
i Piotra Rosołowskiego, otrzy-
mał Grand Prix Tygodnia Kry-
tyki Filmowej (Semaine de la 
Critique) oraz nagrodę krytyki 
niezależnej „Boccalino d’Oro” 
dla najlepszego filmu doku-
mentalnego. „W swoim wspa-
niałym dokumencie filmowcy 
ukazują – znakomitą kamerą, 
pomysłowością i osobistym, 
intymnym podejściem – że 
każdy konflikt jest indywidu-
alny (...)” – możemy przeczy-
tać w uzasadnieniu werdyktu 
jury. Warto przypomnieć, że to 
samo trofeum w zeszłym roku 
zdobył Film balkonowy Pawła 
Łozińskiego. „Obie nagrody 
dedykujemy wszystkim Ukra-
ińcom cierpiącym w wyniku 
rosyjskiej inwazji” – napisali na 
swoim profilu na Facebooku 
Elwira Niewiera i Piotr Roso-
łowski. Kolejnym polskim peł-
nometrażowym dokumentem 
docenionym w Locarno zostały 
Pisklaki Lidii Dudy (o dzie-
ciach niewidomych i niedowi-
dzących z ośrodka w Laskach), 
które zdobyły nagrodę Marco 
Zucchiego za „najbardziej 
innowacyjny film pod wzglę-
dem estetyki filmowej i języka 
dokumentu”. W programie 
tegorocznego festiwalu zapre-
zentowano ponadto – w sek-
cji Piazza Grande – izraelsko-
-polsko-kolumbijski obraz 
Mój sąsiad Adolf (reż. Leon 

Prudovsky). W filmie wystąpił 
m.in. Tomasz Sobczak, produ-
centami polskimi są Stanisław 
Dziedzic i Klaudia Śmieja-Ro-
stworowska, autorem zdjęć 
jest Radek Ładczuk, a muzyki 
Łukasz Targosz. Z kolei w sek-
cji Pardi di Domani pokazano 
krótkometrażową animację 
Koniunkcja Marty Magnu-
skiej. To pierwszy polski film 
animowany w tym konkur-
sie, organizowanym od 1991 
roku. „Staram się opowiedzieć 
o interakcjach zachodzących 
między bohaterami, wyko-
rzystując ekspresję rysunku 
węglem, montaż i warstwę 
dźwiękową zamiast tradycyj-
nej narracji” – podkreśla reży-
serka. Do konkursu pierw-
szych oraz drugich długich 
metraży (Concorso Cineasti  
del presente) zakwalifikował 
się ponadto polsko-meksy-
kańsko-amerykański film Pies 
miłości (reż. Bianca Lucas). 
Obraz powstał w Missisipi 
w Stanach Zjednoczonych. 
Autorką zdjęć jest polska ope-
ratorka Józefina Gocman. 
Film opowiada „o smutku, 
traumie i rozpadzie tożsamo-
ści indywidualnej i zbiorowej”. 
Trzeba jeszcze wspomnieć, że 
polskimi uczestnikami odby-
wającego się w Locarno pro-
gramu producenckiego Match 
Me były Marta Lewandowska 
(Friends with Benefits Studio), 
Dawid Szurmiej (Studio Agart) 
i Kuba Kosma (Serce).

POLSKA OBECNOŚĆ 
NA MFF W WENECJI

W sekcji Orizzonti 79. MFF 
w Wenecji (31 sierpnia – 10 
września) pojawią się trzy 
filmy współfinansowane przez 
PISF: Chleb i sól Damiana 
Kocura (prod. Studio Munka-
-SFP) oraz dwie koprodukcje: 

indonezyjsko-polska Auto-
biografia Makbula Mubaraka 
(ze zdjęciami Wojciecha Sta-
ronia i polską producentką 
Małgorzatą Staroń ze Staron 
Film) oraz Blanquita Fernando 
Guzzoniego (koprodukcja aż 
pięciu państw – Polski, Chile, 
Francji, Meksyku i Luksem-
burga; film zmontował Jaro-
sław Kamiński, a polskimi 
producentkami są Beata Rzeź-
niczek i Klaudia Śmieja-Ro-
stworowska z Madant). W jury 
sekcji zasiądą Isabel Coixet 
(przewodnicząca), Laura 
Bispuri, Antonio Campos, 
Sofia Djama i Edouard Wain-
trop. Do rozdysponowania 
będą mieli nagrody dla najlep-
szego filmu, najlepszego filmu 
krótkometrażowego, najlep-
szego scenariusza, najlepszego 
reżysera oraz najlepszych 
aktora i aktorki.

FILM BALKONOWY
Z SUKCESEM 
W IRLANDII

Minął już rok od światowej 
premiery na zeszłorocznym 
MFF w Locarno, gdzie Film 
balkonowy otrzymał Grand 
Prix w Semaine de la Critique, 
a dokument Pawła Łoziń-
skiego wciąż jest doceniany 
przez jurorów międzynaro-
dowych festiwali. Tym razem 
produkcja otrzymała Maysles  
Brother’s Award na 4. Docs 
Ireland Festival of Interna-
tional Documentary Film 
w Irlandii (29 czerwca –  
3 lipca). Organizatorzy wyda-
rzenia postawili sobie za cel 
stworzenie irlandzkiego święta 
dokumentu, na którym będą 
prezentowane najciekawsze 
produkcje rodzime oraz te ze 
świata. Jedną z nich był wła-
śnie Film balkonowy Pawła 
Łozińskiego. 

POLSKI PROJEKT 
Z NAGRODĄ 
W PORTUGALII

Projekt filmu zatytułowanego 
Support w reżyserii Adama 
Roszkowskiego otrzymał 
Raina Film Festival Distribu-
tion Award w ramach FEST 
Pitching Forum w Portuga-
lii. Był tam prezentowany 
w ramach sekcji Work in Pro-
gress. W opisie fabuły można 
przeczytać: „15-letni bokser 
opuszcza rodzinny dom, żeby 
zostać mistrzem Polski junio-
rów. Historia opowiadana jest 
również z perspektywy mamy 
młodego pięściarza”. Projekt 
rozwijany był na DOK PRO 
pod opieką Marcela Łoziń-
skiego, Vity Żelakeviciute 
i Macieja Cuske. Producen-
tami filmu są Adam Roszkow-
ski oraz Anna Różalska. 

NATASZA PARZYMIES
WYRÓŻNIONA 
PRZEZ „VARIETY”

Co roku amerykański maga-
zyn „Variety” publikuje listę 
„Power of Young Holly-
wood” przedstawiającą światu 
50 obiecujących talentów ze 
świata filmu i muzyki. Są to 
aktorzy, artyści oraz reży-
serzy, których łączy młody 
wiek – mniej niż 25 lat. W naj-
nowszym zestawieniu została 
uwzględniona polska reży-
serka Natasza Parzymies, która 
stworzyła serial Kontrola. 
Parzymies zaczęła kręcić Kon-
trolę – serial złożony z kilku-
minutowych etiud i opowia-
dający o burzliwym związku 
głównych bohaterek, Majki 
i Natalii – w 2018 roku, jako 
projekt studencki. W trak-
cie pandemii, umieszczone 
na YouTubie odcinki, stały się 
światowym hitem, który obej-
rzało ponad 40 mln widzów. 

(1-9 lipca). To już 12. wyróż-
nienie dla produkcji Studia 
Munka-SFP zrealizowanej 
w ramach programu Pierw-
szy Dokument. Organizowany 
w prowincji Walencja Rural 
Film Fest to wędrowna impreza 
oferująca aktualny przegląd 
krótko- i pełnometrażowych 
filmów dokumentalnych, fabu-
larnych i animowanych związa-
nych z naturą, ekologią, zrów-
noważonym rozwojem oraz 
zasobami naturalnymi i kultu-
rowymi. Hiszpańska impreza 
okazała się zatem idealnym 
miejscem do prezentacji Tro-
chę raju. A nagroda dla doku-
mentu to kolejny laur w długiej 
i pełnej sukcesów festiwalowej 
drodze tego tytułu, która nie-
przerwanie trwa od momentu 
światowej premiery na festi-
walu IDFA w Amsterdamie 
w 2020 roku. 

KRZYSZTOF ZANUSSI 
UHONOROWANY 
WE WŁOSZECH

Krzysztof Zanussi otrzymał 
prestiżową Nagrodę im. Ennio 
Flaiano dla najlepszego reży-
sera teatralnego za spektakl 
„Zapach” podczas 49. festiwalu 
Premi Internazionali E. Fla-
iano w Pescarze we Włoszech. 
Przyznanie nagrody, ufundo-
wanej w 1973 roku na cześć 
pisarza Ennio Flaiano, łączy 
się we Włoszech z serią wyda-
rzeń kulturalnych z dziedziny 
literatury, teatru, kina i tele-
wizji. Wśród osobistości, któ-
rym przyznano już tę nagrodę, 
znajdują się znani przedsta-
wiciele kultury współczesnej, 
m.in. Seamus Heaney, José 
Saramango, Harold Pinter, 
Dario Fo, Billy Wilder, Peter 
Greenaway, Ken Loach, Giu-
lietta Masina czy Krzysztof 
Kieślowski.

Na 29. Europejskim Festiwalu Filmowym Palić 
(Serbia) (16-22 lipca) nagrodzono dwie produk-
cje współfinansowane przez PISF – zaprezen-

towanego na tegorocznym festiwalu w Cannes Pamfira 
(reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk) oraz Głupców (reż. 
Tomasz Wasilewski). Pierwszy film to koprodukcja czte-
rech państw – Ukrainy, Polski, Francji i Chile. Opowieść 
rozgrywająca się w zachodniej Ukrainie, w przededniu 
tradycyjnego festiwalu Malanka, została nagrodzona 
Wieżą Palić dla najlepszego reżysera oraz specjalnym 
wyróżnieniem jury FIPRESCI. Polskimi producentkami 
są Bogna Szewczyk i Klaudia Śmieja-Rostworowska 
(Madants). Za montaż Pamfira odpowiada Niko-
dem Chabior. Z kolei Głupcy – polsko-rumuńsko-nie-
miecka koprodukcja – otrzymali festiwalowe wyróżnie-
nie (w kategorii Parallels and Encounters). To historia 
małżeństwa, którego codzienność zaczyna się rozpadać, 
kiedy wbrew woli męża, żona pozwala, by jej dorosły syn 
z nimi zamieszkał. Polską producentką jest Ewa Pusz-
czyńska (Extreme Emotions), za scenografię odpowia-
dają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, a w filmie 
zagrali: Dorota Kolak, Łukasz Simlat, Katarzyna Her-
man, Marta Nieradkiewicz i Tomasz Tyndyk. 

IO W DRODZE 
DO EUROPEJSKICH 
NAGRÓD FILMOWYCH

Najnowsze, nagrodzone 
w Cannes Nagrodą Jury, 
dzieło Jerzego Skolimow-
skiego dostało szansę na 
nominacje do Europejskich 
Nagród Filmowych. Obraz 
IO będzie rywalizował m.in. 
z takimi tytułami, jak Matki 
równoległe Pedro Almo-
dóvara, Blisko Lukasa Dhonta, 
Belfast Kennetha Branagha, 

Holy Spider Aliego Abbasiego, 
Tori i Lokita braci Dardenne 
oraz z tegorocznym zdobywcą 
Złotej Palmy – W trójkącie 
Rubena Östlunda. Europejskie 
Nagrody Filmowe zostaną 
wręczone już po raz 35. Gala 
odbędzie się 10 grudnia 
w Reykjaviku. W Polsce IO 
wejdzie do kin 30  września.

Oprac. Julia  
Michałowska
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PAMFIR I GŁUPCY DOCENIENI W SERBII

Dorota Kolak  
i Łukasz Simlat  

w filmie Głupcy,  
reż. Tomasz Wasilewski
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Zamykasz swój tryptyk. Jak 
powstawał ten projekt? Co 
go zainspirowało?
Wyszłam od tytułowej kon-

cepcji figury niemożliwej, czyli takiej, 
którą możemy narysować na papierze 
i która spełnia wszystkie kryteria geome-
trii i perspektywy, ale w rzeczywistości 
nie można jej skonstruować. Szukałam 
opowieści, które przedstawią sytuacje 
i tematy z pozoru proste. Jednak im bar-
dziej będziemy je zgłębiać, tym więcej 
odsłonią paradoksów, pułapek i iluzji. 

W jednym z wywiadów powiedziałaś, 
że to, jakie pytania słyszysz po sean-
sach Figur niemożliwych..., mówi naj-
więcej o samych widzach, nie o ani-
macji. Zostawiasz odbiorcom dużo 
miejsca.
Staram się uwzględniać przestrzeń dla ich 
wrażliwości i bagażu doświadczeń, z któ-
rym przychodzą na projekcję. Chciała-
bym, żeby finalny efekt był wypadkową 
emocji i interpretacji widzów oraz tego, 
co sama chcę im opowiedzieć. Jestem na 
to otwarta, wręcz zaintrygowana tym, 
jak widzowie odczytają moje filmy, czym 
wypełnią niedopowiedzenia.

A czym sama je wypełniasz? Mam wra-
żenie, że każde spotkanie z kolejnymi 
częściami Figur niemożliwych i innych 
historii przynosi odmienne emocje 
i refleksje, zależne od konkretnego 
momentu, w którym się je ogląda.
Dla mnie samej praca nad tym trypty-
kiem była podróżą. Kolejne części stop-
niowo we mnie dojrzewały i ewoluowały. 

FIGURY NIEMOŻLIWE I INNE HISTORIE ISHORT MIESIĄCA

Zmieniało się moje na nie patrzenie, 
zwłaszcza przy I („jedynce” – przyp. 
red.). Scenariusz pisałam z przeczuciem 
czegoś, co nadciąga. Nie mogłam wie-
dzieć, że niedługo wybuchnie pandemia, 
co stało się, gdy byłam na końcowym 
etapie pracy. Widziałam puste ulice i ina-
czej myślałam o osamotnionym mieście, 
które narysowałam. 

Dla mnie I to najmroczniejsza i naj-
bardziej niepokojąca część całego 
cyklu.
Różni się od pozostałych. Pojawiają się 
w niej dialog i piosenka. W II i III boha-
terowie są do pewnego stopnia spraw-
czy, walczą. W przypadku I chciałam, 
żeby widzowie odczuli marazm i bez-
wład, rodzaj napięcia wobec zbliżającego 
się nienazwanego kataklizmu. Bohaterka 
nie może z tym nic zrobić poza finalnym 
gestem. 

Oglądając, myślałam o odniesieniach 
do Holocaustu. To moja nadinterpre-
tacja czy twoje zamierzenie?
Myślałam o wojnie, niekoniecznie 
o Shoah. Wśród moich inspiracji zna-
lazły się obrazy z kina Leni Riefenstahl. 
Towarzyszyło mi poczucie, że mija jakiś 
cykl i zgodnie ze wszystkimi prognozami 
i tym, co wiemy o ludzkości – może nad-
chodzić kres pewnej stabilności. Pisząc 
scenariusz, sądziłam, że to bardzo odle-
głe, nie było namacalne do czasu, aż 
przyszła pandemia, teraz wojna. 

W warstwie stylistycznej postawiłaś 
na minimalizm. 

Uważam, że mniej znaczy więcej, czyli 
kreska działa mocniej, jeżeli pokażemy 
tylko to, co jest absolutnie niezbędne. 
Pozwala ona też na tworzenie różnych 
iluzji i zabawę z percepcją. Pojedyn-
cza linia może być horyzontem, nitką, 
szczeliną – a to otwiera dla mnie wiele 
możliwości. 

Padło nazwisko Leni Riefenstahl, ale 
w I jest więcej tropów odnoszących 
się do sztuki i kina. Chyba najwięcej 
w całym tryptyku?
W II i III opierałam się w dużej mie-
rze na fizyczności i sensualnym spo-
sobie opowiadania. Podążam w nich 
za ciałami. W I jest inaczej – opowia-
dając o ludzkości, cywilizacji i histo-
rii, nie mogłam już korzystać z wła-
snych doświadczeń, starałam się więc 
zbudować tę opowieść z obrazów, które 
mamy „wdrukowane” w naszą pamięć 
kolektywną. Jednak widzowie nieko-
niecznie muszą rozpoznawać kon-
kretne tytuły czy dzieła sztuki i archi-
tektury – dłoń Dawida, pietę, porwanie 
Prozerpiny, schody w domu Curzia 
Malapartego. Nie, chciałam, żeby te 
odniesienia podświadomie pracowały 
na atmosferę i przekaz, podświadomie 
coś w widzu uruchamiały. 

Zamknęłaś tryptyk, co dalej?
Zmieniam tematykę i odbiorcę – chcę 
zrealizować pełnometrażową animację 
dla dzieci. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

PRZESTRZEŃ 
DLA WIDZA
Rozmowa z Martą Pajek, 
reżyserką nagradzanego filmu Figury 
niemożliwe i inne historie I – 
ostatniej (choć pierwszej) części 
słynnego już na świecie tryptyku Marta Pajek
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fantazję. Zachęca odbior-
ców zarówno młodszych, jak 
i starszych do pogrążenia się 
w kolorowym śnie. To sen m.in. 
o idealistycznych fundamen-
tach tworzących ideę edukacji. 
Sen o eksplorowaniu nowych 
światów, zdobywaniu istotnych 
doświadczeń, a także o spotka-
niu pełnokrwistego mentora, 
mistrza z prawdziwego zdarze-
nia, który wręcz po ojcowsku 
odsłoni przed uczniem ekscy-
tujące, nieznane dotąd, obszary 
życia. Dla wielu dorosłych dziś 

widzów film Krzysztofa Gra-
dowskiego (i tym samym tekst 
Brzechwy) kojarzy się z wszech-
ogarniającym poczuciem 
nostalgii. Co ciekawe, w tym 
przypadku mamy do czynienia 
z nostalgią dwupoziomową. Po 
pierwsze starsi widzowie tęsk-
nią do beztroski dziecięcych lat 
symbolizowanych przez tekst 
kultury powstały w epoce, do 
której mają sentyment. Po dru-
gie (i to jest jeszcze ciekawszy 
poziom nostalgii) sam film nosił 
w sobie znamiona dzieła nostal-

gicznego już w momencie pre-
miery. Innymi słowy Akademia 
pana Kleksa miała tęsknotę za 
wyimaginowanymi lepszymi 
czasami wpisaną w swoje fabu-
larne DNA. Wielce prawdo-
podobne, że kilka dekad temu 
pierwsi widzowie tęsknili tak 
samo jak dziś.

Pan Kleks zabiera w podróż 
do wyobrażonego świata, 
który był bezpowrotnie stra-
coną nadzieją już w 1983 roku. 
Ukazuje szkołę przybliżającą 
uczniom fascynujące, tajem-

nicze uniwersum, jakim jest 
cała nasza galaktyka. Spełnia 
nigdy niespełnioną obietnicę 
polskiej edukacji – zamienia 
proces poznawania rzeczywi-
stości w przeżycie magiczne. 
Przedstawia Akademię mającą 
na celu przede wszystkim roz-
budzić ciekawość u uczniów. 
Opowiada o klasie będącej 
esencją wolności. Klasie wol-
nej od terroru statystyk, pro-
gramów, przepisów.

Ponadto ta baśniowa opo-
wieść przedstawia odbiorcom 
archetyp pedagoga idealnego. 
Tytułowy bohater jest uciele-
śnieniem idealistycznej figury 
nauczyciela-mentora. Kogoś, 
kto wchodzi w rolę przewod-
nika otwierającego uczniom 
okno na świat. To postać po 
trosze ojcowska, o wręcz spi-
r ytualnym usposobieniu. 
Męski autorytet, który zde-
cydowanym, ale też empatycz-
nym głosem zachęca do eks-
ploracji rzeczywistości. Ktoś 
przywodzący na myśl buddyj-
skiego mistrza przekazującego 
młodemu pokoleniu tajemną 
wiedzę albo postać przypomi-
nająca alchemika dzielącego 
się sekretną prawdą o świe-
cie z wtajemniczoną grupą 
podopiecznych. Synteza ojca 
i  mistyka, która działa na 
wyobraźnię wszystkich Pola-
ków – ludzi, którzy na swej 
drodze rzadko spotykają inspi-
rujących nauczycieli.

Pewnego rodzaju parodią 
„Kleksowej” fantazji można 
nazwać z  kolei Ferdydurke 
(1991) w reżyserii Jerzego Sko-
limowskiego. Adaptacja arcy-
dzieła literackiej groteski jest 
równie abstrakcyjna jak dzieło 
Krzysztofa Gradowskiego, ale 
wykorzystuje swoją onirycz-
ność do zupełnie innego celu. 
Gombrowiczowska wizja prze-
niesiona na wielki ekran jest 
bowiem pozbawioną złudzeń 
satyrą. Ekranizacja opowie-
ści snutej przez Jana Brzechwę 
poszukiwała eskapistycznej 
ułudy – bajka o szkole ideal-
nej miała być panaceum na 

IDEOLOGIA 
SZKOLNEJ 
ŁAWKI 

Oś w i a t a  w   o k u 
kamer y  w ydaje 
s ię  fasc ynującą 
sprzecznością. To 

z jednej strony żywy emblemat 
idealizmu – miejsce, które ma 
spełniać fantazje o zdobywaniu 
wiedzy, trenowaniu umiejęt-
ności krytycznego myślenia 
i pielęgnowaniu kreatywności. 
Jednocześnie także centrum 
niewykorzystanych szans – 
placówka zdefiniowana przez 
zimne zbiurokratyzowanie 
i usystematyzowanie zaraża-
jące nauczycieli defetyzmem, 
a uczniów apatią.

Wśród ławek, tablic, dzwon-
ków czy mundurków można 
dostrzec zręby mikrokosmosu 
całego polskiego społeczeń-
stwa. Przemykający koryta-
rzami profesorowie i ich pod-
opieczni zazwyczaj poruszają 
się po przestrzeni przenośni. Są 
elementami zwierciadła odbi-
jającego naszą rzeczywistość 
w szeregu figur narracyjnych.

Filmowa szkoła elastycznie 
zmienia swoje oblicze w zależ-
ności od kontekstu politycz-
nego, w  jaki jest wpisana. 
W realiach PRL-owskich przy-
biera postać krainy eskapizmu. 
Z kolei w kontekście raczku-
jącej perspektywy ustrojowej 
transformacji staje się jądrem 
światopoglądowych tarć. Nato-
miast umiejscowiona w solid-
nie umocowanym neolibera-
lizmie jest sceną, na której 
odbywa się spektakl opowiada-
jący o jutrze, które gdy wreszcie 
nadeszło, rozczarowało nawet 
bardziej niż szarobure wczoraj.

Wspomnianą konfronta-
cję marzeń z  rzeczywisto-
ścią zaobserwujemy w nie-
mal każdym polskim filmie 
odnoszącym się do szkol-
nego toposu. Wnioski pły-
nące z tego zestawienia bywają 
zarówno optymistyczne, jak 
i pesymistyczne. Pozytywne 
oraz negatywne ref leksje 
zawdzięczają (mniej lub bar-
dziej świadomie) swój byt tra-
dycji psychoanalitycznej oraz 
postmodernistycznej.

Żeby poddać wyczerpują-
cej analizie społeczną funk-
cję edukacji, trzeba bowiem 
przyjrzeć się procesowi kształ-
towania kulturowych wzorców 
u dzieci, a następnie nastolat-
ków i młodych dorosłych. Fil-
mowcy biorący się za proble-
matykę oświatową w naturalny 
sposób stają twarzą w twarz 
z   i ns t y tu c j ą  ge n e r uj ą c ą 
powszechne zakazy i nakazy, 
które ostatecznie unormują 
psychologiczny portret oby-
watela RP.

Oprócz Freudowskiej spu-
ścizny, reżyserzy – chcąc nie 
chcąc – zahaczają o wizję guru 
filozoficznego postmoderni-
zmu – Jeana-Francois Lyotarda. 
Francuski myśliciel ukuł przed 
laty koncepcję „śmierci wiel-
kich narracji”.  Efektowne 
hasło jak ulał pasuje do roz-
czarowania dzisiejszym sys-
temem edukacji. Lyotardow-
ska idea odnosiła się do nowej 
ery (końcówki XX i początku 
XXI wieku), która unicestwiła 
znaczenie wszelkich dotychcza-

sowych pomników. Do post-
modernistycznej wyliczanki 
przeterminowanych bóstw 
kultury, czyli religii, polityki, 
nawet filozofii, można dopi-
sać też właśnie edukację – ideę 
obecnie pustą i nieinspirującą, 
połkniętą przez ideologiczny 
cynizm współczesności.

Dzieło kreujące zdecydo-
wanie utopijną wizję polskiej 
szkoły to np. kultowa już Akade-
mia pana Kleksa (1983). Słynna 
adaptacja książki Jana Brzechwy 
proponuje widzom słodką 

Rodzime kino od lat mocuje się 
z tematyką edukacji. Na przestrzeni 
lat powstało mnóstwo filmów, które 
w mniej lub bardziej dogłębny sposób 
odnoszą się do kondycji szkolnictwa. 
Szkoła jest traktowana przez reżyserów 
jako placówka skrywająca w sobie 
wysoki ładunek symboliczny. Jedna 
z najbardziej fundamentalnych instytucji 
często funkcjonuje na ekranie jako tygiel 
społeczno-kulturowych sprzeczności. Piotr Fronczewski w filmie 

Akademia pana Kleksa,  
reż. Krzysztof Gradowski
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rozczarowanie naszą oświatą. 
Tymczasem Ferdydurke posłu-
guje się poetyką snu po to, żeby 
zaprezentować widzom saty-
ryczny koszmar. Surrealistyczny 
splot wydarzeń konstruuje tu 
zjadliwą karykaturę polskiego 
szkolnictwa. Choć literacki 
pierwowzór był opublikowany 
w latach 30., to jego przekaz 
znakomicie pasuje do daty pre-
miery jego filmowej interpreta-
cji. Początki III RP są tożsame 
z niespełnionym życzeniem 
nowego porządku, nie tylko 
politycznego, ale też powią-
zanego z systemem edukacji. 
Bohaterowie filmu są ofiarami 
sytuacji budzącej zaskakująco 
silne skojarzenia z posttrans-
formacyjnymi realiami. Szkoła 
nie spełnia ich oczekiwań, a na 
dodatek nie mają zapału do snu-
cia utopijnych fantazji. Protago-
niści są ciemiężeni przez papie-
rowe autorytety – nauczycieli 
i dyrektora, których nadrzęd-
nym celem jest narzucanie 
swojej jedynej, słusznej woli 
uczniom. Pustka ziejąca z ide-
ologii szkolnej ławki wyraża się 
rozbuchaną groteską. Gombro-
wiczowskie „upupianie”, „robie-
nie gęby”, „gwałt przez uszy” to 
kolejne metafory tej samej tezy. 
Malownicze koncepcje można 
porównać z czymś, co Paulo 
Freire (słynny brazylijski peda-
gog, autor książki „Pedagogika 
uciśnionych”) nazywał „ban-
kowym modelem edukacji”. 
Według pochodzącego z Recife 
myśliciela, szkolny system trak-
tuje uczniów jak puste konta 
bankowe, na które nauczy-
ciele łaskawie przelewają nie-
zbędną wiedzę. Freire twierdził, 
że współczesna oświata stawia 
nauczyciela w roli nieomylnego 
dostarczyciela słusznej prawdy, 
a ucznia traktuje jak ignoranta 
wielkodusznie karmionego sło-
wami ciała pedagogicznego. 
Belfrowska reprezentacja Fer-
dydurke również zachowuje 
się, jakby miała monopol na 
słuszność.

U Skolimowskiego (i Gom-
browicza) szkoła uczy wierności 

schematom i ciasnym defini-
cjom. Ferdydurke podświado-
mie diagnozuje oświatę jako 
produkt Polski lat 90. Szkol-
nictwo jest tu tworem rodem 
z teatru absurdu. Względem 
poprzednich, PRL-owskich 
dekad stoi w miejscu i nie 
zamierza się ruszyć nawet 
o centymetr. Co więcej, despe-
racko próbuje zachować swój 
autorytet, co w epoce wchodzą-
cej w cyniczny postmodernizm 
wypada jeszcze śmieszniej niż 
dotychczas.

Oczywiście motyw szkoły 
w polskiej kinematografii nie 
odnosi się jedynie do literac-
kich ekranizacji. Tę tematykę 
z równie interesującym skut-
kiem porusza także kino cał-
kowicie autorskie. Warto przy-
toczyć przykład Dnia świra 
(2002) Marka Koterskiego, 
gdzie ów wątek jest zdecy-
dowanie jednym z przewod-
nich. Znana i lubiana tragi-

komedia przybliża nam postać 
Adasia Miauczyńskiego (w tej 
roli wybitny Marek Kondrat) – 
prawdopodobnie najbardziej 
zgorzkniałego nauczyciela 
współczesnego kina. Reży-
ser ukazuje swojego boha-
tera w bardzo zgryźliwy, choć 
niepozbawiony współczucia 
sposób. Miauczyński jest kimś 
w rodzaju pozbawionego złu-
dzeń Don Kichota. To inteli-
gent, który w odpowiedzi na 
bezduszność systemu edu-
kacji wywiesza białą flagę. 
Jego pedagogicznej egzysten-
cji patronuje niemoc. Nie-
moc wywołana pasywnością 
uczniów, monotonią szkolnej 
codzienności, a także igno-
rancją oświatowych struktur, 
w które jest wplątany.

Przypadek polonisty z Dnia 
świra jest logiczną konkluzją 
do Ferdydurke. Kilkadziesiąt lat 
później apatia dopada nie tylko 
uczniów, ale też nawet najbar-
dziej idealistycznych nauczy-
cieli. Pedagodzy, jak mówi 
sam bohater, myśleli, że „zła-
pali Pana Boga za nogi”, a tym-

czasem poświęcają swoje życie 
dla sprawy, która nikogo nie 
obchodzi. Kiedyś pragnęli stwo-
rzyć w szkolnych murach sty-
mulującą intelektualnie prze-
strzeń, natomiast dziś większość 
z nich już wie, że to działanie 
skazane na porażkę. Ich kre-
atywność knebluje struktura 
już nie fabryczna (jak za czasów 
PRL-u), a korporacyjna – nasta-
wiona na krzewienie diagramo-
wej, mierzalnej wiedzy. Z kolei 
ich uczniowie, nie mając siły do 
walki o swoją edukację, uznają 
szkolne status quo za naturalne. 
U Koterskiego widzimy wyci-
nek z teraźniejszości, w której 
narracja skonstruowana przez 
Ministerstwo Edukacji skutecz-
nie zgasiła zapał nauczycieli, 
a uczniom odebrała nawet moż-
liwość jego zaistnienia. 

Nieco bardziej optymistycz-
nie do tego motywu podchodzi 
Jacek Lusiński w Carte  Blanche 
(2015). Nie jest to utopijno-fan-
tazyjna optyka „Kleksowa”, 
ale na pewno filmowa wizja 
odbiega od zgryźliwości Ferdy-
durke czy fatalizmu Dnia świra. 

Oparta na autentycznych wyda-
rzeniach fabuła opowiada histo-
rię nauczyciela historii, który 
nagle zaczyna tracić wzrok. 
Grany przez Andrzeja Chyrę 
bohater postanawia ukryć swoją 
chorobę i mimo przeciwności 
losu, osiągnąć wcześniej zamie-
rzony cel – doprowadzić swoją 
klasę do matury.

Protagonista tej opowie-
ści ma cechy westernowego 
Ostatniego Sprawiedliwego. 
Wydaje się wyjątkowym czło-
wiekiem, pedagogiem z praw-
dziwego zdarzenia. Kimś, kto 
przedkłada swoje edukacyjne 
powołanie nad wszystko, w tym 
własne zdrowie. Jest zaangażo-
wanym pasjonatem, który trak-
tuje swoich podopiecznych jak 
równorzędnych partnerów do 
dyskusji, a nie anonimowych 
uczniów o hierarchicznie niż-
szej pozycji. Kacper Bielik 
jest nauczycielem stanowią-
cym „przyziemne” uosobienie 
archetypu pana Kleksa. Posiada 
wszystkie najważniejsze cechy 
kojarzone z magiczną postacią 
odgrywaną przez Piotra Fron-
czewskiego, jednocześnie będąc 
osobowością silnie ugrunto-
waną w dobrze nam znanej 
powszedniości.

Głównym budulcem całej 
historii  jest  wątek utraty 
wzroku historyka. Mimo że ten 
element fabularny jest zainspi-
rowany prawdziwymi wydarze-
niami, to w kontekście filmowej 
narracji jawi się on jak topos 
rodem z tragedii antycznej. 
Bohater dotknięty przez bez-
litosne fatum, świadom kon-
kluzji uprzednio dopisanej do 
jego osobistej opowieści, mimo 
wszystko staje do nierównego 
pojedynku z losem. Jest w jego 
heroizmie coś zdecydowanie 
katartycznego. Ta bohaterska 
postawa, pomimo związanego 
z nią nieuchronnego gorzkiego 
finału, daje widzom poczucie 
ulgi oraz nadzieję. Pokazuje, 
że marzenie o  inspirującej 
szkole nie musi być wyłącznie 
imaginacją naszych napędza-
nych nostalgicznym uczuciem 
umysłów. Podejście Bielika 
może również zmotywować 
samych nauczycieli, udowod-
nić, że warto walczyć nawet 
z największymi przeciwno-
ściami, by choć spróbować 
zarazić uczniów swoją pasją 
do przedmiotu.

Utratę wzroku można odczy-
tywać także jako metaforę 
odnoszącą się do filozofii peda-

gogicznej. Kusi, by powiedzieć, 
że nauczyciel jest rzeczywiście 
w stanie dotrzeć do uczniów, 
dopiero gdy stanie się „ślepy” 
na reguły rządzące systemem, 
w który jest wplątany. Musi być 
pewnego rodzaju naiwnym 
romantykiem. Osobą, która 
nie widzi zbiurokratyzowanej, 
zinstytucjonalizowanej rzeczy-
wistości szkolnej, a stara się 
wykreować całkowicie odrębny 
świat i zaprosić do niego swo-
ich podopiecznych.

Topos szkoły jest niezwy-
kle istotnym elementem pol-
skiej kinematografii. Kondy-
cją szkolnictwa przejmowali 
się i do dziś przejmują twórcy 
wywodzący się z rozmaitych 
estetycznych oraz meryto-
rycznych galaktyk. Rodzące 
się w szkolnych murach rela-
cje nauczycieli i uczniów są 
 niewyczerpalnym źródłem 
filmowych inspiracji. Aktu-
alny stan rodzimego szkolnic-
twa jest bowiem uderzająco 
prawdziwą analogią do ogólnej 
kondycji całego społeczeństwa. 
Zajmowanie się nim wydaje 
się więc działaniem, które naj-
skuteczniej łączy ambicję arty-
styczną z diagnostyką socjo-
logiczną.

Marek Kondrat w filmie Dzień 
świra, reż. Marek Koterski

Andrzej Chyra  
w filmie Carte Blanche,  

reż. Jacek Lusiński

Robert Stephens i Iain Glen  
w filmie Ferdydurke,  
reż. Jerzy Skolimowski 
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wej: teorie, badania, praktyki” 
(PWSFTviT, 2019) w podroz-
dziale „Technologia produkcji 
filmowej”, gdzie wskazuje na nie-
dopuszczalne – jego zdaniem – 
moje asymilacje terminologii 
angielskiej, kwalifikując mnie 
przy okazji osobiście do jakiejś 
wyimaginowanej „szkoły war-
szawskiej”, podczas gdy „szkoła 
łódzka”, którą on reprezentuje, 
uważa za konieczne przestrze-
ganie klasycznego podziału ter-
minologicznego etapów pro-
dukcyjnych. 

Przedmiotem szczególnej 
krytyki obu autorów piszą-
cych dla „Magazynu…” są moje 

opracowania, tj. „Angielsko-
-polski słownik terminów fil-
mowych, telewizyjnych i wideo” 
(Wrocław 2000, potem wydany 
jako „Angielsko-polski słownik 
terminologii filmowej”, wzna-
wiany kilkakrotnie w Wydaw-
nictwie Wojciech Marzec od 
2008), gdzie wraz z Remigiu-
szem Bocianem zaproponowali-
śmy – rzekomo po raz pierwszy 
w Polsce – definicję prepro-
dukcji, oraz książka „Organi-
zacja produkcji filmu fabular-
nego w Polsce” (cztery wydania 
od 2013 do 2018, bez dalszej 
kontynuacji), gdzie podałem 
polską wersję anglojęzycznej 
terminologii. Na marginesie: 
książka „Organizacja…” została 
zrecenzowana przed dwóch 
profesorów: Marka Hendry-
kowskiego i Edwarda Zajička, 
którzy byli i są dla mnie praw-
dziwymi autorytetami i znaw-
cami. Fragmenty recenzji znaj-
dują się na IV stronie okładki, 
gdzie śp. prof. Zajiček ocenił 
wysoko przydatność publika-
cji jako podręcznika akademic-
kiego i „pomocy dydaktycznej 
dla słuchaczy licznych szkół fil-
mowych”. Podobnie jak panowie 
Kaczmarski i Rudnicki jestem 
byłym kierownikiem produkcji 
i producentem wykonawczym 
oraz wykładałem 30 lat w szko-
łach filmowych, głównie na 
Wydziale Radia i Telewizji UŚ 
(od 1989), muszę więc zareago-
wać na tę totalną krytykę, moż-
liwie jak najkrócej, gdyż łamy 
„Magazynu…” – przy braku sto-
sownych sympozjów czy konfe-
rencji branżowych – nie wydają 
się właściwym miejscem na 
spory lingwistyczne dotyczące 
technologii produkcji. Argu-
menty obu autorów – w skró-
cie – są następujące: używanie 
słowa „preprodukcja” niewy-
mienionego w powszechnie 
używanym „Słowniku Języka 
Polskiego” jest niezgodne 
z Ustawą z 1999 r. o języku 
polskim i nie przebiło się do 
powszechnego obiegu w branży 
(ale jednak w przeciwieństwie 
do słowa „postprodukcja”). 

Ponadto słowo „preproduk-
cja” nie może być synonimem 
okresu przygotowawczego i nie 
zostało porządnie i jednoznacz-
nie zdefiniowane, zaś podany 
przeze mnie tok produkcji jest 
sprzeczny z opisem harmono-
gramu w PISF i realiami pro-
dukcyjnymi w kraju. Wnioski 
są dla mnie miażdżące: „(…) 
zgodnie z nazwą harmonogram 
PISF ma charakter oficjalny, 
legalny, a harmonogram opi-
sany przez Michała J. Zabłoc-
kiego jest nie tyle nieoficjalny 
czy nielegalny, ale można go 
określić jako niezalegalizo-
wany w naszym piśmiennic-
twie i realiach produkcyjnych”. 

Cieszę się, że moich opraco-
wań obaj adwersarze nie uznali 
jednak za zupełnie nielegalne 
i nie znajdą się na hipotetycz-
nym indeksie książek zakaza-
nych, muszę jednak oprote-
stować każdą z postawionych 
tez. Słowo „preprodukcja” 
jest znane od dawien dawna 
i powszechnie używane. Nie 
wystarczy rozejrzeć się w sieci 
i znaleźć to określenie w dzie-
siątkach opracowań, w tym np. 
w Obserwatorium Językowym 
UW, Wikipedii, raporcie NIK 
z kontroli PISF w 2017, anon-
sie o szkoleniu EAVE rekomen-
dowanym przez PISF (2017), 
a nawet w opublikowanej parę 
lat temu broszurze zachęca-
jącej do studiowania pody-
plomowego w  PWSFTviT 
(„Producent kreatywny: deve-
lopment, preprodukcja, finan-
sowanie”), ale aby udowodnić 
braki w polskim piśmiennic-
twie należało przeprowadzić 
porządną kwerendę (celowo 
nie używam słowa researching).  
W podręcznym księgozbiorze 
uczelni filmowej winien się 
znaleźć „Słownik terminów fil-
mowych” Marka Hendrykow-
skiego (Ars Nova, Poznań 1994, 
wydany z pomocą Komitetu 
Kinematografii), gdzie już zna-
lazła się następująca definicja: 
„Preprodukcja (ang. preproduc-
tion), inaczej przedprodukcja – 
faza przygotowań do realizacji 

filmu, która obejmuje całość 
zabiegów twórczych i czynności 
przygotowawczych poprzedza-
jących przystąpienie do zdjęć, 
w szczególności: wybór tematu, 
producenta, reżysera, opraco-
wanie scenariusza, preliminarz 
budżetowy, pozyskanie budżetu 
na realizację filmu, skomple-
towanie ekipy i obsady aktor-
skiej, zdjęcia próbne, doku-
mentację wraz z  wyborem 
scenerii zdjęciowych, opraco-
wanie scenopisu, scenografii, 
budowę dekoracji, terminarz 
dni zdjęciowych, opracowanie 
efektów specjalnych itp.” (str. 
235). W książce „Sztuka kopro-
dukcji filmowej” – edycji krajo-
wej (KIPA, 2010) w podanym 
harmonogramie produkcji na 
„osi czasowej”, są: pomysł, deve-
lopment, przedprodukcja, pro-
dukcja, postprodukcja, eksplo-
atacja (str. 8). Pozycja ta jest co 
prawda tłumaczeniem z języka 
angielskiego, ale opracowana 
przez polskie redaktorki-pro-
ducentki: Ewę Borguńską i Ali-
cję Grawon. 

Ponadto warto pamiętać, 
skąd pojawił się na świecie 
przemysł filmowy. Opisuje to 
w książce – uwaga, uwaga – 
nagrodzonej przez PISF jako 
najlepsza pozycja filmowa 
w 2019 roku, pt. „Społeczny 
wymiar tworzenia filmu w Pol-
sce” (PWSFTviT, 2019), para 
naukowców – Tomasz Kożu-
chowski i Iwona Morozow – 
w rozdziale pt. „Development, 
preprodukcja (okres przygoto-
wawczy)”. Cytuję: „Ustruktury-
zowany tok produkcji filmo-
wej, którym posługujemy się 
w polskim systemie produk-
cyjnym, wywodzi się z kultury 
anglo-amerykańskiej, rozpo-
czyna go development, ina-
czej zwany okresem rozwoju 
projektu, by następnie przejść 
do etapu preprodukcji, nazy-
wanej w Polsce okresem przy-
gotowawczym, po którym 
z kolei następuje produkcja, 
czyli okres zdjęciowy i postpro-
dukcja – końcowe opracowanie 
filmu” (str. 42). Dalej, w tejże 

W  n u m e r a c h 
czerwcowym 
i   l i p c o w o -
-sierpniowym 

„Magazynu Filmowego” ukazał 
się dwuczęściowy esej autorstwa 
Jana Kaczmarskiego i Marka 
Rudnickiego poświęcony ter-
minologii używanej w branży 
w zakresie nazewnictwa etapów 
produkcji filmu fabularnego 
(„MF” nr 6/22) oraz szczegó-
łowego opisu działań organi-
zatora produkcji w poszcze-
gólnych okresach („MF” nr 
7-8/22). Obaj autorzy, przed-
stawieni jako wieloletni kie-
rownicy produkcji i producenci 

oraz wykładowcy Wydziału 
Organizacji Sztuki Filmowej 
PWSFTviT, omawiają klasyczny 
podział harmonogramu pro-
dukcji na etapy: rozwój projektu 
(dewelopment) [słowo „dewe-
lopment” czasem ma w tej pole-
mice angielską pisownię „deve-
lopment” – jeśli w takiej formie 
występuje w przytaczanych pol-
skich tytułach bądź cytatach – 
przyp. red.], okres przygoto-
wawczy, zdjęciowy, montażu 
i udźwiękowienia oraz prac 
końcowych – zgodnie z wła-
snymi założeniami, że taki 
film będzie dofinansowany ze 
środków Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej, a więc według 
nomenklatury przyjętej przez 
PISF we wnioskach składanych 
przez producentów o dofinan-
sowanie. Przy okazji rozpra-
wiają się z innymi terminami 
i nazewnictwem, kilkanaście 
razy wymieniając moje nazwi-
sko jako prawdopodobnego 
głównego sprawcy populary-
zacji podziału toku produkcji 
według wzorów anglosaskich, 
używającego takich określeń, 
jak: preprodukcja, produkcja 
właściwa (zdjęcia) i postpro-
dukcja (PPP). Właściwie ponad 
połowa tekstu w numerze 6/22 
jest poświęcona moim, a nie-

właściwym – zdaniem Jana 
Kaczmarskiego i Marka Rud-
nickiego – próbom spolszczenia 
określeń i definicji, które zostały 
ponadto zasymilowane albo 
z rynku reklamowego (gdzie 
funkcjonuje pre-production 
meeting) i/lub z tłumaczenia 
książki Gregory’ego Goodella 
„Sztuka produkcji filmowej. 
Podręcznik dla producentów”.

Przeżywam déjà vu, gdyż 
materiał w „Magazynie Fil-
mowym” jest nieco bardziej 
wyważoną wersją tekstu Jana 
Kaczmarskiego zamieszczo-
nego pierwotnie w pracy zbio-
rowej „Kultura produkcji filmo-Fo
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W dwóch ostatnich wydaniach „Magazynu Filmowego” 
ukazały się dwie części artykułu pod hasłem „Etapy 
produkcji filmowej – terminologia”. Tekst ten wywołał 
polemikę, którą poniżej publikujemy.

SUPLEMENT
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pozycji, której lekturę gorąco 
polecam, Roman Sawka (były 
dziekan Wydziału, na którym 
pracują panowie Kaczmarski 
i Rudnicki) cytuje na str. 251 
z mojej „Organizacji…” wła-
ściwy fragment udowadniający, 
że znam i opisuję tradycyjnie 
rozumiany tok produkcji – 
dokładnie według opisu tzw. 
„szkoły łódzkiej”! 

Co do poprawności języko-
wej, to wobec braku polskich 
odpowiedników dziesiątków 
słów pochodzenia angielskiego, 
w tym określeń dla nowych 
zawodów filmowych (data 
wrangler, DIT) i innych pojęć 
(prewizualizacja, mood book, 
online, catering, casting itd.), 
nad czym też ubolewam, myślę, 
że trzeba czasem przejść nad tym 
do porządku dziennego. Moim 
zdaniem nadmierny puryzm 
językowy wobec faktu, że język 
mediów jest czymś niesłychanie 
żywym oraz straszenie ustawą 
o czystości języka, prowadzi nie-
uchronnie do śmieszności. Co 
ważniejsze: aktualnie koproduk-
cje międzynarodowe są normą 
i warto się do nich przygotowy-
wać w XXI wieku – także z ter-
minologią. Co nie wyklucza 
oczywiście wypełniania wnio-
sku do PISF według pożądanych 
przez Instytut norm. 

cymi merytorycznie w zakres 
toku produkcji” – a dalej: „Tok 
produkcji – tu: podział pro-
cesu produkcji filmu na etapy, 
według perspektywy produ-
centa składa się z następują-
cych faz: okres wstępnych przy-
gotowań, tzw. rozwój projektu 
(dewelopment, z ang. develop-
ment), którego długość określa 
producent prowadzący m.in. 
prace scenariuszowe i poszu-
kiwanie źródeł finansowania; 
okres właściwych przygoto-
wań (preprodukcja) od skie-
rowania filmu do produkcji do 
dnia poprzedzającego pierwszy 
dzień zdjęciowy; okres zdjęć 
(produkcja) od pierwszego do 
ostatniego dnia zdjęciowego; 
okres montażu i udźwiękowie-
nia trwający od dnia po zakoń-
czeniu zdjęć do dnia kolauda-
cji i okres prac końcowych od 
dnia po kolaudacji do wykona-
nia kompletu materiałów wyj-
ściowych, w tym kopii wzor-
cowej (łącznie te dwa ostatnie 
okresy nazywane postproduk-
cją). Według perspektywy kie-
rownika produkcji tok produk-
cji składa się z następujących 
faz: okres przygotowawczy, 
okres zdjęciowy, okres mon-
tażu i udźwiękowienia, okres 
prac końcowych. Podawanie 
długości w ilościach dni każ-
dego z okresów jest niecelowe 
z uwagi na wielość rodzajów fil-
mów i ich prototypowy charak-
ter. Statystycznie okres dewe-
lopmentu filmu fabularnego 
normalnonakładowego trwa 
średnio minimum rok, okres 
preprodukcji 3-4 miesiące, 
okres zdjęciowy 6-8 tygodni, 
okres postprodukcji 5-8 mie-
sięcy. Por. także Harmonogram 
produkcji” (str. 51). Jeśli obie 
definicje się nie spodobają, 
to już na to nic nie poradzę 
i odmawiam dalszej dyskusji. 
Życzę szczerze obu wykładow-
com stuprocentowej frekwen-
cji na zajęciach, aby ex cathe-
dra oddzielili ziarno od plew 
oraz ewentualnie zasilili rynek 
książkowy własnymi produc-
tion studies.

W książce „Kultura pro-
dukcji…” z  2019 roku Jan 
Kaczmarski stwierdza (str. 
503):  „Powszechne obec-
nie używanie różnych nazw 
dla poszczególnych okresów 
produkcji filmu powoduje 
zamieszanie, największe w gło-
wach studentów. Ponieważ na 
rynku faktycznie dostępne są 
zaledwie dwie pozycje książ-
kowe omawiające technolo-
gię produkcji filmów i w obu 
prezentowany jest »nowy« 
podział harmonogramu pro-
dukcji, »stary«, klasyczny nie 
ma dużych szans na dotarcie 
do młodych adeptów produkcji 
filmowej, zwłaszcza do tych, 
którzy nie uczęszczając na zaję-
cia, próbują uzupełnić swoją 
wiedzę z dostępnych książek. 
Obawiam się, że planowane 
sześciotomowe opracowanie 
pt. »Kompendium produkcji 
filmu fabularnego«, autorstwa 
Kamila Przełęckiego i Michała 
Zabłockiego, może obecny 
stan rzeczy jeszcze bardziej 
utrwalić”. Muszę autora tych 
słów częściowo uspokoić: nie 
wiem, co napisze Kamil Prze-
łęcki w I i II tomie o organi-
zacji produkcji filmowej, gdyż 
one jeszcze nie ujrzały światła 
dziennego, natomiast w moim 
tomie V pt. „Ekipa filmowa: 

przedmiot umowy i zakres 
obowiązków oraz słownik 
terminologii”, który ukazał się 
właśnie – równolegle z czerw-
cowym „Magazynem Filmo-
wym” – znajdują się w części 
słownikowej definicje na str. 
48 i 51: „Harmonogram pro-
dukcji – plan przebiegu pro-
dukcji całego filmu w cza-
sie, określony datami i ilością 
dni kalendarzowych każdego 
z okresów toku produkcji; np. 
wg wzorów i druków Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, 
po okresie rozwoju projektu 
(dewelopment) harmono-
gram produkcji filmu fabu-
larnego dzieli się na okresy: 
przygotowawczy, zdjęciowy, 
montażu i udźwiękowienia, 
prac końcowych; wg opraco-
wania toku produkcji z per-
spektywy producenckiej, po 
okresie dewelopmentu nastę-
pują następujące okresy: pre-
produkcja, zdjęcia, postpro-
dukcja (por. tok produkcji). 
Niekiedy w harmonogramie 
podaje się spodziewaną datę 
premiery kinowej lub pierw-
szej emisji tv; uwaga: ważnym 
elementem powodzenia pro-
jektu jest możliwość dystrybu-
cji filmu, ale sama dystrybucja 
i rozpowszechnianie są odręb-
nymi procesami, nie wchodzą-Fo
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malownicze położenie w sercu Kazimierza Dolnego
inspirujące wnętrza i twórcza atmosfera

międzynarodowa kuchnia oraz bogata karta win i alkoholi
ogródek letni i plenerowe kino
specjalne ceny dla członków SFP

Zapraszamy 

do Domu Pracy Twórczej i Restauracji
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 

„STARA ŁAŹNIA”
w Kazimierzu Dolnym

ul. senatorska 21, 24-120 kazimierz dolny, www.restauracjalaznia.pl

Rezerwacje dla Członków SFP: (+48) 667 822 799, a.kiliszek@sfp.org.pl,
(+48) 697 777 177, m.fabinska@sfp.org.pl, (+48) 663 433 622, p.kakol@sfp.org.pl

Rezerwacje: (+48) 81 889 13 50, rezerwacja@restauracjalaznia.pl
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one stoją w centrum naszych decy-
zji, gdy inicjujemy i realizujemy nasze 
cele. Dotyczy to szczególnie aktyw-
ności KIPA, jakie podejmowaliśmy 
w ostatnich 3 latach. Było dla mnie 
jasne, że od samego początku potrzebu-
jemy wyznaczyć 3 obszary, w których 
będziemy wzmacniać naszą pozycję: 
struktury krajowe, czyli zbudowanie 
relacji z otoczeniem biznesowym, 
dystrybutorami, kinami, prywatnymi 
podmiotami; struktury międzynarodowe 
i wreszcie dialog z sektorem publicznym 
w zakresie inicjowania zmian 
legislacyjnych sprzyjających rozwojowi 
rynku i filmowców w miejscach, 
w których dotąd byliśmy nieobecni lub 
mało widoczni (Ministerstwo Rozwoju, 
Ministerstwo Edukacji, KPRM, M.st. 
Warszawa, samorządy). Faktycznie, 
na początku wzmocniliśmy struktury 
współpracy krajowej z naturalnymi, 
biznesowymi partnerami – głównie 
dystrybutorami, wielkimi sieciami 
kinowymi i platformami streamingo-
wymi. Następnie w 2020 przystąpiliśmy 
do największej europejskiej organizacji 
producenckiej CEPI (European Audio-
visual Production), która skupia krajowe 
stowarzyszenia niezależnych producen-
tów z całej Europy. Nasz wkład został 
tam szybko doceniony. Już rok później 
zostałam wybrana do zarządu tej organi-
zacji, jako pierwsza Polka w historii. To 
daje KIPA dostęp do informacji, które 
możemy redystrybuować, robić szyb-

KIPA to najstarsza i najwięk-
sza organizacja produ-
cencka polskiego rynku. 
Powstała w 2000 roku 

i zrzesza obecnie 163 firmy produ-
cenckie, w tym te największe, ale też 
producentów animacji czy dokumen-
tów. Jesteś trzecim jej prezesem od 
powstania, pierwszą kobietą. Spoty-
kamy się przy końcu twojej kaden-
cji. Jaka była twoja filozofia działania 
KIPA przez ostatnie 3 lata? 
KIPA zajmuje szczególne miejsce wśród 
polskich filmowych organizacji bran-
żowych. Jesteśmy jedną z niewielu izb 
gospodarczych w sektorze kultury, co jest 
nie bez znaczenia, bo regulują nas odpo-
wiednie przepisy prawa zaprojektowane 
według działań i potrzeb właściwych dla 
przedsiębiorców. Moja filozofia to myśle-
nie biznesowe i działanie na rzecz ładu 
w sektorze kultury. Kieruję się logiką nie 
tylko określonej grupy, w naszym przy-
padku producentów, lecz biorę pod uwagę 
równowagę interesów wszystkich pod-
miotów sektora filmowego, w tym twór-
ców, dystrybutorów, kin i podmiotów 
publicznych, bo mam bardzo dużą świa-
domość, że jesteśmy systemem naczyń 
połączonych. KIPA pełni podobną funk-
cję jak SFP, przy czym w naszym „DNA” 
są producenci. W realizacji tej filozofii 
pomaga nam doświadczenie zdobyte 
w ramach ponad już 20-letniego funk-
cjonowania Izby. Moim zdaniem mamy 
teraz dwa bieguny rozwoju rynku. Ten, 
w którym sami jako producenci bierzemy 
ciężar produkcji na siebie, ale pozostając 
niezależnymi właścicielami praw i decy-
dującymi o tym, co robimy, oraz ten, 
w którym współpracujemy z partnerem 
„zamawiającym”, nadawcą czy platformą, 

kie dokumentacje o tym, co dzieje się na 
danym rynku, co się zmienia i jak działają 
nowi gracze rynkowi, w tym platformy. 
To bardzo ważne w zmieniającym się 
świecie – kto, w którym konkretnie kraju 
i na jakich warunkach współpracuje. Co 
więcej, w podobnym czasie przystąpili-
śmy do struktur FIAPF (International 
Federation of Film Producers Associa-
tions), dzięki czemu zyskaliśmy kolejną 
możliwość wpływu na Komisję Europej-
ską. Od początku prowadzę też dialog 
z sektorem publicznym i samorządowym, 
nie tylko MKiDN, ale także innymi resor-
tami. Dzięki tej 3-letniej pracy instytucje 
publiczne i samorządy lepiej znają polski 
rynek filmowy. Przekazujemy im kalku-
lacje dotyczące generowanych przez pro-
ducentów wskaźników gospodarczych, 
np. przychodów, liczby małych i śred-
nich przedsiębiorców w sektorze, gene-
rowanych miejsc pracy. Uświadamiamy 
sobie, ile znaczymy dla gospodarki i jaki 
jest nasz potencjał rozwojowy zarówno 
na poziomie rządowym, jak i samorzą-
dowym. To był ważny czynnik m.in. przy 
podejmowaniu decyzji o utworzeniu 
Gdańskiego Funduszu Filmowego.

Chcecie, aby polscy twórcy i pro-
ducenci mogli w pełni korzystać 
z możliwości, jakie ma dziś branża 
filmowa. Na co jeszcze zwracacie 
uwagę?
To, jakie podejmiemy dziś działania 
w kierunku kształtowania kompetencji 

profesjonalistów rynku audiowizualnego, 
będzie decydować o sukcesie polskiego 
rynku w przyszłości i jego przewagach 
konkurencyjnych. Takim działaniem był 
np. program szkoleniowy „Kompeten-
cje przyszłości” zrealizowany przez KIPA 
w 2021 we współpracy z Netflixem, gdzie 
szkoliliśmy administratorów filmowych, 
ale też supervisorów VFX. Przez 3 lata 
mojej kadencji zorganizowaliśmy w róż-
nych programach szkoleniowych i edu-
kacyjnych ponad 70 wydarzeń, z których 
skorzystało ponad 2 tys. uczestników 
i wzięło udział ponad 200 ekspertów pol-
skich oraz zagranicznych. Wydaliśmy  
6 poradników dostępnych dla wszystkich 
na naszych stronach o dewelopmencie 
filmowym, ale też o współpracy z plat-
formami, recoupment planie, koproduk-
cjach międzynarodowych, dystrybucji. 

À propos natychmiastowych reak-
cji: kryzys wywołany przez COVID-
-19 okazał się druzgocący dla wielu 
branż, w tym dla środowiska twór-
czego. Jakie były najważniejsze dzia-
łania KIPA w pandemii?
Najważniejszym zrealizowanym dzia-
łaniem był jednak fundusz pomocowy 
dla ekip filmowych „Producenci poma-
gają ekipom” zarządzany przez KIPA 
i dofinansowany przez platformę Net-
flix, który był jednym z 5 takich fundu-
szy utworzonych na świecie. Nam udało 
się tę pomoc ściągnąć do Polski. Stwo-
rzyliśmy realne wsparcie dla produkcji 
wstrzymanych przez pandemię. Bene-
ficjentami 2 mln złotych były osoby 
fizyczne. Wsparliśmy ich prawie 800. Na 
miarę naszych sił uważam, że zadanie 
związane z ochroną rynku w czasie 
pandemii wykonaliśmy co najmniej na 
100 proc. Podobnie w sytuacji wojny 
w Ukrainie byliśmy jedną z pierwszych 
organizacji, która wraz z Polską Aka-
demią Filmową skomunikowała się 
i zorganizowała pomoc dla potrzebu-
jących. Zadaniem KIPA była redystry-
bucja informacji w Europie. To działa-
nie metodą szybkiej reakcji, ale właśnie 
od tego są organizacje środowiskowe. 
Działamy tam, gdzie możemy i wiemy, 
jak skutecznie to robić. Tu pomaga też 
bardzo Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich – największa filmowa organizacja 
środowiskowa. 

Rozmawiał  
Marcin Radomski

gdzie to nasz partner jest właścicielem 
praw i dysponentem filmu. To dwie różne 
ścieżki, także artystycznie, rządzące się 
własnymi prawami. Obie w równym stop-
niu nie powinny znikać z pola widzenia 
tych, którzy mają wpływ na kształtowa-
nie otoczenia systemowego. Z mojego nie 
znikają. 

Jaka dziś jest sytuacja branży filmo-
wej, szczególnie producentów obec-
nych na naszym rynku?
Najważniejsza jest wolność i niezależność 
polskich producentów, bo to się prze-
kłada na wolność i niezależność arty-
styczną twórców. Muszą mieć dostęp do 
pieniędzy, za które będą realizować nie-
zależne, dobre filmy. Platformy streamin-
gowe są dużym partnerem, „powietrzem 
na rynku”, natomiast zamawiają produk-
cje na potrzeby własne i swoich często 
globalnych odbiorców. Wystarczy popa-
trzeć na Francję czy Niemcy i zobaczymy, 
że o rynek krajowy trzeba dbać i chronić 
go, bo nikt z zagranicy nie będzie myślał 
np. o kondycji polskich małych podmio-
tów. To się będzie pogłębiać, bo nadcho-
dzi nowy kryzys gospodarczy, a wciąż 
odczuwamy skutki pandemii. Tymczasem 
finansowanie produkcji przez platformy 
jest dużo łatwiej dostępne i w warunkach 
ekonomicznych, w jakich obecnie jeste-
śmy, często stanowi o wyborze właśnie 
takiej ścieżki, co wpływa też na podejmo-
wane tematy czy gatunki powstających fil-
mów. To naturalne. Niestety dziś polskie 
tytuły w kinie nie zwracają się na takim 
poziomie, jak do tej pory. Dodatkowo 
film, który 2 lata temu kosztował 6-7 
mln złotych, dzisiaj jest o 2 mln droższy. 
Dotacje PISF ograniczone są kwotowo 
regulacją Ministerstwa, przez co dyrek-

tor Instytutu standardowo może przezna-
czyć na jeden film około 4 mln złotych. 
Oznacza to, że producent musi zebrać 
jeszcze 5 mln z rynku prywatnego. Zgro-
madzenie budżetu takiej wysokości, wciąż 
w warunkach pandemicznych, oznacza 
często wyprzedanie wszystkich lub więk-
szości praw (pól eksploatacji). Aby dać 
przestrzeń do realizacji polskich, autor-
skich filmów, trzeba już dzisiaj myśleć 
o nowych instrumentach systemowych, 
które ułatwią kompletowanie takich 
budżetów. Wszyscy powinniśmy chcieć, 
żeby przychody z dystrybucji trafiały do 
niezależnych polskich producentów i były 
przez nich reinwestowane, budując pol-
ski kapitał kulturowy. Taki optymalny 
stan wymaga stymulowania przez sektor 
publiczny i proponowania nowych roz-
wiązań w zakresie ochrony i rozwoju pol-
skiego rynku audiowizualnego. Krajowe 
filmy mają znakomite wyniki na plat-
formach, ale my chcemy być znani także 
z kina autorskiego. Popularność i prestiż 
polskiego sektora filmowego muszą iść 
ramię w ramię. Najważniejszy dla rozwoju 
jest balans rynkowy.

Od momentu powstania w 2000 roku, 
KIPA aktywnie uczestniczy w cią-
głym rozwoju polskiego przemysłu 
audiowizualnego. Co udało się osią-
gnąć w ostatnich 3 latach?
Pracuję w KIPA 14 lat i wiem, że 
zdrowy rozwój i ład rynkowy są klu-
czowymi elementami, dlatego właśnie 

NAJWAŻNIEJSZY 
JEST BILANS
Rozmowa z Alicją Grawon-Jaksik, 
prezeską Krajowej Izby Producentów 
Audiowizualnych
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są tak pruderyjni w sprawach seksu jak 
Polacy, ale to nie znaczy, że nie są wraż-
liwi na to, co powiedzą sąsiedzi, znajomi. 
To niewielki liczebnie naród i tutaj wszy-
scy dobrze się znają. 

Pan słynie ze swojego krytycyzmu 
wobec współczesnego kina czeskiego.
Myśli pani o naszym manifeście „Nowa 
czeska intymność”? Tak, razem z Terezą 
Vejvodovą i Šimonem Holým, który 
pokazał w konkursie Proxima w Karlo-
wych Warach swój film And Then There 
Was Love i jest także kompozytorem 
muzyki do Borders of Love, stworzyliśmy 
wspólny front tych reżyserów czeskich, 
którzy zajmują się kinem intymnym 
i mają podobne problemy z finansowa-
niem swoich filmów. Zostaliśmy zapro-
szeni do Karlowych Warów i uznaliśmy, 
że to najlepszy moment, by powiedzieć 
głośno o sposobach wybierania projek-
tów, które może i są bezpieczne, ale które 
nikogo nie obchodzą.

Borders of Love z pewnością takim 
filmem nie jest. Mimo iż jego bohate-
rowie decydują się dla uatrakcyjnie-
nia relacji na związek otwarty i polia-
morię, to ostatecznie doprowadza ich 
to do przekonania, że nie tyle wielość 
partnerów w seksualnych, ale głębsze 
wzajemne wejrzenie w siebie i swoje 
prawdziwe potrzeby jest lepszym 
sposobem na wzmocnienie więzi.
To nie jest do końca przesłanie, które 
chciałbym, by wynikało z tego filmu. To 
nie jest film o seksie, a już zwłaszcza gru-
powym i o swingersach. To film o kon-
takcie ze swoimi emocjami i o komuni-
kacji w związku, o tym, na ile jesteśmy 
szczerzy i na ile mamy odwagę mówić 
o tym, gdzie jest nasza granica, której nie 
chcemy przekraczać. Jeśli nie udajemy, 
tak jak Hanka i Petr, że jesteśmy szcze-
rzy w swojej otwartej relacji, to jest to do 
zaakceptowania. Tymczasem moi boha-
terowie dużo o seksie rozmawiają, ale nie 
o swoich emocjach, nie o tym, co czują 
w intymnych sytuacjach, co ich boli, 
na co się nie zgadzają, czego nie tole-
rują. Fascynują mnie tłumione emocje! 
Odgrywanie ról, chowanie się za kłam-
stwami, które nas niszczą – spaja nie-
stety wiele związków. Udawanie wydaje 
się bezpieczniejsze niż bolesna prawda, 
która może doprowadzić do rozpadu 
relacji. Kiedy wypieramy emocje, to one 
przejmują nad nami kontrolę.

Słyszałam, że próbował pan 
szukać pieniędzy w Polsce na 
Borders of Love, ale nie udało 
się. Czy to dlatego, że film 

dotyka zjawiska poliamorii i swin-
gersów?
Nie, ja tego filmu nie próbowałem finan-
sować w Polsce. Natomiast wcześniej 
faktycznie nie udało mi się zebrać pie-
niędzy w Polsce na inne projekty. Po pro-
stu porzuciłem je i wyjechałem z kraju. 
Projekt filmu Borders of Love powstał 
w Czechach, ale mimo tego, od początku 
towarzyszyły mu problemy ze sfinanso-
waniem.

Jest w tym filmie scena, w której 
Hanka mówiąc, że podoba jej się 
jakiś mężczyzna, desperacko pró-
buje zwrócić na siebie uwagę Petra, 
podczas gdy on reaguje na to złością, 
czując upokorzenie…
I tutaj dotyka pani sedna sprawy. Petr nie 
widzi swojej partnerki, jej potrzeb. Prze-
stał ją zauważać. Stała się dla niego jed-
nym z pięknych mebli w ich luksusowym 
mieszkaniu. Hanka rozpaczliwie pró-
buje mu przypomnieć o swoim istnieniu, 
ale mówi to w taki sposób, że do Petra 
dociera tylko to, że tamten ma zgrabny 
tyłek i jest bardziej sexy. No więc on ura-
żony mówi niej: „Idź do niego”, ale prze-
cież wcale tego nie chce. Oni oboje nie 

chcą otworzyć związku, wzajemnie wpy-
chają się w udawane role, zaczynając się 
ranić i coraz bardziej od siebie oddalać.

Czy po takim doświadczeniu można 
jeszcze do siebie wrócić? Zakończe-
nie filmu nie jest oczywiste.
Finał można różnie interpretować. 
Myślę, że oboje bohaterowie tak bardzo 
się zranili, że trudno im będzie uratować 
ten związek. Nie wiem, czy można czy-
stość i zaufanie odbudować. Nie umiem 
na to jednoznacznie odpowiedzieć.

Granie w tym filmie musiało być spo-
rym wyzwaniem dla aktorów. Mieliście 
na planie koordynatora intymności?
Tak, jest tutaj dużo nagości i scen ero-
tycznych. Dużo czasu rozmawialiśmy, 
a potem próbowaliśmy zdjęć z parą 
głównych bohaterów, by ich ze sobą 
oswoić, by widz poczuł z ekranu chemię 

między nimi. Staraliśmy się stworzyć 
im oraz innym aktorom jak najbardziej 
komfortowe warunki na planie. Nie mie-
liśmy koordynatora intymności, bo to 
trochę tak, jakby ktoś trzeci przyszedł do 
łóżka i pośredniczył między mną a akto-
rami w sytuacjach intymnych.

Dlaczego właściwie podjął pan studia 
na FAMU?
Dlatego, że pięć razy bezskutecznie zda-
wałem do Szkoły Filmowej w Łodzi na 
reżyserię. I wtedy Krzysztof Krauze, 
w którego filmach asystowałem m.in. 
przy realizacji Długu i wiele się na jego 
planach nauczyłem, doradził mi, bym 
spróbował zdawać w Pradze. Przyjęto 

mnie za drugim podejściem. I to było 
bardzo ciekawe doświadczenie.

To jakie ma pan plany? Praca w Polsce 
czy w Czechach, i co na warsztacie?
Ostatecznie osiadłem w Pradze, zbudo-
wałem tutaj swoją przestrzeń na wła-
snych warunkach i zamierzam reali-
zować filmy w tym kraju. Mimo iż nie 
jest to łatwe, to i tak myślę, że w Pol-
sce jeszcze trudniej byłoby mi uprawiać 
takie kino jak Borders of Love, chociażby 
dlatego, że taka tematyka jak w tym fil-
mie nie jest obecnie w Polsce dobrze 
przez polskich decydentów postrzegana. 
A póki co, pracuję nad czeskim filmem 
Niebezpieczny weekend. Mamy na razie 
gotowy treatment. To będzie o #MeToo 
w czeskiej branży filmowej.

Rozmawiała  
Mariola Wiktor

Dlaczego?
Decydenci czescy po przeczytaniu scena-
riusza bali się obsceniczności, myśleli, że 
to będzie pornografia. W pewnym sensie 
rozumiem takie stanowisko, bo decyzje 
finansowe wiążą się z odpowiedzialno-
ścią. Owszem, dostaliśmy dotację, ale już 
w trakcie kręcenia filmu. Kiedy go zaczy-
naliśmy, wyłożyłem prywatne pieniądze. 
Wtedy urzędnicy, widząc moją despera-
cję, chyba się zlitowali i w końcu otrzyma-
łem niewielką dotację z Czeskiego Fundu-
szu Filmowego. Jest to także koprodukcja 
z polskim udziałem, dzięki wejściu w pro-
jekt Lava Film Mariusza Włodarskiego.

No ale studiował pan na FAMU, 
poznał pan czeskie środowisko fil-
mowe, branżę. To nie pomogło?
Niestety, kiedy ukończyłem studia na 
FAMU w roku 2010, to wróciłem do 
Polski. I to był błąd! Tymczasem wtedy 
miałem poczucie, że powinienem wrócić 
do kraju, bo to był mój język, mój dom, 
moje miejsce na ziemi. To oznaczało 
także zerwanie wszystkich kontaktów, 
które sobie wyrobiłem podczas studiów 
w Pradze. 

Pan mówi o trudnościach, a Czeski 
Fundusz Filmowy zapewnia, że Bor-
ders of Love poszerzyło różnorodność 
kina czeskiego o tematy rzadko – 
albo w ogóle – w nim nie podejmo-
wane.
Może to skutek czeskiej mentalności. 
Czesi boją się – moim zdaniem – eksplo-
rowania tematów trudnych, niewygod-
nych, obawiają się emocji, wchodzenia 
w podświadomość, w intymność. Oni 
się wstydzą tego, nie dotykają w swoich 
filmach kontrowersji. Owszem Czesi nie 

FASCYNUJĄ MNIE 
TŁUMIONE EMOCJE
Rozmowa z Tomaszem Wińskim, 
reżyserem filmu Borders of Love, 
który zdobył Nagrodę FIPRESCI  
na tegorocznym, 56. MFF w Karlowych 
Warach
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Tomasz Wiński

Borders of Love, 
reż. Tomasz Wiński
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z dwóch powodów. Po pierwsze 
jesteśmy otwarci na zgłaszanie 
oferowanych nam scenariuszy, 
po drugie, jeśli zjawi się ktoś 
mający uzasadnione powody do 
wycofania scenariusza będącego 
w Bibliotece – wycofamy taki 
scenariusz. Otwartość wystę-
puje w swobodnym udostępnie-
niu zgromadzonych w Biblio-
tece scenariuszy dla czytelników 
także spoza Szkoły Filmowej 
w Łodzi, a tym samym dla moż-
liwie szerokiego spektrum stu-
dentów i badaczy.

W takim ujęciu zwracamy 
wyraźną uwagę na to, że dzia-
łamy w oparciu o pełną dobro-
wolność, a przy bezinteresow-
nym lub mało interesownym 
powodzie działania na rzecz 
Biblioteki możemy – w tym 
miejscu  – pozwolić sobie 
na mówienie o społecznym 
i publicznym charakterze BSF. 
Oczywiście należy to odbie-
rać w kontekście działalności 
w oparciu o zasoby własne bez 
finansowego wsparcia.

Zatem pozostańmy przy 
określeniu, że Biblioteka pozo-
staje otwarta, społeczna, jest 

dostępna dla szerokiej publicz-
ności i korzysta ze wsparcia 
organizacyjnego łódzkiej Szkoły 
Filmowej.

Dla uwidocznienia, czym 
jest Biblioteka, zapraszamy do 
jej odwiedzenia. Najprościej 
można to zrobić przez stronę 
filmpolski.pl, gdzie od razu 

w menu serwisu znajduje się 
zakładka „Biblioteka Scenariu-
szy Filmowych”. Klikając w nią, 
wchodzimy bezpośrednio do 
zbioru i uzyskujemy możliwość 
zapoznania się z regulaminem 
gromadzenia scenariuszy oraz 
możemy zyskać informacje 
kontaktowe dla przyszłych dar-
czyńców Biblioteki.

Należy koniecznie wspomnieć, 
że Biblioteka ma swoje ogniwa 
ludzkie oraz schematy działania 
z nią związane. Ważnym jej ele-
mentem jest CYBRA, czyli pro-
wadzona przez łódzkie biblioteki 
naukowe i akademickie Łódzka 
Regionalna Biblioteka Cyfrowa, 
w której scenariusze są groma-

dzone i udostępniane. Opera-
cje w tym zakresie wykonuje 
Jarosław Czembrowski (dyrek-
tor Biblioteki PWSFTviT oraz 
redaktor naczelny Internetowej 
Bazy Filmu Polskiego filmpol-
ski.pl). Skład głównych wolon-
tariuszy Biblioteki uzupełniają: 
Magdalena Wleklik (przewod-
nicząca Koła Scenarzystów 

SFP) i Marek Rudnicki (adiunkt 
Wydziału Organizacji Sztuki Fil-
mowej). Biblioteka działa pro 
publico bono, nie ma budżetu, 
nie ma etatów, nie ma siedziby. 
W pewnym sensie jest tworem 
sieciowym.

Biblioteka funkcjonuje na 
Facebooku, a w czasie najbliż-
szego Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni, 
15 września, w programie Indu-
stry, na koniec panelu „Scena-
rzysta – droga do zawodu, droga 
do sukcesu, problemy debiutu 
scenariuszowego w Polsce” 
zaplanowana została prezenta-
cja Biblioteki, na którą serdecz-
nie wszystkich zapraszamy, tak 
samo, jak zapraszamy wszyst-
kich autorów i producentów do 
umieszczania swoich scenariu-
szy w Bibliotece Scenariuszy 
Filmowych.

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim osobom, które już udostęp-
niły nam scenariusze. Wśród 
nich szczególnie dziękujemy 
członkom i działaczom Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich.

Marek Rudnicki

Powstanie Biblioteki było 
działaniem sankcjonu-
jącym istniejący wcze-
śniej, nieformalny stan, 

w którym kilku wykładowców 
Wydziału Organizacji Sztuki 
Filmowej gromadziło przez lata 
własne zbiory scenariuszy uzy-
skiwanych na podstawie często 
osobistych wniosków i podań kie-
rowanych do znajomych im pro-
ducentów filmowych. Dostawali 
oni zgody na używanie udostęp-
nionych scenariuszy, w wąskim 
zakresie, tylko do celów eduka-
cyjnych dla studentów Wydziału, 
co związane było z analizą sce-
nariuszy pod kątem planowa-
nia zdjęć i kosztorysowania pro-
dukcji filmu. Takich osobnych 
miniarchiwów, gromadzących 
często po kilkadziesiąt scenariu-
szy, było kilka tylko wśród wykła-
dowców łódzkiej Szkoły Filmo-
wej, ale także wykładowcy innych 
polskich uczelni, prowadzących 
kształcenie młodych kierowni-
ków produkcji i producentów fil-
mowych, musieli mieć zapewne 
podobne zbiory.

Było to naturalne – proces 
edukacji wymagał ciągłego 

pozyskiwania nowych scenariu-
szy, żeby nie powtarzać analiz 
tych samych filmów oraz nadą-
żać za zmianami w kinemato-
grafii naszego kraju.

Oficjalny start Biblioteki, 
w końcu 2019 roku, musiał wią-
zać się z nawiązywaniem oficjal-
nych już kontaktów z producen-
tami i scenarzystami, którzy 
wcześniej udostępniali nam 
swoje teksty w opisany powy-
żej, niesformalizowany sposób. 
W tym okresie nawiązaliśmy 
kontakty z wieloma podmio-
tami, które posiadały prawa do 
scenariuszy, przeważnie z tymi 
samymi, od których wcześniej 
je otrzymywaliśmy. Jednak pro-
siliśmy już o więcej, prosiliśmy 
o zgodę na otwarty dostęp do 
scenariuszy dla najszerszych 
grup osób i podmiotów, które 
mogą prowadzić podobne dzia-
łania edukacyjne oraz prowa-
dzić szersze niż dotąd badania 
naukowe: kulturoznawcze i fil-
moznawcze – związane z zebra-
nymi tekstami. Niestety tuż przed 
powołaniem BSF nastąpiła reor-
ganizacja starych Studiów Filmo-
wych (dawniejszych Zespołów), 

w których powstawały kiedyś 
praktycznie wszystkie polskie 
filmy, a w ostatnich latach, co 
prawda znacznie mniej, ale 
łączna ich zasobność była nie 
do przecenienia. Te zmiany 
strukturalne i brak umocowa-
nia prawnego nowego podmiotu 
(WFDiF) do starych tekstów 
zahamowały bardzo poważnie 
dopływ tej olbrzymiej grupy sce-
nariuszy do Biblioteki. Tym nie-
mniej, na początku 2020 roku, 
udało się nam uzyskać około 30 
scenariuszy w sposób zalegalizo-
wany regulaminem Biblioteki 
Scenariuszy Filmowych.

Oczywiście nie pomagała 
nam w tym wybuchła właśnie 
pandemia, ale szybko napo-
tkaliśmy na inne, w tym przy-
padku jeszcze poważniejsze 
przeszkody. Okazało się, że nie 
mamy możliwości dotarcia do 
wielu innych właścicieli praw 
do scenariuszy. Spotkaliśmy się 
także z pojedynczymi przypad-
kami obstrukcji środowiskowej, 
a w czasie naszej działalności, 
od początku do dzisiaj, odno-
towaliśmy trzy rodzaje stano-
wisk odmownych: 

1. jako wyraz obawy przed 
szerokim upublicznianiem oso-
bom niepowołanym – muszę 
wyjaśnić, że staramy się osła-
bić taką obawę argumentem, 
że każdy film dostępny w dys-
trybucji, może każda dowolna 
osoba spisać sobie w postaci 
scenariusza;

2. jako nadzieja na możli-
wość publikacji w przyszło-
ści w postaci książki – trudno 
z tym polemizować, każdy może 
mieć taką nadzieję, a tylko realia 
rynku wydawniczego i czytel-
niczego książek weryfikują tę 
możliwość; ta przeszkoda, poza 
nielicznymi wyjątkami, wydaje 
się raczej łatwa do pokonania 
pod tym względem;

3. przy argumencie niezgod-
ności tekstu z ostatecznym 
kształtem filmu – ten wątek jest 
najtrudniejszy i zamierzamy 
go podnieść publicznie w naj-
bliższej przyszłości, bo ma swój 
szczególny aspekt, zwłaszcza 
w konfrontacji z podobną prak-
tyką w Hollywood.

Mówiąc o Bibliotece, warto 
jeszcze raz podkreślić jej otwarty 
charakter. Można na to patrzeć Fo
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BSF – otwarte miejsce 
dostępu do scenariuszy 
polskich filmów
Biblioteka Scenariuszy Filmowych (BSF) powstała 
formalnie 5 listopada 2019 roku zarządzeniem Rektora 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Zarządzenie to zawierało 
regulamin instytucji oraz formularz zgłoszenia scenariusza 
do Biblioteki. 
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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 aktualnie zidentyfikowanych. 

Wymienione osoby (lub ich spadkobierców) 

serdecznie prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA:

tel. (22) 581-43-60
lub sekretariat@zapa.org.pl.
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Cieplak Adam
Cierniak Agata
Cierpiałowska Julia Dorota
Cierpiałowska Karolina Anna
Ciesielski Krzysztof
Ciesielski Maciej
Cieszkowski Dariusz
Cimoszko Przemysław
Ciona Łukasz
Cotton Andy
Coulter Michael
Crugnola Aurelio
Cybulska Barbara
Cygal Maciej
Cygler Zbigniew
Cyrwus Piotr
Cyz Tomasz
Czabaj Karolina
Czabaj Sławomir
Czaja Maria Antonina
Czapla Wojciech
Czaplicka Michalina
Czarnecka Joanna
Czechowski Waldemar
Czeczot Janina
Czeczott Natalia Danuta
Czekanowski Aleksander
Czekutis Karolina
Czereda Kornelia
Czernek-Banecka Paulina
Czerniatowicz Wojciech
Czerwiec Anna
Czerwiński Jakub
Czerwiński Jan
Czesek Robert
Czołnik Maria Krystyna
Czubak Justyna
Czuchnowski Mateusz

C
Cabała Radosław
Cantu Ed
Casas Xavier
Catela Catherine
Cechnicki Michał
Celińska Milena
Cendrowski Maciej
Cękalska Romana Sylwestra
Chaberski Emil
Chamot Jacek
Chancewicz Piotr
Chmielecki Adam
Chmielewski Henryk
Chodak Marek
Chodkiewicz Jacek
Chojnacki Piotr
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

Borowiak Sylwia
Borowiec Piotr
Borowiecki Andrzej
Borowik Włodzimierz
Borowski Piotr
Borowski Wojciech
Borowski-Herbst Adam Piotr
Borowy Rafał
Borzęcki Łukasz
Borzyszkowski Tomasz
Bradecki Tadeusz
Branicka Zofia
Branicki Andrzej
Braun Dagmara
Bretes Bartosz
Brodruck Dorothee
Brudz Krzysztof
Brzeska-Klinik Joanna
Brzezińska Anna
Brzeziński Piotr
Brzezowska-Różyłło Ewa
Brzostowski Siergiej
Brzozowski Jarosław
Brzozowski Zdzisław
Brzózka Andrzej
Brzyk Remigiusz
Buchowski Marcin
Buczkowski Robert
Budnik Mateusz
Bujański Piotr
Bujski Marcin
Burszewska Agnieszka
Burzyński Adam
Butler Bill
Buttinger Monika
Buzuk Łukasz
Byczyński Łukasz

A
Abucewicz Piotr
Adamczyk Andrzej
Adamiak Anna
Adamiak Janusz
Adamiak Wojciech
Adamski-Chwalibóg Stanisław
Agata Monika
Agranowicz Michaił
Ajchel Łukasz
Aleksandrowicz Tadeusz
Ali Semira
Altman Tadeusz
Amiradżibi-Stawińska Helena
Andrean (Andrejew) Piotr
Andrulewicz Stanisław
Andrychowski Marek
Andrzejewski Dariusz Marek
Annusewicz Anna
Antoniszczak Malwina
Antoszczyk Alicja
Armusiewicz Zofia
Arnesen Magnus
Arrigoni Giuseppina
Arszennik Krzysztof
Arwar Andrzej
Astori Gabrio
Auguścik-Pawełoszek Agnieszka
Axer Erwin
Axer Otto

B
Bachańska Regina
Bagiński Krzysztof
Bajak Katarzyna
Bajak Natalia
Bajon Kasper
Bajura Małgorzata

Bakanacz-Malinkiewicz Jadwiga
Baker Roy Wadr
Balcy Otokar
Banasiak Anna
Banasik Dariusz
Baran Jaroslav
Baranowski Bartłomiej
Baranowski Krzysztof
Barlik Aleksandra
Bartczak Piotr Roman
Bartel Katarzyna
Barthel Lars
Bartkiewicz Sławomir
Bartnicki Krzysztof
Bartnicki Michał
Bartoszewicz Grzegorz
Bartuzin Krzysztof
Barwiński Adam
Batory Krystyna
Baumgart Agata
Baumgartner Joanna
Bąkowski Jan
Bednarczyk Piotr
Bednarczyk Przemysław
Bednarek Andrzej
Bednarska Genowefa Maria
Behnke Alina
Belina Brzozowski Jan
Bensch-Stylianu Joanna
Berndt Krystyna
Bialik Michał
Białousz Michał
Białousz Piotr
Bieda Krzysztof
Biegańska Irena
Bielan Łukasz
Bielawska Iwona
Bielecki Adam

Bielecki Mariusz
Bielicki Paweł
Bielicki Włodzimierz (Wowo)
Bielińska Halina
Bieliński Robert
Bieńkowski Bohdan
Bigoszewski Jacek
Bikont Piotr
Bilińska Alicja
Biliński Grzegorz
Bindek Łukasz
Binder Emma
Bińczyk Maciej
Biskup Leszek
Biskupska Blanka Wanda
Bisztyga-Przebinda Halina
Blaszyński Jerzy Stefan
Błaszczak Magdalena
Błaszczyk Damian
Błaszczyk Ewa
Błaszczyk-Kamińska Katarzyna
Błaszczyńska Alicja
Błeszyński Jan
Bocian Artur
Bodak Piotr
Bogaczyk Grzegorz
Boguslu Emine Cansu
Bohan Kess
Bojanowska Agnieszka 
Małgorzata
Bołtowicz-Fransowska Marta
Bonas Agnieszka
Bonaszewski Mariusz
Bonecki Jacek
Bonecki Józef
Boni-Marczyńska Jolanta
Borkowska Dorota
Borkowski Wojciech
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Guest Val
Guizar Andrea
Gulbrandsen Marius Matzow
Guntmajer Marta
Gutkowski Grzegorz
Gwarda Marcin
Gwiazdowicz Tomasz
Gwizd Justyna

H
Haczyk Ewa
Halama Małgorzata
Halbwachs Jean-Pierre
Halik Tony
Hamera Marek
Hamer-Świecznik Christine
Handzlik Grzegorz
Hanzl Andrzej
Harasiewicz Wojciech
Hartwig Janina
Hasior-Gołębiewska Anna
Hasler Jens
Hassler Jurgen
Häuser Maria
Häuser Paweł
Häuser Piotr
Heesch Rainer
Hejak Marcin
Hen Maciej
Hendel Radosław Stanisław
Herhel Irina
Herod Łukasz
Hiperfokal Igor
Hoder Jan
Hoffman-Kruszewska Anna
Hoffmann Beata
Hoffmann Julita
Hong Suk-Hwa

Gotfryd Tomasz
Goździk Sławomir
Górecki Grzegorz
Górka Radosław
Górska Beata
Górska Maria
Góźdź Marta
Graban Monika
Grabowska Anna
Grabowska Ewa
Grabowska Maria Teresa
Grabowski Błażej Krzysztof
Grabowski Grzegorz
Grabowski Jerzy
Grabowski Marek
Grabowski Mikołaj
Grabowski Piotr
Grabowski Stanisław
Grandys Ligia
Graszka-Petrykowski Dariusz
Grecka Kamila
Grela Dariusz
Grela Przemysław
Gromnicka Delfina
Gromotka Martyna
Groszek Jacek
Groszyńska-Liweń Aneta
Gruntmajer Marta
Gruntmejer Marta
Gruszka Jacek
Gruza Jerzy
Gryn Michał
Gryzowski Jakub
Grzebalski Aleksander
Grzeszczak Katarzyna
Grzybacz Krzysztof
Grzybowski Tomasz
Guahira Jakub

Gałka Piotr
Gapińska Alicja
Gapski Krzysztof
Garbacz Paweł
Garbaczewski Rafał
Garbarczyk Piotr
Garmulewicz Maja
Gassen Svenja
Gaudyn Sławomir
Gąsiorowska Renata
Generalczyk Jolanta
Giecewicz Krystyna
Glazer Dariusz
Gliszczyńska Benedykta
Głodek Jarosław
Główczewski Jerzy
Głupczyk Grzegorz
Głuszak Kinga
Głuszek Krystyna
Gniazdowski Zbigniew
Godlewski Bogusław
Goetz Jindrich
Goldberg Jakub
Goleń Katarzyna
Goliński Jerzy
Golusińska Agata
Gołaszewska Katarzyna
Gołąbek Krzysztof
Gołębiewski Marcin
Gołębiowska Hanna
Gomułka Sebastian
Gondek Jowita
Gontarz Marcin
Gontarz Renata
Gorlikowski Marian
Gorski Kris
Gorzkowski Igor
Gosk Aleksander

Fidala Paweł Marek
Fierek Michał
Filipczak Tomasz
Filipek Włodzimierz
Filipowicz Klara
Filipowicz Rafał
Filipski Ryszard Józef
Filler Witold
Fitzet Patrycja
Flanagan Peter
Flanagan Robert
Fleig Tobias
Flis Aleksandra
Flisak Jerzy
Flisowska Magda
Florczak Anna
Forbert Maria Magdalena
Forbert Wojciech
Ford Aleksander
Francis Freddie
Frankowski Jacek Jacenty
Frątczak-Rodak Monika
Fret Jarosław
Frosztęga-Kmiecik Brygida
Fudakowski Piotr

G
Gabryjelska Renata
Gabryjelski Łukasz
Gajewska Magdalena
Gajewski Kacper
Gajewski Robert
Gajzler Robert
Galica Adam
Galikowski Paweł
Gałązkowski Janusz
Gałczyński Marcin
Gałek Jerzy

Dopierała Jan
Doroszkiewicz Stanisław
Dowgiałło Zbigniew
Drobaczyński Romuald
Drozd Mieczysław
Drozdowska Agata
Drygalski Henryk
Dubowski Sławomir
Ducki Tomasz
Dudziak Urszula
Durakova Liubov
Duret Jean Pierre
Dwornik Zofia
Dybowski Wacław
Dyczek Daniel
Dyga Piotr
Dymek Matylda
Dziedzic Jan Wojciech
Dziedzic Jędrzej
Dziewic Jaromir
Dzięciołowski Rafał
Dziki Waldemar
Dziumowicz Leszek

E
Edwards Peter
Elminowska Justyna
Evans Stuart

F
Faber Kazimierz
Fandrejewska-Ochnio Karolina
Faroń Dominika
Faruga Wojciech
Fedorczuk Magdalena
Fedorowicz Julita
Ferlak Barbara
Fethke Jan Kazimierz

Czyczyło Andrzej
Czyński Kazimierz

D
Dankowska Agata
Dassier Jerome
Dawidowicz Michał
Dąbal Michał
Dąbkiewicz Janusz
Dąbrowska Krystyna
Dąbrowska Lucyna
Dąbrowska Małgorzata
Dąbrowski Andrzej
Dąbrowski Marcin
Dąbrowski Paweł
Dąbrowski Robert
Dejczer-Galewicz Anna
Dejmek Kazimierz
Dekarz Łukasz
Del Paso Joaquin
Deląg Paweł
Dembiński Lucjan
Demkowicz Mariusz
Deneko Emilia
Dennett Hester
Dębniak Radosław
Dębski Paweł
Dipont-Kawalerowicz  
Małgorzata Maria
Dłużewski Bartosz
Dłużniewska Grażyna
Dmitroca Eugeniusz
Docz Grażyna
Dokowicz Konstanty
Domagała M.
Domagała Marek
Domaniecka Agnieszka
Domasiewicz Marta
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Koprowicz Hubert
Koral Sylwester
Kordas Paweł
Kornyluk Goria
Korwin Maciej
Korycka Agata
Korzyb Agnieszka
Kos Łukasz
Kosiński Bohdan
Kossakowska-Sienkiewicz Anna
Kostarczyk Piotr
Kostrzewiński Zbigniew
Kostur Piotr
Kostyra Magdalena
Koszacka Aleksandra
Koszczuk Anna
Kościa Wanda
Kotarski Konrad
Kotetishvili Tato
Kotowska Danuta
Kotowska Gabriela
Kotowska Julia Ewa
Kovalenko Alisa
Kovcin Mikołaj
Kowal Andrzej
Kowal Michał
Kowalczyk Adam
Kowalczyk Dariusz
Kowalczyk Jacek
Kowalczyk Jakub
Kowalczyk Kasia Kornelia
Kowalczyk Kinga
Kowalczyk Marcin
Kowalczyk Paula
Kowalewska Claudia
Kowalska Ewa
Kowalska Justyna
Kowalski Adam

Kluza Anna
Klynstra-Komarnicki Redbad
Kłos Juliusz
Kłos Martyna
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
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
Konecki Filip
Kononowa Natalia
Konrad Kazimierz
Kopaczewski Jarosław
Kopciński Dariusz Waldemar
Kopeć Łukasz
Koper Karolina

Karwańska Elżbieta
Kasparowicz Dorota
Kasperek Michał
Kasprzycka Maria
Kaszowski Marcin
Kaszuba-Dębska Anna
Kata Konrad
Katarzyńska Katarzyna
Kaufhold Donata
Kawiorska Iwona
Kazek Józef
Kazimierczak Alicja
Kazimierski Maciej
Kazimierski Paweł
Kaźmierczak Agnieszka
Kaźmirowicz Anastazja
Kaźmirowicz Lena
Kądziołka Danuta
Keim Krzysztof
Kenar Urszula
Kędziorek Małgorzata
Kępski Tomasz
Kichlar Karolina
Kichler Karolina
Kielar Paweł
Kieszek Marcin
Kijańska Marta
Kijański Janusz
Kilian Adam Jerzy
Kilian Jarosław
Kisiel Patrycja
Kiss Marian
Klata Jan
Klawiński Marcin
Klepacz Paweł
Klewar Małgorzata
Klimek Tomasz
Kluk Katarzyna

Jóźwicki Paweł
Jóźwik Monika
Jurczyk Zbigniew
Jureczka Radosław
Jurgała Wiesław

K
Kabakow Dmitrij
Kaczanowski Filip
Kaczkowska Karolina
Kaczmarek Jagna
Kaczmarek Kacper
Kaczmarska Karolina
Kaczoruk Renata
Kaczyński Piotr
Kaim Ewa
Kaja Piotr
Kaja Ryszard
Kajszczak Paweł
Kalinowski Waldemar
Kalisz Jan
Kaliszewska Iwona
Kalita Marek
Kallstrom Gunnar
Kałczak-Kozieł Ewa
Kałkowski Roman
Kałuski Adam
Kałuża-Wierzchosławski Roman
Kałwa Piotr
Kamiński Janusz
Kanicki Ireneusz
Kantor Tadeusz Marian
Kapeniak Szymon
Kaprowicz Kacper
Karabasz Kazimierz Mieczysław
Karaś Roman
Karmolińska Maria
Karp Janusz

Jarmuła Dariusz
Jarnuszkiewicz Anna
Jarnuszkiewicz Marcin Łukasz
Jaruga Stanisław Zygmunt
Jarzyna Grzegorz
Jarzynka Marek
Jasińska Katarzyna
Jasińska Luiza
Jasiński Krzysztof
Jasiński Mariusz
Jasiukiewicz Piotr
Jaszewski Szymon
Jaszkowski Marek
Jaśniak Grzegorz
Jaworek Kamil
Jaworska Katarzyna
Jaworski Arkadiusz
Jaworski Artur
Jaworski Paweł
Jaworski Stanisław
Jaworski Tadeusz
Jawoszek Łukasz
Jekiełek-Ciesielska Anna Sabina
Jemelianova Ganna
Jermacz Edyta
Jerzyk Mikołaj
Jesipowicz Luiza
Jezior Christine
Jeziorek Andrzej Mariusz
Jeżowski Krzysztof
Jędrejek Martyna
Jędryka Stanisław
Jędrzejczak Beata
Jochan Małgorzata
Jodłowski Marek
Jolie Murenzi Claudine
Jonas Jacek
Jopyk-Misiak Maria

Horak Ivan
Hoszowski Paweł
Hrechorowicz Andrzej
Hryniak Jan Zdzisław
Hubka Magdalena
Husarska Krystyna
Hussar Irena

I
Idźkowa Anna
Ikonowicz-Gessler Magdalena
Irysik Mateusz
Iwaszkiewicz Marek

J
Jabłońska Urszula
Jabłoński Dariusz
Jackowska Jolanta
Jacyków Tomasz
Jadczak Krzysztof
Jagielski Jan
Jagodzińska Joanna
Jakubczak Wojciech
Jakubiak Krzysztof
Jakubik Mirosław
Jakubowska Daria
Jakżyna Tamara Elżbieta
Jamrożek Jakub
Janczak Mateusz
Janczar Piotr
Janikowski Łukasz
Janiszewski Leszek
Janiszewski Mariusz
Jankowska Elżbieta
Jankowski Grzegorz
Jankowski Wojciech
Januszaniec Michał
Jaremko Tomasz
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Marhall Aleksander
Markowicz Anita
Markowska Aleksandra
Markowska Justyna
Markuszewski Jerzy
Marszałek Diana
Martan Zbigniew
Marzyński Marian
Masalska Weronika
Masłowska Marta
Mass Anna
Masztalerz Krzysztof
Matela Łukasz
Matkowski Rafał
Matusiewicz Kryspin
Matuszak Tomasz
Matwiejczyk Marcin
Matysiak Magdalena
Matysiak Piotr
Maximilian Konrad
Mazur Krzysztof
Mazur Piotr
Mazurek Malwina
Meksiak Marcin
Mess Edvard
Mialik Sebastian
Miastkowska-Wujec Katarzyna
Michalec-Chlebik Olga
Michalska Magdalena
Michalski Dariusz
Michnikowski Roch
Mickiewicz Witold
Miecznik Sebastian
Mielech Krystyna
Mierzwiak Wojciech
Mieszczakowska Justyna
Migacz Michał
Migalski Dariusz

Łukaszewicz Sylwia
Łysień Łukasz
Łyszyk Patryk

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
Maj Paweł Wojciech
Majchrzak Marceli
Majda Wojciech
Majewicz Bartłomiej
Majewski Kacper
Makówka Marianna
Maksymowicz Krzysztof
Makuła Waldemar
Maldis Marek
Malisz Marcin
Maliszewska Alina
Małecka Katarzyna
Małecka Marzena
Małecki Jakub
Małecki Rafał
Małek Katarzyna
Manowski Robert
Marciniak Bartosz
Marczuk Jan

Lichota Dominik
Lichwa Jakub
Linkowska Hanna
Lipińska Natalia
Lipińska-Leidinger Barbara
Lipiński Łukasz
Lipka Daniel
Lipka Paweł
Lipowska-Zbieranowska Kalina 
Maria
Lipowski Aleksander
Lisak Piotr
Lisiecki Mariusz
Lisowski Filip
Liwińska Karolina
Lo Voi Elina
Loc Hoang Ngoc Piotr
Lopez Esteban
Lubelska-Chrołowska Maria
Lucas Christopher
Ludwiczak Agata
Lutczyn Edward
Lutczyn Paweł

Ł
Łagowska Justyna
Łagowska Katarzyna
Łakomy-Spławski Marcin
Łapiński Jerzy
Ławniczak Agata
Łobacz-Szczęsna Jolanta
Łoposzyńska Anna
Łosyk Robert
Łoś Aleksandra
Łuczków Ewa
Łukasiewicz Krzysztof
Łukasik Katarzyna
Łukaszewicz Artur

Kuropatnicka Kamila
Kurpas Anna
Kurzel Denis
Kuś Mariusz
Kuzdak Urszula
Kwestarz Michał
Kwiatkowska Anna
Kwiatkowski Maciej Stanisław
Kwiatkowski Marcin Łukasz
Kwiecień Barbara
Kwiecień-Kaniewska Katarzyna

L
Lachmann Piotr
Landova Milena
Laskowska Dominika
Laskowska Katarzyna
Laskowska Urszula
Laskowski Piotr
Latusek Adam
Lebon Thierry
Lengren Katarzyna
Lenica Jan
Lepiana W.
Lesiak Monika
Leszczewski Marek
Leszczyc-Zielonacki Janusz Emil
Leszczyłowski Michał
Leszczyński Waldemar
Leśniewska Jadwiga
Leto Norman
Lewandowska Anna
Lewandowska Barbara
Lewandowska Michalina
Lewandowski Mieczysław
Lewicka Martyna
Leydo Aleksander
Libera Zbigniew

Kryński Adam
Krzanowski Aleksander
Krzemień Małgorzata
Krzemińska Lucyna
Krzemiński Krzysztof
Krzemiński Łukasz
Krzeptowska Czesława
Krzeptowska-Wisiecka Elżbieta
Krztoń Anna
Krzyczmonik Bartłomiej
Krzysztofowicz Marek
Krzysztofowicz Piotr
Krzyżanowska Halina
Książak Jacek
Książek Adrianna
Księżak Leonard
Księżarek Marek
Kubat Piotr
Kubiak Adam
Kubiak Krzysztof
Kubiak Maria Aleksandra
Kubiak Wojciech
Kubik Tomasz
Kucaj Krzysztof
Kuczyński Mariusz
Kudaczkin Oleg
Kudaka Przemysław
Kudlicka Boris
Kudrzycka Jadwiga
Kujawski Ryszard
Kula Klaudia
Kulak Piotr
Kulbaka Kamila
Kulik Paweł
Kumik Piotr
Kumor-Parzuchowska Edyta
Kunach Marta
Kuranda Ida

Kowalski Andrzej
Kowalski Gregory
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
Kramer Mieneke
Krasiński Marcin
Krawcow Mikołaj
Krawczyk Karolina
Krawicz Mieczysław
Kretkowski Przemysław
Kreutz Maksymilian
Krężel Przemysław
Krężlak Robert
Kronic Andrzej
Kropat Stanisława
Kropidło Michał
Król Tomasz
Królak Krzysztof
Król-Nowińska Faustyna
Kruk Ewa
Kruk-Nowacki Michał
Krukowska Zofia
Krupniewski Maciej
Kruszyński Seweryn
Krwicz Mieczysław
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Piekarski Jarosław
Piekutowski Andrzej
Pierzchanowski Paweł
Pieśko Agnieszka
Pietrowski Szymon
Pietruszka Dawid
Pietrzak Blanka
Pietrzak Jakub
Pietrzak Michał
Pięta Ewa
Pik Lechosław
Pikulski Michał
Piłat Natalia
Piontecka-Lawenda Katarzyna
Piotrowicz Filip
Piotrowski Łukasz
Pis Gwidon
Pitek Anna
Pitura-Szczerbowicz Joanna
Piwowarczuk Maciej
Piwowarska Halina
Planutis Witold
Pluciński Wojciech
Pluta Łukasz
Płaska Przemysław
Płaza Przemysław
Podgórski Łukasz
Podolec Marcin
Podraza Anna
Pogany Gabor
Pogorielov Andriej
Pokrywka Marcel
Polgar Laszlo
Policiński Grzegorz
Polijaniuk Jerzy
Polivka Jan
Pompiglione Giovanni
Poniedzielski Michał
Popławska Aleksandra

Paluch Magdalena
Paluch Paweł
Pałka Karol
Pałka Piotr
Pankiewicz Krzysztof
Pankow Eugeniusz
Papuziński Andrzej
Paradowicz Tadeusz Zdzisław
Paradzińska Katarzyna
Paruch Stefan
Paryła Kamil
Parys-Płowik Ewa
Pasemann Jan
Passini Paweł
Patridge Keith
Paul Lech
Paul Tadeusz
Pawlicka Magdalena
Pawlicki Kamil
Pawlik Arkadiusz
Pawlik Justyna
Pawlikowska Maja
Pawlikowski Maksymilian
Pawlina Maryla
Pawluczuk Wojciech
Pawluk Piotr
Pawłowska Karolina
Pawłowski Janusz
Pawłowski Marcin
Pazmandy Katalin
Pellerin Daniel
Penda Piotr
Perz Piotr
Peszek Jan
Piasecki Waldemar
Piątek Jacek
Piątek Katarzyna
Piechura Marcin
Piegat Marcin

Oraczewska-Grabowska Zofia
Ordyński Ryszard
Orlecki Jerzy
Orlik Julia
Orłowska Elżbieta
Orłowska Małgorzata
Orłowski Jacek
Orłowski Jerzy
Orman Mieczysław
Orski Witold
Orzechowski Maciej
Osajda Mateusz
Osiecki Tadeusz
Osowiecki Andrzej
Ossendowski Jakub
Ostanówko Jarosław Bolesław
Ostański Mariusz
Ostoja-Zagórski Zbigniew
Ostrowska Monika
Ośko Łucja
Oślak Maciej
Otenko Galina
Otocka Wiesława
Owczarek Krzysztof

P
Pacewicz Lidia
Pacholski Piotr
Paciorek-Grabowska Anna
Paczkowska Natalia
Paczkowski Paweł
Pająk Bożydar
Pakuła Julian
Pala Michał
Palikot Michał
Palka Ewelina
Palka Jakub
Palmowska-Knaś Dorota

Nowak Bartosz
Nowak Krzysztof
Nowak Krzysztof Leopold
Nowak Mariusz
Nowak Paweł
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
Nylec Natalia

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
Ołdak Piotr
Onoszko Monika
Opałka Mateusz
Opas Marcin

Mróz Lech
Mucha Kazimierz
Mularczyk Natalia
Muller Jerzy
Munk Halszka Kazimiera
Muraczewski Łukasz
Musiałowicz Edward
Musidłowska Maryla
Muszyńska Małgorzata
Mykhalova Anastasiiya
Myszorek Tadeusz
Mytnik Justyna

N
Nadolny Marcin
Nadolny Paweł
Nagy Władysław
Napierała Hubert
Napiórkowski Józef
Naruszewicz Tomasz Kajetan
Naszkiewicz Kinga
Nawrocka Halina
Nawrocki Zbigniew
Negrusz Joanna
Nekanda-Trepka Michał Stefan
Nelson Stephanie
Nenow Damian
Nędzyński Mariusz
Nhu Vu Nguyne
Niedbalska Ludmiła
Niedzielska Wanda
Niedźwiecka Janina
Niemczynowska Agnieszka
Nierodzińska Małgorzata
Niewińska Grażyna
Nikolski Roman
Nogański Michał
Nowacka Anna

Migas-Mazur Dorota
Migielska-Świrta Leokadia
Migneco Santi
Mikołajczyk Aleksandra M. M.
Miksiewicz Małgorzata Zofia
Mikulski Włodzimierz
Milencki Jan Jakub
Militowska Emilia
Milowicz Michał
Miłoszewska Marta
Minkiewicz Bartosz
Minticz-Skarżyńska Lidia
Mioduszewska Anna
Mirowska Aleksandra
Miszczak Szymon
Mitura Filip
Mizielińska Małgorzata
Mleczak Natalia
Modrzejewska Jadwiga Wiktoria
Morawczyński Jacek
Morawski Andrzej Piotr
Mordak Krzysztof
Mordarski Michał
Moręcki Sebastian
Mosdorf Halina
Mosiewicz Magdalena
Moś Andrzej
Motłoch Hanna
Motyka Krzysztof
Motylska Agnieszka Dorota
Mozer Bogdan Kazimierz
Moździerz Jarosław
Mroczek Agnieszka
Mroczkowska Ewa
Mrowiec Anna
Mrozek Wojciech
Mrozowska Magdalena
Mróz Barbara
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Sołtysik Marcin
Sopoćko Agnieszka
Sosnowski Mikołaj
Sosnowski Paweł
Spadek Joanna
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
Stani Arkadiusz
Stanisławski Łukasz
Stankiewicz Grażyna
Stankiewicz Piotr
Stańczak Marian
Starecki Witold
Starowiejski Franciszek
Starowieyska Ewa
Stasiak Joanna
Stasiewicz Joanna Nikodema
Stasik Justyna
Stawiarz Tomasz
Stawiski Jacek
Stefaniak Wojciech
Stefańska Katarzyna
Stelmaszyński Marcin
Stencel Zbigniew
Sterczewski Konrad
Stępczak-Patyk Anna
Stępień Sylwester
Stępińska Aurelia
Stolarski Robert

Skajnowski Marcin
Skałka Mateusz
Skarżyński Radosław
Skawiński Rafał
Skiba Wojciech
Skonieczny Artur
Skorupa Małgorzata
Skorupski Marek
Skowron Aleksandra
Skowrońska Emilia
Skrobiński Józef
Skrzypczak Iwona
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
Smoliński Damian
Smyczek Magdalena
Smyl Miłosz
Sobczak Ewa
Sobieszczański Zbigniew
Sobieszek Maja
Sobocińska Małgorzata
Sobociński Jerzy
Sobolewski Marek
Sokołowska Dominika
Solak Jan
Solarz Klaudia
Solecki Piotr
Sołdacki Kamil
Sołoniewicz Tamara

Samojlik Tomasz
Samsel Jarosław
Sapka Jakub
Sartowa Maria
Sawicki Janusz
Schabenbeck Stefan
Schafer Jorn
Schmidt Waldemar
Sekuła Anna
Senechal Philippe
Sepioło Dariusz Maciej
Serafin-Tkaczyk Krystyna 
Jadwiga
Seredyn Bartosz
Shakeshaft Glyn
Shmidt Waldemar
Shulha Volodymyr
Shved Maksim
Siadak Tomasz
Siadak Wojciech
Sieciński Wojciech
Sieczak Marta
Sieczkowski Roger
Siek Rafał
Siekiera Czesław
Siekierski Edmund
Sielczak Dominika
Sienicki Artur
Sienkiewicz Alina
Sierociński Krzysztof
Sikora Katarzyna
Sikora Kinga
Sikora Rafał
Sikorska Magdalena
Sikorska Mirosława
Sinoff Szymon
Sitkowska Anna
Sitkowski Paweł
Siwek Piotr

Romanowski Franciszek
Romaszkiewicz Henryk
Ronowicz Stefan
Rosenfeld Malte
Różalska Agnieszka
Różańska Elżbieta
Różewicz Zenon
Różycki Piotr
Różycki Roman
Rucki Tomasz
Rudnicki Jacek
Rudzik Norbert
Rus Słomiński Jan
Rutkowska Dominika
Rutkowski Rafał
Rużycki Jarosław
Rybak Urszula
Rybakiewicz Monika
Rybczyński Bogusław
Rybkowski Piotr
Rychlicka Halina Krystyna
Rydzewski Ryszard
Rykiel Janek
Rykiel Marek
Rymarz Anna
Ryn Grażyna
Rzążewska Paulina
Rzepecki Krzysztof
Rzepliński Rafał
Rzeźniczek Marcin

S
Sadowski Andrzej
Sajewicz Kamil
Salawa Krzysztof
Salecka Ewa
Salge Klaus
Sałata Rafał
Samborska Magdalena Sabina

Q
Quay Stephen
Quay Timothy

R
Rachel Anna Maria
Rachelska Magdalena
Raczak Lech
Raczkowska-Kazek Magdalena
Radwański Jerzy
Radwański Ryszard
Radzinowicz Anatol
Radziukiewicz Jan
Rafa Tomas
Rakowski Andrzej
Ramborg Jens
Rasch Marta
Rasiak Jerzy
Ratajczak Piotr
Ratajczyk Natalia
Reardon Kerry
Regulska Natalia
Reinhard Stergar
Reszka Izabela
Retzer Janusz
Reynolds Sheldon
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
Roman Tadeusz

Popławska Monika
Popławski Janusz
Poprawski Zbigniew Franciszek
Poraniewska Dorota
Porczyk Agata
Poryzała Karolina
Pozdnyakov Aleksander
Poznański Mieczysław
Poznański Tomasz
Półrolniczak Adrian
Prakash Tushar
Prałat Grzegorz
Prankl Anna
Predecka Ewelina
Prochowicz-Ratyńska Maja
Prochowska Agnieszka
Prosiński Jan
Proszowska Mariola Jolanta
Pruska Marta
Przedpelski Mathieu Jean
Przestalski Maciej
Przewłoka Paweł
Przęczek Marek
Przybora Jeremi
Przybylski Jakub
Przylipiak Roman
Pstrokońska Lidia
Pszoniak Wojciech
Ptaszek Monika
Ptaszyńska Alicja
Puchacz Marek
Puchalska Justyna
Puchała Michał
Pudzianowski Krzysztof
Purzycka Maria Alina
Pusty Janusz
Pyda Maria
Pysz Marek
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Wawrzyniak Cecylia
Wawrzyniak Daniel
Wąsik Sławomir
Wąsowski Marcin
Wąsowski Przemysław
Weber Kurt
Weigl Wolfgang
Wesołowska Adrianna
Węglarz Krzysztof Artur
Węgrzyn Radosław
Wiatrzyk Jan Jakub
Wiejaczka Maciej
Wierchowicz Zofia
Wierzbicka-Rusiecka  
Joanna Maria
Wierzbowski Krzysztof
Wikiera Radosław
Wiktorowicz Dariusz
Wilczyński Mariusz
Wilewicz Witold
Wilk Katarzyna
Wimmerova Lenka
Winek Marcin
Winiewicz Krzysztof
Wirth Alicja
Wiscot Zofia
Wiszniewski Włodzimierz 
Wincenty
Wiśniak Kazimierz
Wiśnicka-Wyrozębska  
Maria Barbara
Wiśniewska Joanna
Wiśniewska Marta
Wiśniewska Teresa
Wiśniewski Bogdan
Wiśniewski Grzegorz
Wiśniewski Robert
Wit Aleksandra
Witkiewicz Anna

Urbanek Paula
Urbaniak Stanisław
Urbanik Adam
Urbańczyk Ronald
Urbański Jakub
Urbański Kazimierz
Urlich Artur
Urubko Denis
Uszyński Stanisław
Uznański Piotr

V
Vaher Pritt
Vasyanovych Valentyn
Velez Miguel J.
Vellucci Ignazio
Vokral Frantisek
Volmer Hanna

W
Wajda Leszek
Wajler Maciej
Walaszczyk Dariusz
Walczak Ewa
Walczak Krystian
Walczak Marta
Walczuk Krzysztof
Walczyński Michał
Walisiak-Jankowska Joanna
Walter Mariusz
Walter Michał
Waltoś Alicja
Wałachowska Agata
Wancerski Grzegorz
Warmiński Janusz
Warpechowski Zbigniew
Wasiela Katarzyna
Wasowski Jerzy
Waśkiewicz Maria

Tomanek Konrad
Tomaszewski Henryk
Tomaszewski Tomasz
Tomaszycka Joanna
Torbiarczyk Katarzyna
Trafas Aleksander
Trętowicz Dariusz
Trojak Agata
Trusz Krzysztof
Truszczyński Stefan
Trzaska Józef
Trzaskowska Małgorzata
Trzos-Rastawiecki Andrzej
Tsagli Michel
Tuliński Michał
Tumidajski Jarosław
Tur-Kiryłow Janina
Turow Wiktor
Turowicz Jerzy Wojciech
Tuszewski Jerzy Grzegorz
Twardoch Ryszard
Tworz Sebastian
Tyczyński Stanisław
Tylka-Suleja Joanna
Tymiński Artur
Tyszkiewicz Artur
Tyszkiewicz Krzysztof
Tyszkiewicz Marcin
Tyszkiewicz Michał
Tywoniuk Michał

U
Uberman Szymon
Ubych Martyna
Ufnalewska Zofia
Uniechowska Felicja
Urban Robert
Urban Roman
Urbanek Maria

Ś
Ślepowrońska Dagna Maria
Ślepowrońska Darmiła 
Agnieszka
Śliskowski-Śliski Stanisław
Śliwa Mateusz
Śliwa-Fijołek Marzena
Śliwiński Orest Jerzy
Śliwiński Włodzimierz
Śmich Maciej
Śmiech Krzysztof
Śmigasiewicz Waldemar
Śniadecki Wiesław
Śniegoska Emilia
Śnieżawski Jerzy
Świdergał-Materna Maria
Świderski Jakub
Świderski Jan
Świderski Krzysztof
Świdzińska Agnieszka
Świerszcz (Villqist)  
Jarosław (Ingmar)
Świetlikowski Grzegorz
Święs-Kucybała Ewa
Świętosławska Estera

T
Tafejko Marcin
Talarczyk Robert
Teperek Marcin
Terej Krzysztof
Tereszkiewicz Mateusz
Terlecki Marian
Testa Marco
Tingleff Per
Tlak Adam
Tlak Agnieszka
Tokarzewski Janusz
Tokarzewski Marek

Szczęśniak Jakub
Szejd Romuald
Szeller-Gorecka Grażyna
Szeski Jerzy
Szetela Bogusław
Szewczyk Mirosław
Szewczyk Szymon
Szkopiński Zdzisław
Szkudlarczyk Dominik
Szlenda Adam
Szmit Wiesława
Szmitke (Schmitke) Piotr
Szopińska Katarzyna
Szot Arkadiusz
Szpak Andrzej
Szpakowicz Piotr
Szubert Marta
Szubert Urszula
Szudyga Marta
Szulc Andrzej
Szulc Grzegorz
Szulc Mariusz
Szulczyński Wojciech
Szumiec-Zielińska Elżbieta
Szumińska Dorota
Szuperski Wojciech
Szura Bartłomiej
Szutkowski Elżbieta
Szutran Pamela
Szyc Mariusz
Szykowny Karol
Szyma Tadeusz Andrzej
Szymaniak Zbigniew
Szymańska Daria
Szymański Marcin
Szymczuk Karina
Szymczyk Barbara
Szypiłło Maria Romana

Strent Łukasz Rafał
Strohmayer Lisa
Strojecki Jan
Struczyk Piotr
Struzik Rufin
Strycz Adrianna
Stryczek Andrzej
Strzemżalski Wojciech
Strzeszewski Wojciech Zygmunt
Stuhr Maciej
Stupiński Adrian
Styrna Damian
Subotowicz Eliza
Suchy Bartosz
Sujkowska Wiesława
Sulik Bolesław
Sumiła Bartosz
Suprun Dominika
Surdej Virginia
Suski Arkadiusz
Suwała Justyna
Suwała Małgorzata
Swinarski Konrad
Sypka Adam
Sypniewski Maciej
Sytsko Sviatlana
Szabarkiewicz Renata
Szadkowski Tomasz
Szafiański Andrzej
Szafrański Dariusz
Szafrański Krzysztof
Szagdaj Nadia
Szajna Józef
Szamburski Piotr
Szaniewski Józef
Szapliński Paweł
Szarzyński Piotr
Szczepaniak Adrian
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Zarzycki Jerzy
Zastawna Agnieszka
Zawada Andrzej
Zawada Ernest
Zawada Ewa
Zawada Piotr
Zawadzki Kamil
Zawadzki Remigiusz
Zawidzki Krzysztof
Zborowska-Skowrońska Anna
Zdzinnicki Dariusz
Zelnik Jerzy
Zemsta Dżesika
Zielecka Katarzyna
Zieliński Jerzy
Zieliński Wojciech
Ziętara Paweł
Ziółkowska Dorota
Ziółkowska-Belter Anna
Ziółkowski Krzysztof
Ziółkowski Maciej
Ziółkowski Przemysław
Zitzman Irena
Zwolak Jakub
Zygadlewicz Janusz
Zylber Ksawery
Zyskowska Iwona

Ż
Żak Anna
Żebrowski Wojciech
Żelawski Jan
Żelazek Katarzyna
Żerkowska Monika
Żołnowski Michał
Żurawski Bartłomiej
Żurek Rafał
Żwan Rafał
Żyła Piotr

Wróbel Andrzej
Wróblewski Grzegorz
Wróblewski Jarosław
Wróblewski Jerzy M.
Wróblewski Rafał
Wrześniewski Wojciech
Wysocki Marcin
Wysoczyńska Weronika
Wyszomirska Maryna
Wyszomirski Krzysztof
Wyszyńska Aleksandra
Wyszyńska Natalia

Y
Yann-Baptiste Seweryn
Yoshida Izumi

Z
Zabłocki Konrad
Zaborowska Ewa
Zacharek Natalia
Zachariasz Szymon
Zaciera Antoni
Zaczyk Stanisław
Zadrowski Witold
Zadworny Marek
Zagnińska Magdalena
Zahorska Michelle
Zając Krystian
Zakrzewski Mateusz
Zalewska Dorota
Załęski Dawid
Zamorska Anna
Zaniewska-Chwedczuk  
Xymena Krystyna
Zankowska Danuta
Zapała Adam
Zarębska Stefania
Zarychta Tomasz

Własow Janusz
Włoczewska-Dobiecka  
Barbara Zuzanna
Włodarczyk Dariusz
Włodarczyk-Arkusińska Irena
Wnorowska Wioletta
Wnuk Agnieszka
Wodecka Beata
Wohl Andrzej
Wojaczek Remigiusz
Wojas Agata
Wojciechowski Arkadiusz
Wojciechowski Jerzy
Wojciechowski Marcin
Wojdal Paweł
Wojtala Filip
Wolska-Stefanowicz Irena
Wolski Piotr
Wołejko Jarosław
Wołoczko Krzysztof
Wołoszczuk-Banasiak Anna
Wołoszyn Wojciech
Wołowiec Jakub
Worsztynowicz Monika
Woszek Karol
Woźniak Dariusz
Woźniak Krzysztof
Woźniak Tomasz
Woźniakowska Marta
Woźniakowski Roman
Woźny Izabela
Wójcik Jakub
Wójcik Jan
Wójcik Michał
Wójcik Rydlewska Anna
Wójcik Tomasz
Wójcikowska-Szymczak Hanna
Wójtowicz-Janowska Wiktoria
Wrona Monika

• Newsy i publicystyka branżowa
• Zdjęcia i materiały wideo
• Rynek �lmowy w profesjonalnym ujęciu
• Monitoring polskiej produkcji �lmowej
• Specjalna sekcja dla członków SFP

Branża pod jednym adresem!
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działo się wcześniej, a zresztą niewnikający 
w naszą „dźwiękową kuchnię”. Na podsta-
wie zgrania dźwięk jest oceniany i to ekipa 
zgrywająca odbiera hołdy lub połajanki, bez 
względu na to, jaki był jej wkład w całość 
realizacji i wpływ na jakość materiałów wyj-
ściowych, oraz czy zajmowała się zgraniem 
i kreacją, czy rekonstrukcją i reanimacją 
niezdolnych do samodzielnego przetrwa-
nia materiałów. Taką sytuację pamiętam 
z filmu Pierwszy milion (2000, reż. Wal-
demar Dziki). Była to premiera pomysłu, 
aby do nagrań na planie wykorzystać kom-
puter z programem dźwiękowym. Mate-
riału nie „backupowano”, a „odchodząc 
ze świata żywych” twardy dysk zabrał ze 
sobą część nagranego dźwięku. „Pionierzy” 
nie sprawdzili, dlaczego inni koledzy nie 
zmienili jeszcze technologii nagrywania. 
Odpowiedź była prosta: awaryjność sys-
temu oraz brak pewnej i taniej metody 
asekuracji. Za chwilę już były przystoso-
wane do pracy na planie rekordery twar-
dodyskowe z backupem, ale wtedy Marek 
Denys montował obraz, wspomagając się 
dialogami odczytanymi z ust bohaterów 
przez głuchoniemych asystentów. Były też 
postsynchrony robione bez pilotów. Nie 
całkiem synchroniczne i dość drętwe, bo 
część ról kreowali amatorzy lub początku-
jący aktorzy. Taki materiał trafił do Łodzi, 
gdzie Piotr Knop z ekipą Henryka Zastróż-
nego zrobił świetne efekty synchroniczne, 
a Piotr Domaradzki opracował – najlepiej 
jak się dało – to, co dostarczono i dołożył 
to, czego brakowało, a wreszcie razem film 
zgrali w formacie Dolby Stereo. Podobną 
sytuację mieli Nikodem Wołk-Łaniew-
ski i Jacek Kuśmierczyk, w filmie Gniew 
(1998, reż. Marcin Ziębiński), w którym 
dialogi źle napisano, co pogłębiły jeszcze 
źle zrealizowane nagrania postsynchro-
nów. Nie słyszeliśmy nagrań z planu, ale 
oglądając pokazywane wnętrza, można 
się domyślić, że walczono ze zbyt odle-
głymi planami rejestrowanego dialogu 
i z pogłosem. Drugim zastanym proble-
mem była ilustracja muzyczna pomyślana 
jak do filmu niemego lub filmu dla dzieci. 
Uczestniczyłam w tych pracach, więc wiem, 
że udało się częściowo poprawić i muzykę, 
i nagrania dialogów, a przede wszystkim 
ich przestrzenne opracowanie. Słuchałam 

MIKS, CZYLI ZGRANIE
Słowo miks pochodzi z języka angiel-

skiego. Mix – oznacza mieszać, 
łączyć. Może dotyczyć wielu dzie-
dzin. Cake mix, soup mix to odpo-

wiednio ciasto i zupa w proszku, a mix 
breed to rasa mieszana, czyli kundel. Mixing 
to mieszanie, stąd mixing plant to mieszal-
nia (paszy, farb), mixing room. W ostatnim 
przypadku może chodzić o reżyserkę, stu-
dio lub salę, w której miesza się dźwięki. 
Mixing console lub mixing table to kon-
soleta. Jest jeszcze mixer, który kojarzy 
się z domowym robotem, ale w żargonie 
oznacza stół mikserski, a przede wszyst-
kim osobę miksującą, reżysera dźwięku 
odpowiedzialnego za zgranie materiałów 
dźwiękowych. 

Słów „miks” i „mikser” wyjątkowo nie 
lubię. Zawsze widzę oczyma wyobraźni 
zupę krem, dżem czy pasztet, a przecież, 
trzymając się kulinarnych odniesień, pięk-
nie współbrzmiące instrumenty w utwo-
rze muzycznym, słuchowisko radiowe czy 
dźwięk do audycji telewizyjnej lub filmu 
to nie pulpa (Pulp Fiction, reż. Quentin 
Tarantino, 1994) czy bezkształtna masa, 
a potrawa jednolita i klarowna, ale zawiera-
jąca składniki, które możemy wyodrębnić, 
tak jak w zupie, gulaszu czy boeuf Stro-
gonowie. Wolę staromodne określenie 
„zgranie” (i „salę zgraniową”, nazywaną 
też „synchronizacyjną”), bo lepiej oddaje 
istotę rzeczy. Ma w sobie poczucie harmo-
nii i kompletności. O dobrze dobranej dru-
żynie czy zespole mówimy, że są zgrane, 
a więc działają wspólnie i współpracują, ale 
nie pozbawiają indywidualności tworzą-
cych je osób. Tak właśnie powinna brzmieć 
muzyka na płycie, poprawnie opracowana 
ścieżka dźwiękowa słuchowiska, audycji 
czy filmu. Przykład lingwistyczny dają nasi 
południowi sąsiedzi, którzy anglicyzmy 
skutecznie zastępują czeskimi słowami: 
pilot to ovládáč, sekunda to vteŕinka. Zgry-
wać to po czesku michat, a ja – będąc w Pra-
dze – zawsze odwiedzam ulicę Michalską 
(podają tam najlepszy makaron ze szpi-
nakiem na świecie), twierdząc, że to ulica 
„Dźwiękowa”, chociaż podobno bardziej 
„Michałowa”.

Zgranie uważane jest za koronną konku-
rencję w dźwiękowym świecie. To dźwięk, 
który usłyszą odbiorcy, nieświadomi, co 

To wyjątkowo ważny, kreatywny i odpowiedzialny 
etap w postprodukcji filmu. Wymaga specjalistycznej 
wiedzy, doświadczenia, czasu, skupienia i twórczego 
współdziałania w zespole. Zgranie nadaje ostateczny, 
wielopoziomowy kształt dźwiękowy obrazowi. Wykonane 
zgodnie z profesjonalną sztuką, zwykle znacząco podnosi 
walory artystyczne dzieła filmowego i pozwala widzowi 
totalnie wejść w iluzję świata na ekranie.
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Jeżeli są braki, można domagać się dokrę-
tek, dograń, poszukiwania dodatkowych 
dźwięków w fonotekach, ale przede wszyst-
kim trzeba samemu twórczo kombinować 
i ratować sytuację na bazie tego, co dostar-
czono. Asystentka reżysera, w trakcie zgra-
nia W pustyni i w puszczy (reż. Gavin Hood, 
2001), krążyła taksówką pomiędzy salą syn-
chronizacyjną a moją fonoteką, a Krzesimir 
Dębski został poproszony o „wyczarowanie” 
podwójnej ilości muzyki z tego, co nagrano, 
bo dostarczone udźwiękowienie było co 
najmniej „ażurowe”. Czas naglił, pienię-
dzy brakowało, a powrót do montażowni 
i porządne opracowanie warstwy efektów 
czy dogranie gwarów nie wchodziło w grę. 
Ostatecznie jest lepiej, niż mogłoby być, ale 
zostały sceny bez efektów synchronicznych, 
z gwarem bezosobowym w dalekim pla-
nie, który trudno dopasować do widzia-
nych w bliskich planach ludzi i powtarza-
jące się atmosfery, które dla potrzeb moich 

studentów nazwałam kiedyś „cykadą ogól-
noafrykańską”. Ratując film, zaszkodzono 
muzyce, której jest za dużo i za bardzo się 
powtarza, bo przecież była pisana z kon-
kretnym zamysłem co do ilości, miejsc na 
nią przeznaczonych i logicznego przepro-
wadzenia tematów. 

Nie ma dwóch identycznych montaży 
i można to sobie unaocznić, oglądając prace 
egzaminacyjne studentów montażu obrazu 
(montują filmy z tego samego zestawu 
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także materiałów i ostatecznego efektu, jaki 
uzyskali koledzy z Łodzi. W obu filmach 
było lepiej, niż być mogło, ale nie znako-
micie czy bardzo dobrze. Efekt był zado-
walający, ale to z nim łączono nazwiska 
operatorów, którzy dramatyczną sytuację 
ratowali, a nie tych, którzy ją spowodowali, 
wspomagani jeszcze przez inne osoby (sce-
narzysta, reżyser, producent, kompozytor). 
Warto o takich sytuacjach pamiętać, na każ-
dym etapie pracy nad filmem, i nie łudzić 
się, że wszystkie błędy i nieudolne posu-
nięcia da się poprawić. Podobnie jak prze-
świetlone czy mocno niedoświetlone kadry 
albo zdjęcia nieostre. Elementy kostiumów 
zmieniające się pomiędzy ujęciami tej samej 
sceny, czy przemieszczające się „samoist-
nie” rekwizyty. 

Jest to sukces osób zgrywających, jeżeli 
mimo wielu mankamentów otrzymanego 
materiału, potrafią wyjść zwycięsko z nie-
równej walki, ale najczęściej, mając kiepskie 

materiały, niewiele daje się zrobić, choćby 
„wyciśnięto” wszystko, a może nawet wię-
cej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Pod 
tym względem zgranie dźwięku podobne 
jest do montażu obrazu. Jest ostateczną 
redakcją, nie posiada wariantów, zamyka 
wszelkie dywagacje, próby i kombinacje. 
Wspólną z montażem obrazu cechą jest 
fakt, że montażysta ma tylko to, co nakrę-
cono, a ekipa zgrywająca to, co dostar-
czono jako materiały dźwiękowe na salę. 

materiałów), a także sceny w filmie i ich 
odpowiedniki w serialu, szczególnie jeżeli 
montuje obie formy ktoś inny. Takim przy-
padkiem jest pojedynek Wiedźmina z Ren-
frii. (Wiedźmin, reż. Marek Brodzki, film 
2001, montaż Wanda Zeman; serial 2002, 
montaż Cezary Grzesiuk). W scenie bra-
kowało materiału i nie był to błąd realiza-
torów, a niemożność opanowania walki – 
nawet tylko tekturowym mieczem – przez 
aktorkę. Finalnie, bez względu na przy-
czynę, każdy z montażystów swoją metodą 
sobie z sytuacją poradził. W obu przypad-
kach ogromną rolę odegrał dźwięk. Trudno 
uwierzyć, że miecze walczących nigdy się 
nie spotkały, a cały pojedynek rozegrał się 
jak w słuchowisku. Jeżeli o dźwiękowym 
wsparciu obrazu mówimy, to niedoścignio-
nym wzorem pozostanie rozbity samochód 
z Bullitta (1968, reż. Peter Yates), którego 
w rzeczywistości nikt nie drasnął. Jest to 
ogromny wyczyn montażowy, a więc scenę 
analizują drobiazgowo adepci obu sztuk pod 
przewodnictwem swoich pedagogów. Nie 
ma dwóch identycznych zgrań, nie ma też 
dwóch takich samych opracowań dźwię-
kowych, a my – pracując razem wiele lat – 
rozpoznajemy własne „charaktery pisma”. 
Można takie porównania oglądać co roku, 
na egzaminach studentów reżyserii dźwięku, 
bo i tu powtarzają się wybrane do opraco-
wań filmy. Zgranie może poprawić man-
kamenty otrzymanego materiału. Może 
twórczo współpracować przy ostatecznej 
ich redakcji, ale ma także siłę niszczącą. 
Może najlepsze materiały wyjściowe znisz-
czyć nieumiejętnym potraktowaniem. Dla-
tego mówimy, że zgranie jest sztuką, a zgry-
wać trzeba umieć albo się za to nie brać. 
Osobną sztuką jest przygotowanie materiału 
do zgrania i opracowanie szaty dźwiękowej 
filmu. Najczęściej reżyser dźwięku, który 
materiały przygotowuje, zgrywa je razem 
z osobą reprezentującą studio zgraniowe, 
bo osobną sztuką jest dobra znajomość 
możliwości i działania sprzętu, którym się 
dysponuje.

Mało osób zdaje sobie sprawę, że zgra-
nie – obecne teraz we wszystkich dyscypli-
nach dźwiękowych – zostało wynalezione 
przez filmowców i stało się to wkrótce po 
pojawieniu się w filmie dźwięku. Synchro-
nizując obraz z dźwiękiem, jednocześnie 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

wymyślono metodę na synchronizowanie 
ze sobą kilku taśm dźwięku. Nie był to efekt 
planowany. Przeciwnie. Liczono, że zarówno 
obraz, jak i dźwięk uda się zapisać na planie 
i na tym praca będzie się kończyć. Tak reali-
zowany był Śpiewak jazzbandu (reż. Alan 
Crosland, 1927) i wszystkie filmy z Alem 
Jolsonem z tej niekończącej się serii. Odkry-
ciem filmu jest także montaż dźwięku, bo 
taśma – wtedy zapisana optycznie – poja-
wiła się najpierw w kinematografii. Począt-
kowo sklejano całe sceny, a fragmenty nieme 
wypełniano muzyką. Był też pomysł, aby film 
dźwiękowy był jako film niemy z muzyką na 
stałe dograną do obrazu. Próbując ograni-
czyć koszta realizacji, wymyślono playbacki 
i filmy (dialogowe) kręcone do nagranego 
wcześniej dźwięku. Ostatecznie zdecydo-
wano się korzystać z playbacków tylko w sce-
nach muzycznych. Drugą metodą stały się 
postsynchrony, czyli dialogi dogrywane do 
nakręconego obrazu, a później dubbing, czyli 
dogrywane w różnych językach do bazowego 
dźwięku, zwanego tonem międzynarodowym 
(international tone, IT). W swoich wspo-
mnieniach („Jak ekran przemówił”, 1951) 
Aleksander Szorin pisze, że dopóki nie wpro-
wadzono taśmy magnetycznej, z dobrodziej-
stwa montażu na taśmie optycznej korzystało 
radzieckie radio. Metoda była kosztowna, 
więc w innych krajach tak nie pracowano. 
Przy okazji odkryto, że wprawdzie najważ-
niejszym dźwiękiem dla widza jest dialog, 

ale jednocześnie widz oczekuje od filmu real-
ności. W „realu” człowiek chodzi, szeleści 
ubraniem, trzaska drzwiami, czyli dopiero 
wtedy postsynchrony będą brzmiały praw-
dziwie, jeżeli je o to wszystko uzupełnimy. 
Początkowo efekty synchroniczne nagry-
wano przy drugim mikrofonie, jednocze-
śnie z dialogami, i były to przede wszystkim 
kroki. Pozostałością po tych działaniach są 
„footsteps artists”, należący do ekipy imita-
tora dźwięku. Drugi mikrofon powiększał 
szumy na zapisanej taśmie, ale szumiał mniej 
niż mikrofon i druga taśma. Kiedy opraco-
wano pierwsze systemy redukcji szumów 
(1931, RCA i Western Electric), można było 
już korzystać nie z jednej, a dwóch, a nawet 
czterech taśm dźwiękowych. Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, a więc rosło zapotrze-
bowanie na kolejne dźwięki towarzyszące: 
ruch uliczny czy śpiewające ptaszki, bo to 
urealniało sceny kręcone w hali zdjęciowej, 
a przede wszystkim na muzykę, która mogła 
towarzyszyć dialogom i efektom. Jeszcze 
tylko wymyślono stół mikserski i można 
było działać. W ten sposób powstała post-
produkcja dźwięku, którą kończyło (i koń-
czy) zgranie wszystkich taśm (jakie nagrano, 
zmontowano i zsynchronizowano), tworząc 
ścieżkę dźwiękową. Kolejne zmiany przy-
niósł wynalazek taśmy magnetycznej (lata 
50. XX wieku). Nośnik był tańszy i kilka-
krotnego użycia, a także mniej szumiał, więc 
taśm przybywało. W czasach analogowych 

było ich kilkanaście, a czasem trochę ponad 
20, szczególnie gdy pracowaliśmy w syste-
mach TODD AO i Dolby Stereo. Obecnie 
w cyfrowych realiach nie ma taśm, są ślady 
(tracki) i przy bardziej skomplikowanych 
pracach takich śladów bywa ponad 100, co 
już nikogo nie dziwi. Ponadto od lat korzy-
stamy z coraz bardziej skomputeryzownych 
stołów mikserskich. Mówimy o nich „auto-
matyczne”. Nie zastępują one człowieka, ale 
zapamiętują wydawane przez niego dyspo-
zycje, co także ułatwia pracę.

Zgranie, ze względu na jego wagę 
w powstawaniu gotowego filmu, powinno 
się odbywać w spokoju i skupieniu. W odpo-
wiednich warunkach i na właściwym sprzę-
cie. Z udziałem przygotowanych do tego 
specjalistów. Pewnie tak jest na świecie, 
ale w Polsce często na tym etapie produ-
cent, widząc swój coraz bardziej „pusty mie-
szek”, wprowadza karkołomne oszczędno-
ści i podejmuje decyzje trudne do pojęcia 
dla tych, którzy chociaż trochę się na tym 
znają. Przede wszystkim ekipa zgrywająca – 
zarówno ta profesjonalna, jak i zawodowa 
trochę mniej – poddawana jest presji czasu 
i wydaje się, że głównym celem staje się 
nie rezultat wykonanej pracy, a nadgonie-
nie wszystkich opóźnień i oddanie zgrania 
przed premierą. Warto o tym pomyśleć, 
bo finalnie film reprezentuje zgranie, a nie 
rekord w tempie jego wykonania, i tak już 
zostaje na wieki.

MIKS, CZYLI ZGRANIE
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Artur Żmijewski 
w filmie Gniew, 

reż. Marcin Ziębiński
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Aleksander Siemczew, Przemysław Sadowski i Szymon Bobrowski  
w filmie Pierwszy milion, reż. Waldemar Dziki



PRZEZ SUBIEKTYW

102

Andrzej Gojke pasję fotograficznej 
dokumentacji życia filmowego 
odziedziczył po swoim stryju 
Januszu Gojke (1939-2019), 

który też fotografował: festiwale w Gdań-
sku, uroczyste premiery filmowe, najczę-
ściej w kinie Leningrad (gdzie w 1974 
odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej 
edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych), aktorów, ekipy i twórców. Andrzej 
kontynuuje rodzinną tradycję. Widzieliśmy 
go w akcji, wielu go zna, bo obfotografowy-
wał nie tylko festiwalowe gale, ale z rów-
nym zapałem wernisaże wystaw, spotkania 
autorskie, prezentacje książek, konferen-
cje prasowe. Jego zdjęcia można znaleźć 
w monumentalnych albumach poświęco-
nych festiwalowi w Gdyni i 45-leciu SFP, 
w albumie dokumentującym film Czarny 
czwartek. Janek Wiśniewski padł oraz w kil-
kunastu innych publikacjach, nie wyłącza-
jąc prasy kolorowej i codziennej. Gdyń-
skie atelier fotograficzne Andrzeja Gojke 
przypomina galerię fotografii skrzyżowaną 
z salonikiem w dawnym stylu. Ściany zdo-
bią portrety ludzi polskiego kina, głów-
nie aktorów. Powinienem dodać: portrety 
mówiące, bo każde z eksponowanych zdjęć 
to jednocześnie przyczynek do dziejów 
festiwalu i historii polskiej kinematografii. 
Andrzej Gojke wspomina początki tego 
zbioru: „Wszystko rozpoczęło się od 22. 
edycji festiwalu. Początkowo zbierałem po 
prostu autografy; gwiazdy kina najczęściej 
pytały: »Dla kogo podpisać?«, mówiłem 
więc: »Dla Andrzeja«. Po dwóch latach 
miałem w kolekcji kilkadziesiąt autogra-
fów z podpisami rozpoczynającymi się: 
Andrzejowi…, Dla Andrzeja…, Miłemu 
Andrzejowi… itp. Jakie to banalne, uświa-
domiłem sobie, kiedy zaproponowano mi 
zrobienie wystawy. Wybrałem kilkadziesiąt 
zdjęć reporterskich z festiwali, wtedy też 
zakiełkował pomysł, by zbieraniu autogra-
fów nadać jakiś ponadczasowy charakter”.

Od pomysłu do realizacji droga była 
krótka: fotoreporter sugerował gwiaz-
dom, by w krótkich notkach-komen-
tarzach, odnosili się do gdyńskiego 

BEZCENNA KOLEKCJA
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Film kocha Gdynię, w dodatku  
z wzajemnością, o czym wiadomo 
od dawna. Miasto Filmu UNESCO. 
W atmosferze dumy towarzyszącej tym, 
którzy przyczynili się do zdobycia tego 
tytułu przez Gdynię, przedstawiam 
wyjątkowego mieszkańca miasta – 
Andrzeja Gojke.

Mieczysław 
Kuźmicki

ANDRZEJ GOJKE – FOTOGRAF I KOLEKCJONER
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festiwalu lub wspomnień związanych 
z Gdynią.

Czytam: „…grałem w  filmie Molo 
i mieszkałem w Domu Marynarza. Widzę 
teraz, jak Gdynia wypiękniała. R. Kotys” 
(26.05.2010). Albo: „Nadzieja zawsze pocie-
sza. Marian Dziędziel” (2007), czy takie 
wyznanie-wspomnienie Witolda Pyrko-
sza: „Byłem w Gdyni w 1945, bo chcia-
łem zostać marynarzem, ale skończyło 
się na czyszczeniu cegieł przy odbudo-
wie Kapitanatu Portu”. Ciekawą historię 
opisała Zofia Czerwińska: „Gdynia jest 
moją wielką miłością i cudownym wspo-
mnieniem. Tutaj spędziłam młodość na ul. 
Bema i tutaj byłam w Teatrze Wybrzeże, 
za dyr. Zygmunta Hübnera. Tu przeżyłam 
wielką miłość i wielki zawód. I zawsze, 
kiedy jestem na Festiwalu, idę nad morze 
i wspominam to wszystko. A mój tatuś dr 
Marian Czerwiński był lekarzem okręto-
wym i pływał na Batorym”.

Kolekcja urosła do blisko pół tysiąca 
zdjęć. Mówi autor: „Pokazywałem je na 
wystawach, pierwsza była w mojej rodzin-
nej Rumi w 2007 roku. Chciałem – komen-
tarzami, dopiskami – stworzyć coś więcej 
niż tylko zbiór fotograficznych portre-
tów. Marzyła mi się taka... fotoreporterska 
kronika, trochę festiwalu, a trochę tego, 
co obok, przede wszystkim Gdyni. Kiedy 
obserwuję, jak staje się ona autentycznie 
miastem zakochanym w kinie, mam satys-
fakcję, że tu jestem. A z niektórymi boha-
terami moich zdjęć też jestem po imieniu”. 

Tyle że ten – rzec można – autorski 
zbiór fotograficznych portretów to daleko 
nie wszystko. Andrzej Gojke szczyci się 
posiadaniem niemałej kolekcji artefaktów 
dotyczących najróżniejszych obszarów 
składających się na kinematografię. Wymie-
niam niektóre z przekonaniem, że ich war-
tość historyczna przekracza materialną. 
Na przykład okolicznościowe znaczki, 
żetony, medale, numizmaty. Wśród nich 
niepozorny metalowy znaczek ze smo-
kiem wawelskim, wybity z okazji jednego 
z pierwszych festiwali krakowskich, bez 
liczby porządkowej; medal wybity przez 
Mennicę Warszawską w ilości 5 (!) egzem-
plarzy, jako nagroda w plebiscycie na naj-
lepszy film polski roku 1969 na Opolszczyź-
nie. Bez tytułu, ale po sprawdzeniu okazało 
się, że to Pan Wołodyjowski. Do kogo nale-

żał medal – nie wiadomo, może uda się 
ustalić. Są żetony wydawane w latach 30. 
XX wieku przez warszawskie kino Apollo 
z okazji premier wybranych filmów. I cyme-
lia z takimi „drobiazgami”, jak plakieta 
(nagroda) dla Gustawa Holoubka za kre-
ację aktorską w konkursie sztuk radzieckich 
z 1949 roku, akcje różnych spółek kinema-
tograficznych dostępne w Polsce między-
wojennej, oryginalne projekty architekto-
niczne (rysunki na kalce) winiet i szyldów 
reklamowych kina Apollo we Lwowie oraz 
pokaźny zbiór różnych pism urzędowych 
z lat międzywojennych (pozwy sądowe, 
dokumenty bankowe, skargi itp.) związa-
nych z działalnością prowincjonalnych kin 
w różnych częściach kraju. Jeszcze ency-
klika „O kinematografii, radiu i telewizji” 
Piusa XII z 1957, z podpisem właściciel-
skim biskupa częstochowskiego Stefana 
Bareły, przewodnik z 1909 „W jaki sposób 
powstał i jak jest zbudowany kinemato-
graf ”, kalendarze filmowe z lat 20. i 30. 
XX wieku, bilety wstępu do kin z różnych 
okresów, także wczesnego PRL-u. Całość 
oszałamia ilością i różnorodnością, ale 
przede wszystkim budzi podziw, że tyle 
jeszcze podobnych pamiątek i dokumen-
tów istnieje i że zgromadził je samotny 
kolekcjoner amator. Dumą właściciela jest 
wydzielona część związana z Polą Negri. 
Rozpoczyna ją tomik włoskiej poetki Ady 
Negri (w tłumaczeniu Marii Konopnic-
kiej) z 1904 roku – to od jej nazwiska 
aktorka wzięła pseudonim. Są oczywi-
ście liczne zdjęcia i pocztówki wydawane 
na całym świecie w wielkich nakładach 
(kilka z autentycznymi autografami), ale 

też zdjęcia miejsc i przedmiotów związa-
nych z życiem gwiazdy. Perełką wydaje się 
być fotograwiura – akt artystki z 1921 – 
zakupiona w USA, do tego liczne gadżety: 
łyżeczka, puzderko, znaczki pocztowe, 
monety, lusterka ozdobione jej podobi-
znami. Wśród książek powieść „Faun 
z Hollywood”, napisana przez jej byłego 
sekretarza Leopolda Brodzińskiego, któ-
rej treścią jest romans gwiazdy z Rudolfem 
Valentino; biografia „Pola Negri (księżna 
Mdiwani)” Aleksandra Stawskiego z 1932; 
powieść amerykańska „A woman com-
mands” Guya Fowlera (zekranizowana, 
pierwszy film dźwiękowy z udziałem Negri, 
znany jako Na rozkaz kobiety). Do wyjąt-
kowych i bardzo rzadkich należą wydania 
niewielkiej książki Poli Negri „La vie et le 
rêve au cinéma” („Życie i marzenie w kinie”). 
Jedno oryginalne, luksusowe, na żeberko-
wym papierze, w twardej oprawie ze złoco-
nym tytułem na grzbiecie, wydane w Paryżu 
w 1926 roku, w nakładzie 200 egzemplarzy; 
drugie to tłumaczenie rosyjskie opubliko-
wane niedługo później w ZSRR, w ilości 
12,5 tys. egzemplarzy. Innym kuriozum 
pokazującym, jaką pozycję miała w USA 
aktorka, jest księga krzyżówek ułożonych 
przez ówczesnych celebrytów: „The Cele-
brities Cross Word Puzzle Book”, gdzie natu-
ralnie znalazła się także autorska krzyżówka 
Poli Negri.

Niemało tego… Tym bardziej warto 
wiedzieć o istnieniu tej kolekcji. Histo-
rycy filmu, regionaliści, badacze przeszło-
ści powinni zainteresować się zbiorami. 
A może Miasto Filmu Gdynia pomoże je 
godnie wyeksponować? 

Andrzej Gojke podczas autorskiej wystawy  
autografów, Gdynia 2015 rok

Witold Pyrkosz i jego wspomnienie 
związane z Gdynią
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Z  filmów zakwalifikowanych 
w tym roku do Konkursu Głów-
nego festiwalu w Gdyni widzia-
łem na razie jeden, ale za to ten, 

który w jakiś sposób podsumowuje tego-
roczną selekcję. Wesele Wojciecha Sma-
rzowskiego łączy bowiem w swojej fabule 
przeszłość i teraźniejszość, zaś w zestawie 
kon kurs ow ym dz ie ła  o   tematyce 
współczesnej przeplatają się z dziełami 
poświęconymi „mocnym” epizodom 
naszej historii (Orlęta. Grodno ’39 Krzysz-
tofa Łukaszewicza, Orzeł. Ostatni patrol 
Jacka Bławuta). Napięcie, jakie istnieje 
w filmie Smarzowskiego między zakła-
maną, wstydliwą, niewypowiedzianą 
przeszłością a teraźniejszością, która nie 
może się od owej przeszłości uwolnić, 
dotyczy całego polskiego kina.

HISTORIO, POZWÓL ŻYĆ!

To kino, które wciąż czuje się w moral-
nym obowiązku opowiadać o rodzimej 
historii, nawet jeśli opowiadało już o niej 
bardzo wiele razy. Bo zawsze okazuje się, 
że coś zostało pominięte lub celowo prze-
oczone. Zmitologizowane, pokazane w spo-
sób tendencyjny. Zawsze jest więc coś do 
wydobycia albo opowiedzenia jeszcze raz, 
choć w innej „tendencji”. Frapuje mnie np., 
czym film Bławuta będzie się różnić od 
Orła Leonarda Buczkowskiego z roku 1958? 
Nie tylko w kwestii stylu, ale i wymowy.

Historia generalnie jest w Polsce kulą 
u nogi. Problemem, brzemieniem, z któ-
rym nie umiemy sobie poradzić, którego 
nie umiemy się pozbyć. O historię wiecz-
nie wybuchają spory, historia jest kartą 
przetargową w rozgrywkach politycznych, 
polityka historyczna bywa ważniejsza niż 

polityka socjalna czy ekonomiczna. I to 
wszystko – rzecz jasna – znajduje odbicie 
w naszej kinematografii.

Ale jeszcze jeden aspekt tej sprawy. 
Wydaje się, że polskie produkcje o prze-
szłości sprzedają się znacznie lepiej niż te 
o współczesności. Po pierwsze w kraju – 
w czołówce polskich filmów, które zebrały 
największą widownię na przestrzeni dekad, 
znajdziemy Krzyżaków, Potop, Ogniem 
i mieczem, Faraona… Po drugie, za gra-
nicą. To właśnie filmy historyczne były 
naszymi największymi sukcesami presti-
żowymi: Ziemia obiecana, Ida, Pianista… 
Nawet nagrodzony Złotą Palmą Człowiek 
z żelaza – tak współczesny, że aż doraźny – 
nie tylko odnosił się do Historii przez duże 
„H”, ale także tę Historię współtworzył.

Można też oczywiście wymienić przykłady 
przeciwne. Naszą pierwszą nominacją do 
Oscara w kategorii „film nieanglojęzyczny” 
(obecnie „międzynarodowy” – przyp. red.) 
był przecież Nóż w wodzie, ostatnią – Boże 
Ciało. Ale zamiast licytować się, po której 
stronie jest przewaga, zadałbym pytanie: czy 
świat… ba!, czy nas samych interesuje jesz-
cze polska historia, przynajmniej ta przy-
bierająca podręcznikowe formy? Sądzę, 
że już nie za bardzo. Jeśli świat interesuje 
polska przeszłość, to tylko taka, która wpi-
suje się w szerszy kontekst historyczny, np. 
Holocaust. Czy w takim razie interesuje go 
nasza teraźniejszość? I znowu nasuwa mi 
się podobna odpowiedź – tak, jeśli owa 
teraźniejszość odbija problemy, które nur-
tują ludzi także spoza naszego zaścianka. 
Problemy globalizacji, kapitalizmu, walki 
o prawa mniejszości etc.

Naprawdę jestem ciekaw, w jakich sto-
sunkach są przeszłość i teraźniejszość 
w nowym polskim kinie. Czy zobaczę 
w Gdyni filmy naprawdę współczesne, 
pozbawione kompleksów wobec histo-
rii – zarówno narodowej, jak i historii 
polskiego kina? I czy zobaczę filmy histo-
ryczne, które będą czymś więcej niż land-
szaftem w rodzaju „Panoramy Racławic-
kiej”? Myślę bowiem, że pomyślność nie 
tylko naszego kina, ale generalnie całego 
kraju zależy w dużej mierze od tego, czy 
uda nam się wreszcie zawrzeć rozejm 
z przeszłością. Tak, by żyła, a jednocze-
śnie pozwoliła żyć.
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Można powiedzieć, że polskie kino stoi 
filmami historycznymi. Czy potrafią one 
wejść w dialog ze współczesnością? Czy 
opowiadamy nasze skomplikowane dzieje 
tak, by mogły nas pasjonować na ekranie, 
a świat chciał je poznać i emocjonalnie 
zrozumieć? 
Bartosz Żurawiecki

WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Sopocki Grand zagrał w Medium 
(1985) – klimatycznym horrorze 
Jacka Koprowicza, Córach szczę-
ścia (1999) – dramacie psycholo-

gicznym Márty Mészáros o tytułowych 
córach Koryntu, Konsulu (1989) – efektow-
nej komedii kryminalnej opartej na bio-
grafii Czesława Śliwy, największego oszusta 
czasów PRL-u, czy pełnym suspensu, ale 
i przymrużenia oka Sztosie (1997) Olafa 
Lubaszenki. Również w kilku komediach 
romantycznych, m.in. Tylko mnie kochaj 
(2006) Ryszarda Zatorskiego, To nie tak, 
jak myślisz, kotku (2008) Sławomira Kryń-
skiego, Ile waży koń trojański? (2008) Juliu-
sza Machulskiego. Pojawił się także w kilku 
popularnych serialach, jak choćby Podróż 
za jeden uśmiech (1971) Stanisława Jędryki, 
07 zgłoś się (1976-1987) Krzysztofa Szma-
giera, 40-latek. 20 lat później (1993) Jerzego 
Gruzy. W Dziewczynce z hotelu Excelsior 
(1988) Antoniego Krauzego zagrał pod inną 
nazwą, podobnie jak w jednym z odcinków 
Stawki większej niż życie, zatytułowanym 
Hotel Excelsior (1968). Władysław Pasikow-
ski pokazał w Reichu (2000) Grand z lotu 
ptaka, a jego okazały front oglądamy we 
Wniebowziętych (1973) Andrzeja Kondra-
tiuka. To na plaży przed nim kończą swe 
podniebne eskapady kompletnie spłukani 
Lutek (Jan Himilsbach) i Arkaszka (Zdzi-
sław Maklakiewicz), dochodząc do wnio-
sku, że woda i ziemia są im zdecydowanie 
bliższe niż przestworza.

Sopocki Grand Hotel ma już blisko 100 
lat, jego budowę rozpoczęto w 1924 roku. 
Historia tego hotelu jest niezwykle bogata 
i fascynująca. Gościli tu m.in. Greta Garbo, 
Marlena Dietrich, Josephine Baker, Jan Kie-
pura, Charles Aznavour, Omar Sharif, Karel 
Gott, Shakira, Shakin’ Stevens, Boney M., 
Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, a także 
Ignacy Mościcki, Charles de Gaulle, Henry 
Kissinger, Mohammad Reza Pahlawi, Fidel 
Castro. We wrześniu 1939 roku hotel pełnił 
rolę kwatery głównej Adolfa Hitlera, a pod-
czas wiosennej ofensywy 1945 mieścił się 
w nim sztab 2. Frontu Białoruskiego Armii 
Czerwonej. A w nocy 13 grudnia 1981 roku, 
kiedy wprowadzano stan wojenny, areszto-
wano tu grupę działaczy Solidarności, m.in. 
Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, 
Karola Modzelewskiego i Jana Rulewskiego. 

SOPOCKI GRAND HOTEL

O sopockim Grandzie pięknie opowie-
dział Marcel Łoziński w krótkim doku-
mencie Moje miejsce (1986). Nie jest to 
opowieść o „wielkiej” historii tego miej-
sca, a o jego życiu codziennym. Wędrówkę 
rozpoczynamy od samych „dołów”, czyli 
kotłowni, dalej mamy rozlewnię wody, tu 
trzeba dbać szczególnie o higienę, bo – 
jak twierdzą rozlewacze – AIDS się sze-
rzy coraz bardziej. „Babcia klozetowa” 
jest bardzo zadowolona ze swej pracy, 
którą wykonuje już od 17 lat. Szatniarz 
też nie narzeka, choć praca to odpowie-
dzialna i nerwowa. Potem wędrujemy 
przez kuchnię, poznajemy degustatorkę, 

wszak kontrole są potrzebne, cukierników, 
pokojowe, kelnerów, barmankę, portierów. 
„Nie ma hotelowej egzystencji bez por-
tiera, musi mieć oko na wszystko, obser-
wować i oceniać” – wyznaje jeden z nich. 
Jeszcze pracownicy umysłowi, pierwszy 
sekretarz Podstawowej Organizacji Partyj-
nej oraz dyrektor. Na koniec pamiątkowe 
zdjęcie całej załogi – na plaży przed hote-
lem. Bohaterowie Mojego miejsca tworzą 
razem – jak zauważa Tadeusz Sobolew-
ski w książeczce komentującej wydane na 
DVD filmy Łozińskiego – odpowiednik 
społeczeństwa. Bo to takie miejsce, można 
w nim się dogłębnie przejrzeć.

Spośród kilkudziesięciu filmów 
nakręconych w Sopocie akcja większości – 
w mniejszej lub większej części – 
rozgrywa się w Grand Hotelu. To jedna 
z najpopularniejszych trójmiejskich lokacji 
filmowych.
Jerzy Armata

Wesele,  
reż. Wojciech Smarzowski
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Zefirynę i księgę uroków” napi-
sała Sasza Hady. Za tym lite-
rackim pseudonimem chowa 
się Aleksandra Motyka, na co 

dzień scenarzystka w CD Projekt RED. 
Współtworzyła m.in. scenariusz i dia-
logi do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. To 
ona odpowiada również za słowa do bal-
lady „Wilcza zamieć”, której popularność 
w internecie robi wrażenie. Książkowy 
świat, do którego nas zaprasza, jest nie-
zwykle sensualny, nie pozwala zardzewieć 
wyobraźni. Czytając, słyszałam konkretne 
dźwięki, przed oczami wirowały mi kolo-

ZAMEK, W KTÓRYM RZĄDZI WYOBRAŹNIA

KRÓTKOMETRAŻOWCY

rowe obrazy, znaczenie miały też zapachy. 
W powietrzu unosi się woda fiołkowa, 
suszona lawenda, mięta i tatarak. Aromat 
cedrowego mydła po goleniu zapowiada 
nadejście kapitana Scharpa – postaci bli-
skiej sercu głównej bohaterki. 

Charakterna Zefiryna zrywa z mitem 
księżniczek, który znamy z dawnych bajek. 
Ona nie czeka na księcia. Sama sięga po to, 
na co ma ochotę. Za nic ma etykietę, przy-
jaźni się z koniuszymi, sprawnie posługuje 
się mieczem. Jest impulsywna, odważna, 
sporo o jej charakterze mówi zdanie: 
„Słowa same wyfrunęły z ust Zefiryny, 

niczego z nią nie konsultując”. 
Zaznaczyłam ten fragment 
nie bez powodu, od razu 
wyczułam siostrę z baśnio-
wego świata, która czasem coś 
„chlapnie”, ale przynajmniej 
nikt nie odmówi jej auten-
tyczności. 

INNE 
DEKORACJE, 
TE SAME 
NAMIĘTNOŚCI
Główna bohaterka zabiera 
nas do Ligi Siedmiu Księstw 
położonych wokół Morza 
Seremackiego. Sasza Hady 
pokazuje, że oprócz świata, 
który jest na wyciągnięcie 
ręki, można stworzyć własny. 
Inna sprawa, że w baśniowej 
scenerii, w której pojawiają 
się np. Żar-Ptaki, bohatero-
wie przeżywają dokładnie te 
same emocje, co ich czytel-
nicy w szarej codzienności. 
Pojawiają się zazdrość, tęsk-
nota, niespełnienie, mani-

pulacja, pragnienie zemsty. Uniwersalnie 
brzmi m.in. taki opis: „(…) zgraja żądnych 
władzy, samolubnych intrygantów, których 
interesuje tylko gromadzenie mocy i wpły-
wów. Szanowali cesarza i byli mu posłuszni, 
rzeczywiście, ale tylko dlatego, że był gwa-
rantem ich pozycji i nietykalności”. 

Ogromne znaczenie w tej historii mają 
aislingowie, czyli mistrzowie snu. Zazdrosz-
czę im umiejętności przemieszczania się 
korytarzami sennymi. Czytając, miałam 
wrażenie, że staram się dotrzymać tempa 
temperamentnej księżniczce. W środku 
znajdziecie też sceny, których nie powsty-
dziłby się sam Tarantino. Przypomnicie 
sobie te słowa, kiedy dotrzecie do roz-
działu, w którym powietrze przecinają 
szczękoczułki!

ODZYSKIWANIE 
PRZESZŁOŚCI
To, co uwielbiam w książkach to lekkość 
i poczucie humoru. Obu składników nie 
brakuje Zefirynie. Praktyczność nasto-
letniej księżniczki, która w piżamie rzuca 
się w pościg po zamkowych korytarzach, 
oddaje fragment: „(…) trudno byłoby gonić 
aislinga z jedwabiem ześlizgującym się 
z partii górnych i przeciągiem hulającym 
w partiach dolnych”. 

Podczas lektury na pewno zwróci-
cie uwagę na postać borty. To magiczne 
dziecko, które do momentu uzyskania 
pełnoletności ma moc spełniania życzeń. 
Wybór tej granicy wieku nie jest przypad-
kowy. Mam wrażenie, że często na własne 
życzenie pozbawiamy się tego, co stanowi 
o sile dziecka: otwartości, ciekawości, umie-
jętności szybkiego otrzepywania kolan 
i zaczynania od nowa. Czytając książki 
dla młodych czytelników, wracam po to, 
co zgubiłam po drodze. 
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Do tej pory myślałam, że nie przepadam za opowieściami 
fantasy. Musiałam poznać Zefirynę, żeby zmienić zdanie. Postać 
niepokornej księżniczki skradła moje serce. Książka skierowana 
do młodych czytelników sprawia frajdę również dorosłym.
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak 

FOTEL

Kondensacja sięgająca granic. 
Ledwie pięć minut, ale jakich! 
Bez potrzeby słów, które natych-
miast sprowokują wyczulonych 

na każde z nich cenzorów. Zobaczcie, jak to 
naprawdę wygląda. Przyjrzyjcie się uważnie –  
oto kulisy władzy. Nie każdej, zgoda, ale tej, 
którą z całą pewnością znamy.

Daniel Szczechura, nie tylko jako jeden  
z założycieli Studenckiego Teatru Satyry-
ków, niejedno w tamtym czasie na własne 
oczy widział, poznał i przemyślał, obserwu-
jąc z boku, jak toczy się jawne i zakulisowe 
życie polityczne PRL. Postanowił je ukazać 
za pomocą pewnej liczby animowanych 
figurek. Wiedział też, jak to zrobić: drogą 
zmyślnej multiplikacji elementów zbioru, 
przepuszczając pozostawioną domyślno-
ści widza zawartość przekazu przez igielne 
ucho peerelowskiej cenzury. Fotel (1963) 
zawiera przenikliwy opis patomorfolo-
gii zmian personalnych dokonywanych 
wewnątrz panującego systemu – reguł nie-
czystej gry, jaka toczy się „na górze”. Odarte 
z wszelkich złudzeń przedstawienie tego, 
jak zmiana modelowo przebiega, skupia  
w swej konstrukcji tylko te środki wyrazu, 
które były nieodzowne, by rzecz ukazać. 

Posługując się sprowadzonym do abso-
lutnego minimum, skrajnie oszczędnym 
ich repertuarem, dominantą konstruk-
cji swego filmu uczynił twórca scenogra-
fię w połączeniu ze zdjęciami. Mistrzow-
sko zaprojektowane powiązanie, jakie 
je łączy, od pierwszej do ostatniej sceny 
organizuje strumień animowanych obra-
zów. Widok jak na dłoni. Obywatelu, 
popatrz na to, czego jawnie nie widujesz, 
bo świat za kulisami ma pozostać przed 
tobą ukryty. Chciałbyś zmian? Władza 
woli niezmienność. Aby to unaocznić  
i zademonstrować, wystarczy odpowied-
nio związać scenerię z punktem widze-
nia. Jedno konweniuje i współgra z dru-
gim, nadając całości wymownie gorzką, 
sarkastyczną formę. Nieprzypadkowo 
nośnikiem sensu jest tu konsekwentnie 
utrzymana odgórna, pałacowo-zjazdowa, 
rzec by można „kremlowska” perspektywa 
oglądu. Przez cały film obserwujemy akcję 
z góry. Uczestnicy partyjnego zjazdu stają 
się dla nas marionetkowymi ludzikami. 
Jota w jotę do siebie podobni, jednakowi –  

i dzięki temu przy każdej nadarzającej się 
sposobności zdolni do politycznego awansu.

Fotel zdumiewa precyzją sposobu przed-
stawienia. Sprawia, że to, co skrywane, 
zmienia się na naszych oczach w naoczne 
i doskonale czytelne. Mechanizmy „wiel-
kiej” polityki ukazane są prosto niczym 
instrukcja obsługi panującego systemu. 
To jedna z najbardziej zwięzłych narracji 
w polskim filmie animowanym.

Młody reżyser, od niedawna na etacie 
wytwórni „Se-ma-for”, zaprezentował się 
w swoim filmie jako niezwykle dojrzały, 
świadomy celu twórca. W przyjętej na siebie 
roli pełnoprawnego autora tej miniatury –  
podobnie jak wcześniej Lenica i Borow-
czyk, a później m.in. Antonisz – ominął całą 
machinę tradycyjnej wieloosobowej produk-
cji filmu animowanego, dowodząc, iż mimo 
znikomości krótkiego metrażu jest w nim 
dość miejsca na podjęcie wielkiego tematu. 

Krytycy, podobnie jak reżyser, biegle znali 
język ezopowy i obowiązujące w nim reguły 
wysłowienia. Nieliczni recenzenci pisali przeto 
oględnie, że Fotel traktuje o karierowiczostwie, 
że to studium mechanizmów dochodzenia do 
władzy. Być może. Z jednym zastrzeżeniem. 
Chodziło o tę, a nie inną – tutaj panującą.
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Centralnym tematem filmu jest system 
sprawowania rządów, a w nim odperso-
nalizowanie władzy. Szczechura ukazał 
ją pozbawioną twarzy – by tak rzec ple-
narną, sprawowaną we własnym kręgu, 
wyobcowaną, opartą na pozorach led-
wie udawanej demokracji. W istocie 
zaś nieludzką, rozgrywającą się we wła-
snym kręgu, odgrodzoną od reszty –  
wyalienowaną od świata rządzonych, 
totalitarną. To system, w którym nie rzą-
dzą najlepsi, ani najmądrzejsi, ani naj-
bardziej kompetentni, tylko „swoi” –  
szarzy, nijacy i pod każdym względem prze-
ciętni, podobni do siebie jak dwie krople 
wody.

Gasząca śmiech na widowni, kapitalna 
satyra wymierzona we władztwo „ludowe”, 
kolegialne, czyli niczyje, sprawowane mocą 
uzurpacji. Wiwisekcja niezmienności rzą-
dów, na które miliony nieobecnych obywa-
teli nie mają realnego wpływu. Nie mają, 
ponieważ raz ustanowiony w ramach 
systemu podział na rządzących i rządzo-
nych zakłada, że zmiana jest niemożliwa.  
A ci równi, sięgając po awans, mogą się stać 
jeszcze równiejszymi tylko dzięki własnej 
niegodziwości. 

Majstersztyk złotej ery polskiej animacji. 
Przenikliwa, pozbawiona złudzeń 
diagnoza i przestroga – po tylu latach 
ciągle aktualna.
Marek Hendrykowski

Fotel, reż. Daniel Szczechura
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Film Chleb i sól znalazł się w gronie 
16 tytułów, które powalczą o Zło-
te Lwy w Konkursie Głównym 47. 
FPFF w Gdyni. Będzie to polska 

premiera tego obrazu (światowa odbę-
dzie się na 79. MFF w Wenecji, w sek-
cji Orizzonti), który został zainspirowa-
ny prawdziwymi wydarzeniami. Głów-
ny bohater, Tymek, to student pianistyki 
warszawskiego Uniwersytetu Muzyczne-
go, powracający na wakacje do rodzinnej 
miejscowości. Tam czeka na niego matka, 
młodszy brat oraz kumple z osiedla. Cen-
tralnym punktem spotkań lokalnej mło-
dzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. 
Tymek staje się świadkiem nakręcającej 

STUDIO MUNKA

się spirali napięć między pracownikami 
arabskiego pochodzenia a jego kolega-
mi. Finał tych napięć okaże się tragiczny 
w skutkach. 

„Chleb i sól to film o ludziach, którzy 
pozbawieni tożsamości, zdezintegrowani, 
nie są w stanie zaakceptować tożsamości 
innych. To film o przemocy – od emocjo-
nalnej po czysto fizyczną” – mówi reżyser 
Damian Kocur. – „Do głównej roli zaan-
gażowałem Tymoteusza Biesa, którego 
znam od dzieciństwa. Tymoteusz ma 25 
lat, pochodzi z małego miasta. W zasadzie 
nic nie odróżnia go od rówieśników prócz 
tego, że jest jednym z najwybitniejszych 
polskich pianistów młodego pokolenia. 

Jacek, brat Tymka, również jest postacią 
prawdziwą. Obaj bohaterowie nie są więc 
efektem działania mojej wyobraźni, fabu-
larnej konfabulacji mającej na celu uatrak-
cyjnić przedstawiony świat. To postacie, 
które istnieją naprawdę i których natu-
ralne środowisko mocno przypomina to 
przedstawione w filmie”. 

Obraz Chleb i sól powstał w Studiu 
Munka-SFP w ramach współfinanso-
wanego przez Canal+ Polska oraz Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej pro-
gramu 60 Minut. Koproducentami są 
Silesia Film oraz Kivi Sp. z o.o., King 
House Michał Sadowski i Exa Studio. 
Film otrzymał wsparcie gminy Strzelce 
Opolskie. 

Natomiast w Konkursie Filmów Krót-
kometrażowych 47. FPFF znalazły się trzy 
obrazy zrealizowane w ramach programu 
30 Minut. Pierwszy z nich, Wróbel Marcina 
Janosa Krawczyka (prod. Studio Munka-
-SFP, TVN, prod. wykonawcza Janos Film 
Production, koprodukcja Podkarpacki 
Fundusz Filmowy), to historia dobiegają-
cego pięćdziesiątki mężczyzny z Podkar-
pacia (w tej roli Dariusz Toczek), w któ-
rego życie nieoczekiwanie wkracza ekipa 
warszawskich filmowców, proponując mu 
udział w serialu. Gdyński pokaz będzie 
premierą tej fabuły.

Kolejny tytuł, Followers. Odpalaj lajwa 
Jakuba Radeja (prod. Studio Munka-SFP, 
TVN, Canal+ Polska, prod. wykonawcza 
Mizar Films, koprodukcja All For Movies), 
to wyrazista opowieść o świecie współ-
czesnych nastolatków żyjących pod nie-
ustanną presją sukcesu i atencji. 

Ostatnim z zakwalifikowanych do pro-
gramu FPFF filmów ze Studia Munka jest 
Victoria w reżyserii Karoliny Porcari (prod. 
Studio Munka-SFP, TVN, prod. wyko-
nawcza Mizar Films, koprodukcja All For 
Movies) – zrealizowana z udziałem Kata-
rzyny Figury, Piotra Cyrwusa i Małgorzaty 
Bogdańskiej historia kobiety po pięćdzie-
siątce, która odkrywa sekrety własnej sek-
sualności.

Producentami wszystkich wymienio-
nych fabuł ze Studia Munka są Jerzy 
Kapuściński i Ewa Jastrzębska. Filmy 
produkowane są przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich przy wsparciu Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partne-
rami programu 30 Minut są TVN i Canal+ 
Polska, który jest także partnerem pro-
gramu 60 Minut. 

Aleksandra Różdżyńska

Pełnometrażowy debiut Damiana 
Kocura Chleb i sól oraz trzy nowe 
filmy z programu 30 Minut zostaną 
pokazane w konkursach 47. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

NASZE FILMY 
W GDYNI

MAGAZYN FILMOWY  nr 133/wrzesień 2022

Chleb i sól, 
reż. Damian Kocur
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zabija kreatywność. Królowa była dużą 
produkcją, ale starałam się o tym nie 
myśleć i robić swoje. Wiadomo, przed 
trudniejszymi scenami nie dało się do 
końca opanować nerwów, wtedy włącza-
łam YouTube’a i oglądałam różne frag-
menty filmów związane z tym, co mnie 
czeka przed kamerami. Przed najtrud-
niejszą dla mnie aktorsko sceną w szpi-
talu włączyłam sobie adekwatną scenę 
z serialu Przyjaciele. (śmiech) 

5. Królowa jest do pewnego stopnia 
serialem o wyrażaniu się poprzez 

to, co lubi się robić – i to, co życie 
nam oferuje. Znalazłem na stronie 
twojej agencji informację, że kochasz 
taniec i wyrażasz się poprzez hip-
-hop, jazz czy salsę.
Taniec był dla mnie zawsze ważną formą 
wyrazu, w pewnej chwili równie ważną, 
co granie. Zdecydowałam się na aktor-
stwo, ponieważ uznałam, że daje mi więk-
szą wolność. Tancerze mają „tylko” ciało, 
aktorka dostaje więcej narzędzi wyrazu, 
ale nigdy od tańca nie odeszłam. Cały 
czas rozwijam się w tym kierunku, zaczę-
łam też ćwiczyć twerk i high heels. Śred-

nio mi wychodzi realizowanie konkret-
nej choreografii, jednak lubię tańczyć 
zarówno w grupie, jak i dla siebie. Wycho-
dzę ponadto z założenia, że wszystko, co 
artystyczne – i taniec, i np. śpiew – prze-
nika się z aktorstwem i pomaga mi rozwi-
jać się w tym zawodzie. 

6. Na twoim agencyjnym profilu 
można też wyczytać, że 

uprawiasz surfing i dobrze jeździsz 
na deskorolce. 
Kocham surfing! Wróciłam niedawno 
z surfingu w Portugalii. Wspaniałe 
doświadczenie, udaje mi się już wstawać 
na desce na fali i utrzymać się na niej. 
Podobnie jak taniec, ten sport daje mi 
niesamowite poczucie wolności, które 
bardzo sobie cenię w życiu. Z deskorolką 
jest nieco inaczej – nauczyłam się trochę, 
gdy przygotowywałam się do wyjazdu 
właśnie na surfing, ale to tylko podstawy. 
Natomiast zawsze chętnie rozwijam 
nowe umiejętności i odświeżam profil 
w agencji aktorskiej. Nigdy nie wiadomo, 
co może przydać się do kolejnej poten-
cjalnej roli. (śmiech)

7. Na swoim koncie na 
Instagramie mieszasz zdjęcia 

z planów i premier z bardziej 
osobistymi. Na ile traktujesz to 
jako kolejny kanał komunikacji 
zawodowej, a na ile czujesz, że się 
w ten sposób wyrażasz?
Nie mam takich zasięgów, aby trakto-
wać Instagram jakoś bardzo profesjonal-
nie, ale przyznaję, że po Królowej przy-
było mi obserwujących. Lubię czasem 
pochwalić się zdjęciami i zawodowymi 
osiągnięciami, ale mam ciągle z tyłu 
głowy, że to jednak targowisko próżno-
ści, w którym również biorę udział. Nie 
mam profesjonalnego konta i korzystam 
z tej aplikacji raczej jak wszyscy, czyli 
głównie z ciekawości i dla zabicia czasu. 
Nie jestem też przekonana, czy profil na 
Instagramie może przynieść faktyczne 
zawodowe korzyści, a tym bardziej zastą-
pić castingi i rozmowy na żywo. Na razie 
to dla mnie rozrywka i kolejna aplikacja 
w telefonie.

8. Masz jakąś postać, której byś nie 
chciała zagrać?

Wymarzonych ról mam sporo, ale nie 
potrafię przywołać żadnej, której nie 
chciałabym zagrać. Myślę, że potrakto-
wałabym każdą propozycję jako wyzwa-

nie. Nie chciałabym tylko pracować nad 
czymś na słabym poziomie artystycznym 
i realizacyjnym. W projekcie, przy którym 
nie potrafiłabym dogadać się z ekipą, albo 
nie czułabym się bezpiecznie i swobodnie.

9. Jako że mówisz biegle 
po hiszpańsku, u jakiego 

hiszpańskojęzycznego reżysera 
chciałabyś najbardziej zagrać? 
Nie będę oryginalna – marzy mi się rola 
u Almodóvara! (śmiech) On tworzy tak 
świetne postaci kobiece, że współpraca 
z nim byłaby nie tylko wyzwaniem zawo-
dowym, ale także prawdziwą przyjem-
nością. Tak, zagranie w czymś pokroju 
Volver byłoby spełnieniem marzenia. 
Staram się zresztą stawiać jakieś małe 
kroczki w tym kierunku, bo mam agen-
cję na rynku hiszpańskim i ufam, że 
będzie to procentowało w kolejnych 
latach. Miałam też okazję uczestniczyć 
w kilku castingach w Madrycie. Podoba 
mi się tamta kultura i podejście, otwar-
tość na życie i innych ludzi. Gdy przy-
chodzisz w Hiszpanii na casting, witasz 
się z reżyserką obsady buziakiem w poli-
czek, choć widzisz ją pierwszy raz na 
oczy. Formalna sytuacja, w której zupeł-
nie nie czuć żadnej bariery, co oczywi-
ście niweluje poczucie stresu.

10. Co jest takiego w Hiszpanii,  
co cię pociąga?

Od najmłodszych lat, odkąd obejrzałam 
Dirty Dancing 2, marzy mi się, żeby pole-
cieć na Kubę. Po tym filmie postanowiłam, 
że pójdę do klasy z hiszpańskim, a gdy już 
opanowałam podstawy języka, zaczęłam 
podróżować. Na razie do Hiszpanii, ale 
mam nadzieję, że Kuba też wkrótce pojawi 
się gdzieś na horyzoncie. Po hiszpańsku 
wszystko brzmi bardziej romantycznie, 
a ludzie są bardziej pozytywni. Gdy idziesz 
samemu ulicą w Madrycie, wszyscy się 
na ciebie patrzą, ale nie ma w tym żadnej 
wścibskości czy czegoś niekomfortowego. 
Tam każdy każdego po prostu zauważa. 
Gdy idziesz sam ulicą w Warszawie, czu-
jesz się zupełnie inaczej, bardziej samotny, 
niezauważony. Podoba mi się hiszpański 
temperament, radość. Jestem osobą ener-
getyczną, która dużo gestykuluje, i czuję 
się w Hiszpanii po prostu jak w domu. Ten 
kraj przyciąga mnie jakąś tajemniczą siłą, 
a ja nie próbuje się jej opierać. (śmiech)

Pytania zadawał  
Darek Kuźma

1. Iza z Królowej to młoda 
dziewczyna, której życie rzuca 

kolejne kłody pod nogi, a zarazem 
pierwsza tak duża rola w twojej 
karierze aktorskiej. Trudno było 
przeprowadzić ją przez cztery 
odcinki serialu? 
Zaczęło się na etapie castingu, który był 
dość przekrojowy. Mieliśmy dużo prób, 
analizowałam, eksperymentowałam, 
reagowałam. To faktycznie moja pierw-
sza duża rola, jednak w aktorstwie staram 
się opierać na metodzie Demidova opar-
tej na odbieraniu impulsów, poczuciu 
i byciu tu i teraz. Analiza scenariusza oraz 
rozmowy z reżyserem są ważne, ale rów-
nie ważne jest słuchanie intuicji, wpro-
wadzanie się w nastrój, osadzanie postaci 
w teraźniejszości. Zaczęłam budować Izę 
już w trakcie czytania scenariusza. Na 
casting przyszłam w stroju, w którym ją 
sobie wyobrażałam. Na planie reżyser dał 
mi duże pole do improwizacji, namawiał 
do „szukania” roli. A ja, mimo że było 
to dla mnie ogromne wyzwanie i byłam 
z początku onieśmielona występowaniem 
z panem Sewerynem, musiałam „wyjść 
poza siebie”, żeby stać się Izą.

2. Powiedz coś więcej o swoim 
pomyśle na strój Izy. Zaczyna 

się od luźnych ubiorów i wzorzystych 
spodni, a kończy na strojach bardziej 
stonowanych, dojrzalszych. 
Stroje Izy są wypadkową tego, co wymy-
śliłam na potrzeby castingu, oraz póź-
niejszych dyskusji z reżyserem i pionem 
kostiumowym. Grałam Izę, 19-latkę, gdy 
miałam 27 lat, więc musiałam trochę się 
odmłodzić, poczuć młodzieżowo: nie-
odłączny plecak, luźne stroje, luzacki 
styl. W scenariuszu było zapisane, że Iza 
nosi mocny makijaż. Na etapie castingu 
zrezygnowałam z niego, bo bałam się 
postarzyć, co mogłoby być dla mnie 
przeszkodą w zagraniu Izy. Już na planie 
zupełnie zrezygnowaliśmy z mocnego 
make-upu. Stroje pomogły mi lepiej 
wczuć się w postać i co za tym idzie – 
zredukować stres wynikający z pracy na 
tak dużym planie i tworzenia tak dużej 
roli.

3. Casting do Królowej był dla 
ciebie przełomem. Jak ogólnie 

podchodzisz do procesu castingu?
Mam różne doświadczenia, ale obec-

nie traktuję castingi jako coś wyjątko-
wego. Pandemia wiele zmieniła, więcej 
jest domowego nagrywania self-tape’ów, 
a coraz mniej fizycznych spotkań, więc 
jestem przeszczęśliwa, gdy mogę wyjść 
i uczestniczyć w spotkaniu na żywo. 
Przed pandemią było więcej stresu, 
teraz każde takie zaproszenie traktuję 
jak prezent. Bardzo się ucieszyłam, że 
casting do Królowej przeprowadzała Pau-
lina Krajnik. Miałam okazję poznać jej 
metody pracy wcześniej, bo obsadziła 
mnie w drugoplanowej roli w Erotice 
2022. Wiedziałam, że u niej nie jest naj-
istotniejsze, czy aktorzy wykuli tekst 
i „czytają reżyserowi w myślach”, lecz 
ważne jest wskazanie kierunku, oddanie 
klimatu filmu i przede wszystkim stwo-
rzenie aktorom bezpiecznych warunków 
do próbowania roli.

4. Branie udziału w castingach 
to nieodłączna część zawodu 

aktora, tak jak czekanie na 
ustawienie światła, gotowość 
wszystkich pionów itd. Jak zabijasz 
czas na planie?
Głównie staram się unikać stresu, który 
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Julia Chętnicka  
w serialu Królowa,  

reż. Łukasz Kośmicki 
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EWA MACIEJKO-RUDZIŃSKA

łem Mantorskim (i Niderhausem) przy 
Czarnym Mercedesie (2019) i dokumencie 
Jazz Outsider (2022) Janusza Majewskiego. 
„Wyreżyserowałem ponad 90 produkcji dla 
kina i telewizji, więc siłą rzeczy pracowa-
łem z wieloma scripts. Ewa wyróżnia się 
szybkością działania, jest energiczna i ma 
poczucie humoru” – mówi Janusz Majewski.

Na dorobek Maciejko-Rudzińskiej 
składają się też spektakle Teatru Telewizji  
(w reżyserii m.in. Pawła Woldana i Kingi 
Dębskiej), popularne seriale i telenowele 
oraz reklamy. 

SPOŁECZNICZKA
Ewa Maciejko-Rudzińska, członkini Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, aktywnie, 
z koleżankami po fachu, działa na rzecz 
poprawy warunków pracy polskich scripts. 
Stąd wzięło się ich wspomniane na wstę-
pie zrzeszenie. „Nie mamy własnej gildii, 
może dołączymy do montażystów, gdyż 
z nimi wiąże nas kwestia continuity w fil-
mie. Komunikujemy się na Instagramie. 
Tworzymy stronę internetową, chcemy 
tam wyjaśniać nieporozumienia dotyczące 
naszego zawodu” – mówi pani Ewa, która 
jest ponadto przewodniczącą Sądu Kole-
żeńskiego w Związku Zawodowym Filmow-
ców. „Mam naturę społeczniczki i dobrze 
się z tym czuję” – oznajmia.

Andrzej Bukowiecki

Wszystko zaczęło się jakiś czas 
temu w Łodzi. W Klubie 
Pod Siódemkami Ewa 
Maciejko (dziś Maciejko-

-Rudzińska), łodzianka, absolwentka Poli-
cealnego Studium Kulturalno-Oświato-
wego, zwierzyła się reżyserowi Jerzemu 
Moniakowi, że szuka swego miejsca  
w życiu. Zawsze lubiła tańczyć i śpie-
wać, więc chciała, by wiązało się ono ze 
sztuką. „Może poszłabyś do filmu?” – zapy-
tał Moniak. Zareagowała z entuzjazmem 
i wkrótce trafiła do Wytwórni Filmów Fabu-
larnych przy Łąkowej.

„Od razu wrzucono mnie na głęboką 
wodę, kierując do pracy biurowej przy 
Ćmie (1980) Tomasza Zygadły” – mówi 
Ewa Maciejko-Rudzińska. – „Przy kierow-
niku produkcji Andrzeju Smulskim i II 
kierowniku produkcji Elżbiecie Kozłow-
skiej czułam się jednak bezpiecznie. Smul-
ski zapoznał mnie z aspektami prawnymi 
produkcji filmowej, nauczył sporządzania 
umów. Już wtedy pokochałam pracę w fil-
mie, a wkrótce potem głębiej wniknęłam 
w jej tajniki dzięki rektorowi PWSFTviT 
Henrykowi Klubie, który umożliwił mi 
uczestniczenie w zajęciach Wydziału Orga-

Wystarczy, że w jednym ujęciu aktor 
ma spodnie z mankietami, a w drugim 
bez, by widzowie mieli powód do kpin. 
Zawiodła ciągłość (continuity). To 
m.in. na nią baczą sekretarki planu, 
czyli scripts. Ten zawód stał się wielką 
pasją Ewy Maciejko-Rudzińskiej.

DIABEŁ TKWI 
W SZCZEGÓŁACH

Z BIURA NA PLAN
Maciejko-Rudzińska, zanim została script, 
jeszcze trochę popracowała w biurze, lecz 
już z wypadami na plan. Dobrze wspomina 
realizacje nawet z czasów stanu wojennego –  
serialu Jan Serce (1981) Radosława Piwo-
warskiego czy Matki Królów (1982, prem. 
1987) Janusza Zaorskiego. „Stan wojenny 
jednoczył ekipy filmowe. Ponure wieczory, 
uprzykrzone godziną milicyjną, łatwiej 
było przetrwać razem, czasem podnosząc 
się na duchu śpiewaniem songów Biczew-
skiej i Wysockiego” – wspomina pani Ewa.

Pierwszym filmem, przy którym pra-
cowała tylko na planie, był Trójkąt ber-
mudzki (1987) Wojciecha Wójcika. Produk-
cją kierowała Joanna Kopczyńska. „Pewnie, 
że miałam tremę, ale pokonałam ją, gdyż  
z Joasią i Wojtkiem znałam się już z ich fil-
mów Sam pośród swoich (1985) i Prywatne 
śledztwo (1986). Ten drugi był moim ostat-
nim filmem »biurowym«” – mówi pani 
Ewa. Przyznaje, że jako osobie nieśmiałej, 
trochę czasu zabrało jej zyskanie większej 
pewności siebie. Nadal miewa tremę, np. 
kiedy przy kolejnym filmie pracuje z kimś 
pierwszy raz. „Można sobie wyobrazić, co 
czułam, gdy kierownik produkcji Michał 
Szczerbic, angażując mnie do Stanu posia-
dania (1989) Krzysztofa Zanussiego, powie-
dział mi: »Tylko pamiętaj, Maciejka« – tak 
mnie nazywają – »Zanussi lubi mądrych 
ludzi«. Zlękłam się. Niepotrzebnie, bo 

z panem Krzysztofem pracowało mi się 
wspaniale” – mówi Maciejko-Rudzińska. 
„Zresztą każdy film, do którego trafiłam, 
był dla mnie piękną przygodą. Spotkałam 
na swej drodze najbardziej utalentowa-
nych ludzi różnych zawodów i specjalno-
ści, jakich ma polska brać filmowa. Wiele 
się od nich nauczyłam” – przyznaje.

POD OKIEM MISTRZÓW
U Szczerbica zaczynała filmem Porno (1989) 
Marka Koterskiego „Michał trzymał plan 
w ryzach. Miał cudowną ekipę: Andrzeja 
Besztaka, Grażynę Kozłowską i Magdalenę 
Szwarcbart, która dziś z powodzeniem zaj-
muje się castingiem. Na planie Porno pozna-
łam przyszłego męża, Jerzego Rudzińskiego. 
On ten film szwenkował. Operator Jacek 
Bławut był świadkiem na naszym ślubie” –  
wspomina pani Ewa.

Pracowała także z innymi wybitnymi 
kierownikami produkcji i producentami.  
Z Jerzym Kajetanem Frykowskim (i Szczer-
bicem) przy serialu Napoleon (1990) w reży-
serii m.in. Janusza Majewskiego i Krzysztofa 
Zanussiego. Z Henrykiem Romanowskim 
przy Ewangelii według Harry’ego (1993) 
Lecha Majewskiego i Prowokatorze (1995) 
Krzysztofa Langa. Z Tadeuszem Drewno 
przy Miłości w przejściu podziemnym (2006, 
TV) Janusza Majewskiego i Generale Nilu 
(2009) Ryszarda Bugajskiego (tu także  
z Włodzimierzem Niderhausem). Z Paw-

nizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, 
w charakterze wolnego słuchacza” – mówi 
pani Ewa. Dodaje, że od wielu lat pracuje 
jako script i że nazwa „sekretarka planu” 
wychodzi z użycia. „Powstałe niedawno 
zrzeszenie polskich scripts przyjęło inną: 
Continuity Script Supervisor, bardziej prak-
tyczną w dobie koprodukcji polsko-zagra-
nicznych” – tłumaczy.

W 2006 roku Ewa Maciejko-Rudzińska 
przeprowadziła się do Warszawy.

SCRIPT WCZORAJ I DZIŚ
„Script to zawód pomocniczo-twórczy, 
wszakże bardzo ważny. Script jest prawą 
ręką reżysera. Ma szereg zadań, np. kiedy 
robi się duble, pilnuje powtarzalności szcze-
gółów w każdym z nich. Czuwa nad zgodno-
ścią dialogów ze scenopisem i ustaleniami 
z reżyserem” – mówi Janusz Majewski,  
z którym Maciejko-Rudzińska pracowała 
kilkakrotnie.

„Script musi pamiętać o wielu rzeczach, 
np. żeby aktor nie zmieniał w kolejnych 
dublach pozycji, w jakiej stoi czy siedzi; 
czy w nakręconych innego dnia ujęciach 
tej samej sceny miał na ręku zegarek czy nie; 
był w koszuli rozpiętej pod szyją czy zapię-
tej” – zdradza tajniki swej pracy pani Ewa. 
Technologia cyfrowa ułatwia tę pracę. Każde 
ujęcie można w dowolnej chwili odtworzyć 
na monitorze. Telefony komórkowe uprasz-
czają dokumentację fotograficzną planu fil-
mowego, a szybki dostęp do niej zapewnia 
specjalna aplikacja Trelo. „Dawniej script 
siedziała pod kamerą, mając przy sobie klaps, 
na którym wypisywała kredą numery sceny, 
ujęcia, rolki negatywu, nagrania dźwięku 
itp. Kiedy padły komendy: »Kamera!«  
i »Łączyć!«, biegła przed obiektyw, stukała 
klapsem i biegiem wracała na swoje miej-
sce. Raport z tego, co zostało danego dnia 
nakręcone, sporządzała na kolanie” – wyja-
śnia Maciejko-Rudzińska.

Dziś script siedzi ze słuchawkami na 
uszach przed monitorem. Klapsa nie zawsze 
się używa, a jeśli już, to zajmuje się tym 
inna osoba. „Do raportu wpisuję numery 
karty pamięci i pliku dźwiękowego, cza-
sem początek timecode’u” – mówi pani 
Ewa. Podkreśla, że dla niej zawsze, bez 
względu na technologię, najważniejszy jest 
szacunek do drugiego człowieka, zwłaszcza 
podejście do aktora. „Jeśli aktor pomylił się  
w dialogu, nie ogłaszam tego wszem i wobec 
przez krótkofalówkę. Podchodzę do niego  
i mówię mu to dyskretnie. Znam swoje 
miejsce i może także dzięki temu odczu-
wam sympatię otoczenia” – wyznaje. 
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Ekipa filmu Czarny Mercedes, 
reż. Janusz Majewski 

Ewa Maciejko-Rudzińska na planie filmu  
Ewangelia według Harry'ego,  reż. Lech Majewski
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An n a  M i c h a l s k a  k i e r u j e 
w  Muzeum Kinematografii 
Działem Edukacji i Kultury 
Filmowej, prowadzi tam też 

kino Kinematograf, opiekuje się prowa-
dzoną w nim Akademią Polskiego Filmu 
i od lat współpracuje z naszym „Magazy-
nem…”. Jakub Wiewiórski jest zastępcą 
dyrektora Muzeum, od wielu lat dyrek-
toruje organizowanemu tam rokrocznie 
Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagro-
żeniu, jest także współautorem książki 
„Spacerownik. Łódź filmowa”. Trudno 
sobie wyobrazić lepszych, bardziej kom-
petentnych autorów publikacji zatytuło-
wanej „Nakręcone w Łodzi”. Oni po prostu 
o „Hollyłodzi” wiedzą niemal wszystko, 
a przy tym są ogromnie pracowici, kochają 
kino, lubią szperać w archiwach, a wyniki 
swych poszukiwań i odkryć atrakcyjnie 
opisać. Listę opisanych filmów rozpoczyna 
niema wersja arcyłódzkiej Ziemi obiecanej 
Aleksandra Hertza i Zbigniewa Gniaz-
dowskiego z 1927 roku, kończy Piłsudski 
Michała Rosy z roku 2019.

„W Łodzi łatwo zarazić się miłością 
do kina. Codziennie mijamy budynki 

łem tutaj także Wiedeń w Lekcjach pana 
Kuki (2007) Dariusza Gajewskiego, Paryż 
w Zimnej wojnie (2018) Pawła Pawlikow-
skiego, Berlin w Pomiędzy słowami (2017) 
Urszuli Antoniak, a nawet Nowy Jork, 
bo jeśli znajdą się dobre fasady, to resztę 
można dorobić”. 

Jako krakus zauważyłem, że w atelier 
Wytwórni Filmów Fabularnych przy ul. 
Łąkowej zbudowano nawet Piwnicę Pod 
Baranami na potrzeby polsko-czeskiej 
koprodukcji Zadzwońcie do mojej żony 
(1958) Jaroslava Macha, a podczas filmo-
wej adaptacji Zaklętych rewirów (1975) 
Henryka Worcella, dokonanej brawurowo 
przez Janusza Majewskiego, a poświęco-
nej kulisom funkcjonowania krakowskiej 
restauracji w latach 30. ubiegłego wieku, 
„Pradze stać się Krakowem – jak piszą 
autorzy książki – pomogła Łódź”. 

Tak jak w Łodzi się pracuje, nie pra-
cuje się nigdzie – twierdzą filmowcy. 
Tym bardziej że zawsze można liczyć 
na przychylność zarówno władz mia-
sta, jak i jego mieszkańców. „Nakręcone 
w Łodzi” otwiera spis realizowanych tu 
filmów, jest ich 153, a wśród nich m.in. 
Zakazane piosenki (1946) Leonarda Bucz-
kowskiego, Krzyżacy (1960) Aleksan-
dra Forda, Rysopis (1964) i Walkower 
(1965) Jerzego Skolimowskiego, Jak daleko 
stąd, jak blisko (1971) Tadeusza Kon-
wickiego, Aria dla atlety (1979) Filipa 
Bajona, Był jazz (1981) Feliksa Falka, 
Przypadek (1981) Krzysztofa Kieślow-
skiego, Kingsajz (1987) Juliusza Machul-
skiego, Europa Europa (1990) Agnieszki 
Holland, Ucieczka z kina Wolność (1990) 
Wojciecha Marczewskiego, Inland Empire 
(2006) Davida Lyncha, Miasto 44 (2014) 
Jana Komasy, no i – nade wszystko – Zie-
mia obiecana (1974) Andrzeja Wajdy. 
Książkę Michalskiej i Wiewiórskiego 
zamyka indeks lokacji, jest ich aż 364 
(!) – w tym mieście po prostu wszystko 
jest filmową lokacją.

Jerzy Armata 

LOKOWANE W ŁODZI

z filmową przeszłością (…), nie sposób 
zliczyć, w ilu miejscach słychać było 
charakterystyczny dźwięk klapsa. Jako 
miłośników kina i pracowników Muzeum 
Kinematografii w Łodzi fascynuje nas 
moment, w którym filmowcy z zasta-
nej rzeczywistości tworzą zupełnie inne 
miejsce. To kwintesencja magii kina” – 
czytamy we wstępie. No właśnie, bo prze-
cież Łódź w filmach nie tylko Łódź gry-
wała. „Ma tak różnorodną architekturę 
z XIX i XX wieku, że właściwie da się 
tu nakręcić każdy film, którego akcja 
rozgrywa się w Polsce” – zauważa Piotr 
Dzięcioł, producent oscarowej Idy (2013) 
Pawła Pawlikowskiego (nakręconej oczy-
wiście m.in. w Łodzi). I dodaje: „Kręci-

ANNA MICHALSKA,  
JAKUB WIEWIÓRSKI
„NAKRĘCONE W ŁODZI”
MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI, 2022

Od grudnia 2021 można oglądać 
w Muzeum Kinematografii nową wystawę 
stałą „Łódź filmowa”. Znakomitym jej 
dopełnieniem jest wydana ostatnio przez 
łódzką placówkę książka Anny Michalskiej 
i Jakuba Wiewiórskiego „Nakręcone 
w Łodzi”.
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Andrzej Sapija konsekwentnie, przez 
kilkanaście lat towarzysząc i reje-
strując kamerą życie i postać Tade-
usza Różewicza, przekroczył przy-

toczony postulat Johanna Wolfganga von 
Goethe. Starał się bowiem, zresztą za namową 
poety, wejść w jego osobowość. W osobo-
wość jednego z największych polskich poetów 
naszej epoki. Poświęcił mu dokumenty fil-
mowe: Tadeusz Różewicz (2000), Różewicz 
w teatrze (2003), Różewicz we fragmentach… 
(2006), Poeta emeritus (2010), by kilka lat 
po jego śmierci (2014), po definitywnym 
zamknięciu swojego monumentalnego filmo-
wego portretu twórcy, napisać książkę. Nie 
mniej monumentalną niż filmy, bo dopowia-
dającą i uzupełniającą zarejestrowane kamerą 
wizerunki poety; odsłaniającą kulisy warsz-
tatu dokumentalisty podczas pracy intymnej, 
bo podejmującej się karkołomnego zadania 
ukazania poety w akcie twórczym. Reży-
ser i autor książki tę metodę krótko przed-
stawił: „Tadeusz Różewicz postulował, bym 
w niego wszedł, przejął jego punkt widzenia. 
Bym na moment stał się nim w odczuwaniu 
danej sytuacji. Patrzymy na to samo, ale czy 
widzimy to samo?”.

Książka zbudowana została z trzech rów-
nolegle prowadzonych narracji. To zareje-
strowane wypowiedzi poety, jego mono-
logi i rozmowy, w tym te z autorem filmów. 
W dużej mierze spisane z materiałów, które 
nie zmieściły się w filmach. To najważniej-
sza, najobszerniejsza część książki. Wśród 
rozmówców Różewicza pojawia się np. ktoś 
przypadkowo spotkany na ulicy jego rodzin-
nego Radomska, ale przede wszystkim są to 
relacje ze spotkań (czasem niezapowiedzia-
nych) z aktorem Wojciechem Siemionem czy 
historykiem sztuki i wieloletnim przyjacie-
lem Mieczysławem Porębskim. W drugiej 
warstwie, w retrospekcjach, mówią o nim 
najbliżsi – żona Wiesława, syn Kamil oraz 
syn Jan, zmarły w 2008 roku poeta i reżyser 
teatralny, przez lata inscenizujący dramaty 
ojca. A także reżyserzy: Kazimierz Kutz, Kazi-
mierz Braun i Jerzy Jarocki, poeta Czesław 

RÓŻEWICZ 
SFILMOWANY 
I OPISANY

ANDRZEJ SAPIJA
„CO PAN WIDZI? RÓŻEWICZ FILMOWY” 
WYDAWCY: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
WE WROCŁAWIU ORAZ PWSFTVIT 
W ŁODZI, 2021 

Miłosz, historyk literatury, profesor Insty-
tutu Badań Literackich PAN Ryszard Przy-
bylski, krytyk Józef Kelera, tłumacz Karl 
Dedecius. I oczywiście brat Stanisław – 
reżyser i scenarzysta. To dla niego, najczę-
ściej też razem z nim, Tadeusz pisał scena-
riusze, których efektem stały się później tak 
znaczące filmy, jak Trzy kobiety (1956), Miej-
sce na ziemi (1959), Świadectwo urodzenia 
(1961), Głos z tamtego świata (1962), Echo 
(1964), Samotność we dwoje (1968), Drzwi 
w murze (1973). Dokonania Tadeusza Róże-
wicza dla teatru, kina i telewizji w 2010 roku 
PWSFTviT w Łodzi wyróżniła tytułem dok-
tora honoris causa. 

Młodszy z braci opowiada też o domo-
wym teatrzyku, najczęściej pod stołem, oraz 
o swoich – inspirowanych przez Tadeusza – 
najwcześniejszych lekturach. 

Na trzecią warstwę książki składają się 
notatki reżysera z etapów realizacji, przede 
wszystkim refleksje na temat metody pracy 
w „jednoosobowej ekipie realizacyjnej”, jak 
o sobie mówi. Żeby być jak najbliżej swo-
jego bohatera, był nie tylko operatorem, ale 
i kierowcą poety, w pewnym sensie powier-
nikiem i może przyjacielem. Wszystko po to, 
by widzieć świat możliwie tak, jak widział go 

poeta. I nie peszyć obecnością rozbudowanej 
ekipy. Wśród wielu ilustracji są kadry z filmów 
autora-reżysera, kadry z wybranych insceni-
zacji spektakli teatralnych Różewicza, zdjęcia 
wykonane podczas realizacji filmów, a wśród 
nich nie tylko poety, ale też osób występują-
cych. Książka obowiązkowa dla wielbicieli 
Tadeusza Różewicza, doskonały podręcznik 
dla filmowców, jak również reporterów, biogra-
fów i tropicieli prawdy – w życiu i twórczości. 

Mieczysław Kuźmicki

„Kto chce poetę zrozumieć, musi udać się 
do jego kraju” – postulował Goethe. Reżyser 
dokumentalista Andrzej Sapija w próbach 
pokazania procesu twórczego Tadeusza 
Różewicza zaszedł znacznie dalej. 
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IN MEMORIAM

K rysieńka – bo tak o niej mówi-
liśmy w  Teatrze Polskiego 
Radia – była dla mnie kimś 
bardzo ważnym. Właściwie od 

początku swojej drogi radiowej i teatral-
nej pracowałem z Krystyną Królówną 
i tak jak każdy reżyser ma swój ukochany 
skład aktorów, o którym mówi się »pierw-
sza obsada«, to dla mnie Krystyna nale-
żała do tej pierwszej obsady” – wspominał 
zmarłą aktorkę Janusz Kukuła, dyrektor 
Teatru Polskiego Radia.

Wspaniałe walory głosowe aktorki pod-
kreśla także reżyser Ballady o Januszku, 
któremu udało się pozyskać do roli głów-
nej, kobiety zaślepionej miłością matczyną, 
wielką radziecką aktorkę Lidię Fiedosieje-
wą-Szukszynę. Dubbingowała ją właśnie 
Królówna, tworząc wybitną słowną kreację. 
Henryk Bielski wspomina: „Pracowała nad 
tą rolą blisko pół roku, oddała się jej bez 
reszty, a efekt okazał się wspaniały, bo jej 
głos stał się – trochę niespodziewanie – 
dodatkowym walorem wzbogacającym 
postać bohaterki zaproponowaną przez 
Lidię. Ona zresztą po obejrzeniu i wysłu-
chaniu pierwszego odcinka była zachwy-
cona rezultatem, w samych superlatywach 
wypowiadając się o pracy polskiej kole-
żanki, która – co widzieliśmy i słyszeliśmy 
wszyscy – do talentu dodała tu niezwykłe 
wyczucie”. 

Świetne przygotowanie warsztatowe, 
wszechstronność, niezwykła gotowość do 
pracy, otwartość, spontaniczność i wielki 
talent – te określenia pojawiały się wie-
lokrotnie w opiniach recenzentów oraz 
reżyserów, którzy zapraszali do współ-
pracy Krystynę Królównę. Jej najpopular-
niejszą rolą była oczywiście brawurowo 
zagrana Hanka Borynowa, żona Antka 
(dwa miesiące temu zmarł grający go 
Ignacy Gogolewski) w serialu Chłopi oraz 
jego wersji kinowej, firmowanej przez 
Jana Rybkowskiego, według nagrodzonej 
Noblem powieści Władysława Reymonta. 
Ale zagrała także w kilkunastu innych fil-
mach i serialach, m.in. w Słodkich oczach 
Janusza Janickiego, Bo oszalałem dla niej 
Sylwestra Chęcińskiego, Pastorale Heroica 
i Warszawskich gołębiach Henryka Biel-
skiego, Rzeczpospolitej dniach pierwszych 
i Generale Berlingu Romana Wionczka.

Najmłodsi widzowie z pewnością zapa-
miętali jej głos jako Pani Bulwy z filmu 
Toy Story 2, wystąpiła także w polskiej 
wersji językowej w Rogatym ranczu (Kura 
Audrey), Tarzanie 2: Początku legendy 
(Mama Gunda), 13 demonach Scooby 
Doo (Wiedźma Hilda), Pinokiu, Stalo-
wych magnoliach, Spider-Manie oraz Fan-
tastycznej czwórce.

W aktorskiej biografii aktorka miała 
kilkanaście ról w Teatrze Telewizji, 

w spektaklach reżyserowanych przez m.in. 
Kazimierza Brauna, Józefa Słotwińskiego, 
Laco Adamika i Janusza Majewskiego.

A wcześniej były studia w krakowskiej 
PWST, krótkie pobyty w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej i Juliusza Słowackiego 
w Krakowie, a potem długie lata współ-
pracy z Teatrami: Polskim i Narodowym 
w Warszawie.

Zmarła po długiej chorobie 6 lipca, 
a w nekrologu Henryk Bielski napisał: 
„W pamięci mojej pozostanie nie tylko 
jako wspaniała aktorka teatralna i fil-
mowa, ale też jako niezwykle skromna, 
życzliwa dla ludzi i zwierząt osoba. Żegnaj 
kochana Krysiu”.

Janusz Kołodziej

Krystyna Królówna
PROMIENNY UŚMIECH, 
NIEZAPOMNIANY GŁOS 
Popularność zapewniła jej rola 
Hanki w Chłopach w reżyserii Jana 
Rybkowskiego, zaś uznanie branży – 
wszechstronność oraz mistrzowski popis 
sztuki dubbingu podczas pracy nad 
polską wersją językową serialu Ballada 
o Januszku Henryka Bielskiego.
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2 lipca zmarł Janusz Mrozowski (74 l.), reżyser, dokumentali-
sta. Od 1970 roku mieszkał w Paryżu. W 1978 wyreżyserował 

film krótkometrażowy Rzecz, a w 1987 stworzył studio Filmo-
gene. W 1998, w Burkina Faso, nakręcił swój pełnometrażowy 
debiut fabularny Rewanż Lucy, za który dostał w Pretorii w RPA 
prestiżową nagrodę w ramach „M-Net All Africa Film Awards” 
(afrykańskie Oscary). Bad Boys cela 425, jedyny polskojęzycz-
ny film pokazany w oficjalnym programie 62. MFF w Cannes 
w 2009 roku, był jego debiutem dokumentalnym. Kolejny doku-
ment, Bad Girls cela 77, miał światową premierę na 26. Warszaw-
skim Festiwalu Filmowym. Bad Boy – cela dla niebezpiecznych to 
obraz, który zamykał ten swoisty „tryptyk”. Wszystkie te doku-
menty zdobyły nagrody na światowych festiwalach filmowych, 
przynosząc reżyserowi międzynarodowe uznanie. Ostatnim fil-
mem w karierze reżysera był Witaj w kryminale, papieżu Fran-
ciszku, który swoją premierę miał w 2017 roku. Ostatnie lata ży-
cia Janusz Mrozowski spędził w Burgundii.

8 lipca zmarł Dariusz Grzywacz (64 l.), oświetleniowiec, wie-
loletni pracownik PWSFTviT w Łodzi. Pracował jako mistrz 

oświetlenia przy produkcji około 250 etiud szkolnych, a także 
przy wielu filmach pełnometrażowych, w tym takich tytułach, 
jak Kingsajz Juliusza Machulskiego, Ostatnia misja Wojciecha 
Wójcika, Córy szczęścia Márty Mészáros, Prymas. Trzy lata z ty-
siąca Teresy Kotlarczyk, Przedwiośnie Filipa Bajona, Kariera Ni-
kosia Dyzmy Jacka Bromskiego, Chłopiec na galopującym koniu 
Adama Guzińskiego, Jestem twój i Śpiewający obrusik Mariusza 
Grzegorzka. Dariusz Grzywacz współpracował również opera-
torsko przy Podwójnym życiu Weroniki Krzysztofa Kieślowskie-
go, Requiem Witolda Leszczyńskiego czy przy serialu Wow Jerze-
go Łukaszewicza.

9 lipca zmarł Wojciech Biedroń (64 l.), reżyser, scenarzy-
sta i również aktor. Był absolwentem filologii polskiej na 

UJ w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. 
W jego dorobku reżyserskim znajdują się filmy dokumentalne 
(głównie o tematyce biograficzno-historycznej), spektakle Te-
atru Telewizji oraz kilka fabuł. Największą popularność zyskał 
dzięki erotykowi In flagranti z Małgorzatą Foremniak i Bogu-
sławem Lindą w rolach głównych. Był też autorem teledysku 
do piosenki zespołu Myslovitz „Długość dźwięku samotno-
ści”, za który otrzymał statuetkę na IX Festiwalu Polskich Wi-
deoklipów Yach Film. Sam także pojawiał się na ekranie, naj-
częściej w serialach, m.in. Na dobre i na złe, Na noże, Teraz 
albo nigdy! czy w Strażakach. Wystąpił ponadto w kilku fil-
mach fabularnych, takich jak 300 mil do nieba Macieja Dej-
czera, Wirus Jana Kidawy-Błońskiego, Prostytutki Eugeniusza 
Priwieziencewa, Szaleńcy i Nie ten człowiek Pawła Wendorffa. 
Był producentem i odtwórcą głównej roli w Kobiecie z papugą 
na ramieniu Ryszarda Macieja Nyczki. Film ten wygrał pierw-
szy Konkurs Kina Niezależnego podczas 27. FPFF w Gdyni 
(2002). W 2019 wystąpił w epizodycznej roli w filmie Xawe-
rego Żuławskiego Mowa ptaków. Jest także autorem powieści 
„Niesamowici bracia Goldberg”. Wojciech Biedroń był wielo-
letnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz 
członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

13 lipca zmarł Stanisław Matuszewski, oświetleniowiec. Współ-
pracował operatorsko przy tak znanych produkcjach kino-

wych, jak Milczenie Kazimierza Kutza, Poznańskie Słowiki Hie-
ronima Przybyła, Popioły Andrzeja Wajdy, Ręce do góry Jerzego 
Skolimowskiego, Pan Wołodyjowski, Potop i Trędowata Jerzego Hof-
fmana, Rejs Marka Piwowskiego, Brylanty pani Zuzy Pawła Komo-
rowskiego, Wieczór u Abdona Agnieszki Holland, Mazepa Gustawa 
Holoubka, Spotkanie na Atlantyku Jerzego Kawalerowicza, Ryś i Pen-
sja pani Latter Stanisława Różewicza, Wahadełko i Limuzyna  
Daimler-Benz Filipa Bajona, Nieciekawa historia Wojciecha Jerze-
go Hasa, Kartka z podróży i Cudowne dziecko Waldemara Dzikiego, 
Życie wewnętrzne Marka Koterskiego, Pożegnanie jesieni Mariusza 
Trelińskiego czy Pogrzeb kartofla Jana Jakuba Kolskiego. Stanisław 
Matuszewski był ponadto mistrzem oświetlenia na planach tak zna-
mienitych dzieł, jak Eroica Andrzeja Munka, Małe dramaty i Kolo-
rowe pończochy Janusza Nasfetera, Sublokator Janusza Majewskiego, 
Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany Hasa, Deja 
vu Juliusza Machulskiego, Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Mar-
czewskiego, Kramarz Andrzeja Barańskiego i Diabły, diabły Doro-
ty Kędzierzawskiej.

21 lipca w Australii zmarł Piotr Dudziński (77 l.), scenograf. 
Absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej. Przez 

wiele lat był zawodowo związany z PRF Zespoły Filmowe w War-
szawie. W jego filmografii znajdziemy funkcję II scenografa (wraz 
z Andrzejem Halińskim i Adamem Kopczyńskim) przy Ziemi obie-
canej Andrzeja Wajdy, scenografię i dekorację wnętrz w telewizyj-
nym filmie Barbary Sass-Zdort Wejście w nurt oraz współpracę sce-
nograficzną przy Weselu Andrzeja Wajdy, Koperniku Ewy i Czesława 
Petelskich, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa czy 
popularnym serialu Daleko od szosy Zbigniewa Chmielewskiego. Sa-
modzielnie za scenografię odpowiadał przy takich produkcjach ki-
nowych i telewizyjnych, jak Zakręt Stanisława Brejdyganta, Palace 
Hotel Ewy Kruk, Ciuciubabka Radosława Piwowarskiego, Rodzina 
Leśniewskich Janusza Łęskiego czy Spokojne lata Andrzeja Kotkow-
skiego. Piotr Dudziński był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

23 lipca zmarła Barbara Martynowicz (92 l.), aktorka teatral-
na, telewizyjna i filmowa. Występowała w Teatrach: Ziemi 

Lubuskiej w Zielonej Górze (1953-54), im. Wojciecha Bogusławskie-
go w Kaliszu (1954-55), Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz-Toruń (1955-
-58), PPIE w Warszawie (1958-60, 1964-65), im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie (1961-62), im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1967-70), 
im. Juliusza Słowackiego Koszalin-Słupsk (1970-72), Dramatycz-
nych w Szczecinie (1972-75), Dolnośląskim w Jeleniej Górze (1975), 
Płockim w Płocku (1975-79), im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
(1979-82), Rampa na Targówku w Warszawie (1982-83) oraz War-
szawskiej Operze Kameralnej (1983-2009). Okazjonalnie wystę-
powała też przed kamerą. W swoim dorobku ekranowym ma role 
w kilku spektaklach Teatru Telewizji oraz udział w filmie kinowym 
Barbary Sass Rajska jabłoń na podstawie powieści Poli Gojawiczyń-
skiej. Barbara Martynowicz za swoją pracę artystyczną została od-
znaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

24 lipca w Krakowie zmarł Zygmunt Józefczak (75 l.), ak-
tor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem Wy-
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działu Aktorskiego krakowskiej PWST, artystą scen krakowskich. 
W latach 1969-71 występował na deskach Teatru Ludowego, a od 
1971 związany był ze Starym Teatrem. Zajmował się również pra-
cą pedagogiczną, będąc wykładowcą macierzystej PWST. Wielo-
krotnie grał na małym i dużym ekranie, w produkcjach kinowych 
oraz serialach i licznych spektaklach telewizyjnych. Z jego bogatej 
filmografii warto wymienić takie tytuły, jak Z biegiem lat, z biegiem 
dni… Andrzeja Wajdy i Edwarda Kłosińskiego, Biała wizytówka 
Filipa Bajona, Jan Paweł II Johna Kenta Harrisona oraz rejestracje 
dla Teatru Telewizji słynnych inscenizacji Konrada Swinarskiego, 
czyli Wyzwolenie i Dziady. Zygmunt Józefczak został uhonorowa-
ny Odznaką Miasta Krakowa za pracę społeczną dla miasta, a za 
twórczość artystyczną nagrodzono go Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

30 lipca zmarła Maria Kuszyńska (92 l.), aktorka teatralna 
i filmowa. W latach 1953-55 współpracowała z Poznańską 

Estradą. Następnie występowała w Teatrach: im. Aleksandra Fre-
dry w Gnieźnie (1955-57), Ziemi Opolskiej w Opolu (1957-59), 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie-Elblągu (1959-60) oraz Ziemi 
Mazowieckiej w Warszawie (1960-80). W jej skromnym dorob-
ku ekranowym znalazł się m.in. serial Janusza Morgensterna Pol-
skie drogi oraz film kinowy Bezkresne łąki w reżyserii Wojciecha 
Solarza. Pod koniec lat 50. artystka związała się ze Związkiem 
Artystów Scen Polskich, z sekcją Teatrów Dramatycznych. Była 
zaangażowana w działalność społeczną na rzecz środowiska arty-
stycznego. Reprezentowała ZASP poza granicami kraju.

W lipcu zmarł Tadeusz Wiśniewski (73 l.). Był filmowym 
aktorem dziecięcym, który po raz pierwszy na ekranie po-

jawił się w 1958 roku, debiutując w Małych dramatach Janusza 
Nasfetera. Z reżyserem tym współpracował jeszcze kilkakrotnie, 
występując w filmach: Przejażdżka, Kolorowe pończochy i Mój 
stary. W tym ostatnim zagrał u boku samego Adolfa Dymszy, 
przedwojennego „króla polskiej komedii”. Wystąpił też w Bitwie 
o Kozi Dwór Wadima Berestowskiego, Kryptonimie Nektar Leona 
Jeannota oraz Bandzie Zbigniewa Kuźmińskiego.

2 sierpnia w Warszawie zmarł Jan Budkiewicz (88 l.), reży-
ser, scenarzysta, publicysta i krytyk filmowy. Był absolwentem 

Wydziału Dziennikarstwa UW oraz Wydziału Reżyserii PWSTiF 
w Łodzi. Współinicjator, następnie przewodniczący, pierwszego 
w Polsce DKF „Po prostu”; był też pierwszym przewodniczącym 
Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W latach 
1978-80 był sekretarzem Rady Reżyserów w Stowarzyszeniu Fil-
mowców Polskich. W 1981 na I Krajowym Zjeździe Pracowników 
Filmów zrzeszonych w Federacyjnym Związku Zawodowym Pra-
cowników Kultury i Sztuki został powołany na przewodniczące-
go Krajowej Rady. Był II reżyserem przy kilku produkcjach kino-
wych, w tym przy filmach Andrzeja Wajdy: Polowanie na muchy, 
Krajobraz po bitwie i Brzezina. Jako samodzielny reżyser zrealizo-
wał takie tytuły fabularne, jak Mateo Falcone, Dekameron 40, czy-
li cudowne przytrafienie pewnego nieboszczyka, Obrazki z życia, 
Olśnienie czy Pobojowisko, oraz dokumenty: Trzydziestolatki i M/S 
„Kapitan Ledóchowski”. W 1983 roku reżyser został członkiem 
Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 
W latach 1987-89 był członkiem Komitetu Kinematografii, w la-

tach 1993-97 posłem na Sejm z ramienia SLD, a w latach 1998-
-2002 radnym Warszawy. Jan Budkiewicz był wieloletnim człon-
kiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

2 sierpnia zmarł Sławomir Grabowski (79 l.), pisarz i scena-
rzysta filmów dla dzieci. Przez całe zawodowe życie związany 

ze Studiem Małych Form Filmowych „Se-ma-for”; w latach 90. 
był dyrektorem Studia. Współpracował również ze Studiem Fil-
mów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Razem z Markiem Nejma-
nem był pomysłodawcą m.in. serialu animowanego Przygód kil-
ka wróbla Ćwirka, a także ulubieńców dzieci w PRL – Filemona 
i Bonifacego. Z legendarnym kocim tandemem w roli głównej 
powstało nie tylko wiele książek, lecz również kilka produkcji te-
lewizyjnych (Dziwny świat kota Filemona, Przygody kota Filemo-
na, Gwiazdka kota Filemona, Kocia Wielkanoc) oraz film kinowy 
Filemon i przyjaciele. Do popularnych książek dla dzieci autor-
stwa Sławomira Grabowskiego i Marka Nejmana należą także 
opowiadania napisane specjalnie dla serii „Poczytaj mi, mamo”. 
Sławomir Grabowski był współautorem scenariuszy i dialogów 
do wspomnianych produkcji, a oprócz tego do tak znanych ani-
macji, jak Colargol na Dzikim Zachodzie, Colargol i cudowna wa-
lizka, Trzy misie czy Podróż z zaczarowanym ołówkiem.

3 sierpnia zmarł Krzysztof Sułek (69 l.), kierownik produkcji. 
Był niezwykle cenionym kierownikiem produkcji filmów do-

kumentalnych, ale sporadycznie współpracował również przy ani-
macjach i obrazach fabularnych. Z jego bogatej filmografii trze-
ba wymienić takie dokumenty, jak Horoskop Piotra Andrejewa 
(o warszawskiej malarce Marii Anto), Filmowy sezam Stanisława 
Janickiego (o jubileuszu 25-lecia Filmoteki Narodowej), Dokumen-
tacja 1913-1981 Ryszarda Waśko (filmowy portret wybitnego ma-
larza-awangardzisty Henryka Stażewskiego), Witraże Łodzi Janu-
sza Sijki, …i zdrada A. Marka Drążewskiego (geneza zbrodniczego 
aktu Ribbentrop-Mołotow), Incylta Natio Polona Drążewskiego 
(o historycznych i współczesnych związkach Polski z Bolonią) oraz 
liczne realizacje Stanisława Janickiego: Skarby wawelskiej katedry, 
Rapsod królewski, Kontrefakty króla jegomości czy Domy życia.

7 sierpnia w Poznaniu zmarła Kazimiera Nogajówna (89 l.), 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. W 1952 roku by-

ła adeptką w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Występowa-
ła w Teatrach: Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (1953-55), im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1955-59 i 1974-78), Dra-
matycznym w Szczecinie (1959-60), Dramatycznym w Pozna-
niu (1960-72), Polskim w Poznaniu (1972-74), Nowym w Łodzi 
(1978-83), Nowym w Poznaniu (1983-2003) i w Polskim w Byd-
goszczy (2004). Zagrała prawie 120 ról, trzykrotnie zdobyła na-
grody aktorskie na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych oraz kilka 
innych na festiwalach w Opolu i Zabrzu. Kazimiera Nogajów-
na zagrała także w kilkunastu spektaklach Teatru Telewizji oraz 
w kilku produkcjach kinowych. Najbardziej znana jest jej ro-
la Hanki z filmu Aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holland. Po-
nadto wystąpiła jeszcze w Przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, 
Kłamczusze Anny Sokołowskiej (na podstawie powieści Małgo-
rzaty Musierowicz), Był jazz Feliksa Falka i krótkometrażowym 
Gwałcie Marcina Aziukiewicza. Kazimiera Nogajówna za swoją 
pracę artystyczną została uhonorowana m.in. Odznaką Honoro-
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wą Miasta Poznania oraz Nagrodą Województwa i Miasta Po-
znania „za wybitne osiągnięcia artystyczne na polu sztuki te-
atralnej”.

7 sierpnia zmarł Zdzisław Słowiński (94 l.), aktor teatral-
ny i filmowy, radiowy i telewizyjny, a także piosenkarz. 

Aktorstwa uczył się w Teatrze Młodego Widza w Pozna-
niu. Na deskach teatru zadebiutował 7 listopada 1950 roku. 
Po egzaminie złożonym przed Komisją ZASP-u podjął pra-
cę w Teatrach Dramatycznych (Polski i Nowy) w Poznaniu 
(1952-55). Następnie występował w Teatrze im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu, pracował tam do 1956. Następ-
nie grał w stołecznych Teatrach: Ludowym (1956-59), Naro-
dowym (1959-63), Operetce Warszawskiej (1963-66), Syrena 
(1966-74) i Komedia (1974-79). Po zakończeniu współpracy 
z Teatrem Komedia podjął pracę na transatlantyku Stefan Ba-
tory, gdzie występował podczas rejsów do Nowego Jorku ja-
ko parodysta. Współpracował też z Polskim Radiem (zagrał 
w 82 spektaklach Teatru Polskiego Radia). Zdzisław Słowiński 
okazjonalnie występował również na małym i dużym ekra-
nie. Z jego filmografii trzeba wymienić takie produkcje, jak 
07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera, Akcję pod Arsenałem Jana 
Łomnickiego i Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla ka-
siarzy Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody.

8 sierpnia w Oświęcimiu zmarła Zofia Posmysz (98 l.), pi-
sarka i scenarzystka. W czasie wojny więźniarka KL Au-

schwitz-Birkenau (gdzie m.in. była ofiarą eksperymentów 
pseudomedycznych). W 1945 roku zadebiutowała literacko 
wspomnieniami „Znam katów z Belsen...”. W 1952 ukończy-
ła polonistykę na UW. Pracowała w redakcjach pism i w Pol-
skim Radiu, m.in. jako kierownik redakcji reportaży, była 
też współautorką i kierowniczką zespołu autorów powieści 
radiowej „W Jezioranach” (od 1960). Rozgłos przyniosło jej 
słuchowisko radiowe „Pasażerka z kabiny 45”, na motywach 
którego powstał film Pasażerka w reżyserii Andrzeja Mun-
ka (po tragicznej śmierci reżysera dokończony przez Witol-
da Lesiewicza), a następnie książka pod tym samym tytułem 
wydana w 1962. Zofia Posmysz napisała scenariusz do fil-
mu Mały Juliana Dziedziny oraz wraz z Januszem Weycher-
tem byłą współscenarzystką filmu w jego reżyserii Cierpkie 
głogi. Na podstawie jej powieści „Wakacje nad Adriatykiem” 
powstał spektakl Teatru Telewizji w reżyserii Andrzeja Ma-
rii Malczewskiego. Była również bohaterką filmu dokumen-
talnego Grzegorza Gajewskiego Szrajberka z Auschwitz. Jej 
powieści i opowiadania przetłumaczono na języki: angielski, 
bułgarski, czeski, japoński, kazachski, litewski, łotewski, nie-
miecki, rosyjski, rumuński, słowacki, ukraiński i węgierski. 
Zofia Posmysz została odznaczona Krzyżami: Kawalerskim 
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymała naj-
wyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Za 
całokształt dorobku w dziedzinie twórczości radiowej Teatr 
Polskiego Radia nagrodził ją Honorowym Wielkim Splen-
dorem.

 
Oprac. Julia Michałowska

Animator skończył 
15 lat

W Poznaniu odbyła się 15. 
edycja Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Animowa-
nych Animator. Impreza miała 
formułę stacjonarną (8-15 lipca) 
oraz online (15-21  lipca). 
Zaprezentowano 300 filmów 
z całego świata, a seanse odby-
wały się przy pełnej widowni. 
Oprócz projekcji w programie 
znalazły się liczne warsztaty, 
wydarzenia specjalne, spotkania 
z międzynarodowymi twórcami 
i producentami animacji. Jury 
Międzynarodowego Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych 
zadecydowało o przyznaniu 
Grand Prix – Złotego Pegaza 
(45 tys. zł) brytyjskiemu obra-
zowi The Debutante Elizabeth 
Hobbs. Uzasadnienie werdyktu 
brzmi: „Błyskotliwa i innowa-
cyjna adaptacja noweli, pełna 
pokręconej energii, mocna na 
poziomie artystycznym”. Trzeba 
wspomnieć, że zwycięski film 
ma prawo ubiegać się o nomi-
nację do Oscara, gdyż kilka lat 
temu Animator uzyskał pre-
stiżową funkcję kwalifikowa-
nia zwycięskich tytułów do 
Oscara w kategorii Animo-
wany Film Krótkometrażowy. 
II Nagroda – Srebrny Pegaz 
(12 tys. zł) – powędrowała do 
chilijskiej Bestii Hugo Covar-
rubiasa za „mistrzowsko nie-
pokojącą realizację z mrocz-
nego okresu w historii Chile”. 
Z kolei III Nagroda – Brązowy 
Pegaz (6 tys. zł) – Nagroda 
Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych tra-
fiła do słoweńskiej produk-
cji Steak house Špeli Čadež, za 
„kreatywnie brutalny portret 
niszczącej, toksycznej relacji”. 
Nagrodę za Najlepszą Muzykę 
(4 tys. zł) przyznano Mio Ada-
chi za muzykę do francusko-
-japońskiego filmu Bird in the 
Peninsula. Nagrodę za Najlep-
szy Film Studencki (1 tys. zł) 
otrzymał obraz francuski Good-
bye Jérôme! Gabrielle Selnet, 
Adama Sillarda i Chloé Farr, 

natomiast Nagroda Specjalna 
im. Wojciecha Juszczaka za 
szczególne Walory Artystyczne 
przyznawana przez Dyrektora 
Artystycznego Marcina Giżyc-
kiego (1 tys. zł) powędrowała 
do naszej rodzimej animacji 
Wielki Mur Polski w reżyserii 
Agi Jarząb. Nagroda Publicz-
ności za Najlepszy Film Krót-
kometrażowy została przy-
znana hiszpańskiemu filmowi 
Loop Pabla Polledri. Z kolei 
jury Międzynarodowego Kon-
kursu Filmów Pełnometrażo-
wych przyznało: Nagrodę za 
Najlepszy Film (30 tys. zł) dla 
duńsko-francusko-szwedz-
kiego obrazu Przeżyć Jonasa 
Pohera Rasmussena za „wcią-
gający thriller dokumentalny, 
który wykorzystuje animację, 
by opowiedzieć trudną historię 
podróży uchodźcy i jego wyj-
ścia z szafy w delikatny sposób. 
Jego człowieczeństwo i zasoby 
kinematograficzne sprawiają, 
że jest to naprawdę wciągający 
i uniwersalny film” (zgodnie 
z regulaminem nagroda została 
podzielona: 15 tys. dla reżysera, 
10 tys. dla producenta i 5 tys. 
dla dystrybutora). Nagroda 
Publiczności za Najlepszy Film 
Pełnometrażowy trafiła do bra-
zylijskiej animacji Bob Spit – 
We Do Not Like People Cesara 
Cabrala. Kolejną sekcją konkur-
sową Animatora jest Między-
narodowy Konkurs Animowa-
nych Seriali. W tej kompetycji 
zdecydowano o przyznaniu 
nagrody w wysokości 5 tys. zł 
amerykańskiej produkcji My 
Year of Dicks Sary Gunnars-
dóttir, zaś Nagroda Publicz-
ności za Najlepszy Serial Ani-
mowany powędrowała do 
również amerykańskiej pro-
dukcji – Poorly Drawn Lines – 
episode 1 Bathroom Emergency 
w reżyserii Matta Thompsona. 
Czwartym konkursem w pro-
gramie Animatora jest Polski 
Konkurs Filmów Animowa-
nych i tutaj Grand Prix – Złoty 
Animusz – Nagroda Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich 
(12 tys. zł) trafiła do animacji 
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Z kolei III Nagroda – Brązowy 
Animusz (2 tys. zł) powędro-
wała do obrazu To nie będzie 
film festiwalowy Julii Orlik 
„za szczerą refleksję na temat 
poświęceń, jakich dokonu-
jemy jako filmowcy”. Ponadto 
Specjalne Wyróżnienie otrzy-
mała polsko-słowacka animacja 
Once There Was a Sea Joanny 
Kożuch. Nagrodę Publiczności 
za Najlepszy Film Polski zdo-
był polsko-francuski obraz The 
Bridge w reżyserii doktorantki 
w Szkole Filmowej w Łodzi – 
Izumi Yoshidy. Na zakończenie 

długiego werdyktu trzeba też 
wspomnieć o Nagrodzie Wolon-
tariuszy za Najlepszy Film Ani-
matora, która trafiła do fran-
cuskiej animacji The 2 Shoes 
Paula Driessena. W tym roku 
w Poznaniu, oprócz przebo-
gatego programu filmowego, 
wszyscy zainteresowani (a nie 
tylko przedstawiciele branży, jak 
było dotychczas) mogli wziąć 
udział w debatach, prezenta-
cjach i spotkaniach z twórcami 
w ramach Animatora PRO. 

Nowość  
na festiwalowej 
mapie – Nano  
Film Festival

W  Krakowie,  w  dniach 
2 1 - 2 3   p a ź d z i e r n i k a , 

w kinie Kijów odbędzie się 
pierwsza edycja Nano Film 
Festival organizowanego przez 
Fundację Film & Art. To mię-
dzynarodowy festiwal będący 
przeglądem krótkometrażowej 
twórczości fabularnej, otwarty 
na wszelką twórczość filmową, 
poczynając od prac powsta-
łych w szkołach filmowych, 
a na offowych projektach koń-
cząc. Organizatorzy imprezy 
przyznają, że „popularność 
krótkich fabuł rośnie i będzie 
rosnąć. Twórcy często umiesz-
czają je w internecie, dociera-
jąc do szerszej publiczności. 
Krótkometrażowy film fabu-
larny staje się lustrem współ-
czesności, co wcale nie znaczy, 
że to forma łatwa i oczywista”. 
Dyrektorem artystycznym 
festiwalu jest znakomity, wie-
lokrotnie nagradzany reżyser 
i doświadczony pedagog – 
Robert Gliński. „Zapytałem 
kiedyś mojego profesora, sław-
nego reżysera Wojciecha Hasa, 
co to jest krótki film fabularny? 
I czym różni się od długiego? 
W Szkole Filmowej w Łodzi 
pod jego opieką robiliśmy 
właśnie takie krótkometra-
żowe etiudy. Has długo mil-
czał po tym pytaniu. Sądziłem, 

że odpowiedź mistrza roz-
wieje moje studenckie dyle-
maty. W końcu burknął pod 
nosem: »Ni pies, ni wydra, coś 
na kształt świdra…«. To było 
dawno temu, przed cyfryzacją 
i internetem. Czasy się zmie-
niły. Świder nabrał znaczenia. 
Opowiedzieć obrazami coś 
krótko, a jednocześnie sen-
sownie, jest nie lada sztuką. 
Tylko nielicznym udaje się zro-
bić krótki film-świder, który 
wwierca się w głowę widza 
i daje do myślenia” – mówi 
Gliński. Nano Film Festival 
będzie miał także wymiar edu-
kacyjny. Po każdym pokazie 
konkursowym Robert Gliński 
omówi zaprezentowane filmy, 
dzieląc się swoimi uwagami 
z ich autorami, a także festi-
walową publicznością. Ponadto 
odbędą się: masterclass oraz 
warsztaty dla początkujących, 
których przedmiotem będzie 
muzyka filmowa, a swoimi 
doświadczeniami w tej dzie-
dzinie podzieli się Tomasz Gąs-
sowski – znany kompozytor, 
który przed kilkoma laty zade-
biutował także jako reżyser fil-
mowy (w Studiu Munka-SFP 
krótką, wielokrotnie nagra-
dzaną na festiwalach, fabułą 
Baraż). Konkursowe filmy oce-
niać będzie profesjonalne jury, 
które przyzna nagrody w nastę-
pujących kategoriach: najlep-
szy reżyser, kreacja aktorska, 
zdjęcia i muzyka oryginalna. 
Swoją nagrodę przyzna także 
fest iwalowa publiczność. 
Filmy zrealizowane po roku 
2020, których czas trwania nie 
przekracza 30 minut, można 
zgłaszać do końca września. 
Więcej szczegółów dotyczą-
cych festiwalu, a także for-
mularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na stronie imprezy  
www.nanofilmfestival.com.

Muzeum POLIN czeka 
na projekty animacji

Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN ogłosiło Pr
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Figury niemożliwe i inne histo-
rie I w reżyserii Marty Pajek „za 
autorski styl animacji, wyra-
zistą historię, opowiedzianą 
subtelnymi środkami wyrazu 
i za silnie immersyjne, kinowe 
doświadczenie”. II Nagroda – 
Srebrny Animusz – Nagroda 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich (4 tys. zł) została przy-
znana animacji Slow Light duetu 
Kijek/Adamski (Katarzyna 
Kijek i Przemysław Adam-
ski) „za znalezienie harmo-
nii pomiędzy ciekawą historią 
i doskonałą stroną wizualną”. 

Jagoda Szelc mentorką na Film  
Spring Open 2022

Fundacja Film Spring Open organizuje kolejną edycję warszta-
tów filmowych i kolejną odsłonę grupy scenariuszowej z reży-

serką Jagodą Szelc w roli mentorki. Grupa Film Script Open skie-
rowana jest do przyszłych scenarzystów filmowych. Prowadząca 
zajęcia będzie dzieliła się własnymi doświadczeniami i wiedzą 
warsztatową, łącznie z metodami pracy reżysera z obsadą i ekipą 
filmową. „Będziemy się dużo śmiać i bardzo dużo dziwić!” – obie-
cuje Jagoda Szelc. Członkowie grupy zajmą się opracowaniem 
pomysłów scenariuszy filmowych. Projekty robocze będą doty-
czyć zarówno krótkich, jak i długich metraży. Grupa może składać 
się z maksymalnie 30 osób: 10 uczestników, których teksty będą 
omawiane na spotkaniach oraz 20 wolnych słuchaczy. Wybrani 
członkowie grupy na podstawie przysłanych wcześniej treat-
mentów będą rozwijać swoje scenariusze i dyskutować z innymi 
uczestnikami nad pomysłami dotyczącymi poszczególnych scen. 
Ich prace wspomagać będą także wykłady wybitnych specjalistów. 
Zainteresowani uczestnictwem w grupie proszeni są o wysła-
nie maksymalnie 5-stronicowego treatmentu filmu fabularnego 
długo- lub krótkometrażowego na adres: biuro@filmspringopen.
eu. Wnioski można składać do 20 września. Więcej informacji 
znajduje się na stronie www.filmspringopen.eu. Tegoroczne Ple-
nery Film Spring Open odbędą się w dniach 11-20 października 
w krakowskich Przegorzałach.
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Jagoda Szelc
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Festiwal w Gdyni upamiętni Jerzego Kawalerowicza

Jedną z flagowych sekcji 
Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni jest Czy-
sta Klasyka – prezentacja zre-
konstruowanych cyfrowo 
arcydzieł polskiej kinemato-
grafii. Jej tegorocznym boha-
terem będzie Jerzy Kawalero-
wicz – z okazji 100. rocznicy 
urodzin. To jeden z  naj-
ważniejszych autorów kina 
w historii polskiej kinema-
tografii. Ten wybitny twórca 
nie tylko osiągał artystyczne 
sukcesy jako reżyser, ale też 
współtworzył powojenną 
polską kinematografię, przez 
wiele lat stał na czele legen-

darnego Zespołu, a następ-
nie Studia Filmowego „Kadr”, 
był jednym z  filarów pol-
skiej szkoły filmowej, wykła-
dał w PWSFTviT w Łodzi, 
a ponadto był współzałożycie-
lem i pierwszym prezesem Sto-
warzyszenia Filmowców Pol-
skich. „W tym roku w Gdyni 
w ramach Czystej Klasyki 
pokażemy filmy różnorodne, 
z kilku okresów twórczości 
Jerzego Kawalerowicza, jed-
nak wszystkie na swój sposób 
aktualne. Dziś w dobie wielu 
debiutów i pewnego rodzaju 
pokoleniowej odnowy naszego 
kina warto wracać do pereł 

polskiego filmu i dzięki nim 
budować most między sta-
rym a nowym i ciągłość naszej 
kinematografii” – podkreśla 
dyrektor artystyczny festi-
walu Tomasz Kolankiewicz. 
W Gdyni zaprezentowane 
zostaną: Pociąg (1959), Gra 
(1968) oraz Śmierć prezydenta 
(1977). Warto wspomnieć, że 
podobne cele w przypomina-
niu starych mistrzów kina – 
w odnowionej cyfrowo wer-
sji – by nowe pokolenia mogły 
się z nimi zapoznać, przyświe-
cają też organizatorom festi-
walu w Cannes – w ramach 
sekcji Cannes Classics.

konkurs filmowy na realiza-
cję krótkometrażowej anima-
cji na podstawie reportażu 
Hanny Krall „Zdążyć przed 
Panem Bogiem”. Do wygrania 
jest 200 tys. złotych na stwo-
rzenie filmu. Zwycięski obraz 
będzie stanowić materiał 
edukacyjny skierowany do 
uczniów i   uczennic  k las 
7-8 szkoły podstawowej oraz 
szkół ponadpodstawowych 
z   ca łe j  Polsk i .  Premiera 
jest  zaplanowana na  80 . 
rocznicę powstania w getcie 
warszawskim w ramach akcji 
„Żonkile”. Film może być zre-
alizowany dowolną techniką 
opartą na animacji. Dopusz-
cza się formy łączenia anima-
cji z innymi technikami, np. 
z wykorzystaniem materia-
łów archiwalnych. Zgłoszenia 
należy przesyłać do 19 września. 
Oferta powinna zawierać: opis 
koncepcji plastycznej i mood-
book filmu, storyboard frag-
mentu scenariusza adaptacji, 
portret dwójki bohaterów oraz 
wstępny budżetu całego filmu. 
Jury oceni przede wszystkim 
dostosowanie języka plastycz-
nego do odbiorców oraz zasto-
sowanie się do zaleceń i wskazó-
wek związanych z nauczaniem 
o drugiej wojnie światowej 
i Zagładzie, zgodność z tema-
tem konkursu oraz realność 
założeń produkcyjnych.

Złote Lwiątka obok 
Złotych Lwów 
w Gdyni

Sekcja Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych – Gdynia 

Dzieciom – osiągnęła „pełno-
letność”. Po raz 18. najmłodsi 
kinomani będą mogli obejrzeć 
najlepsze polskie filmy fami-
lijne oraz dla dzieci. Gdynia 
Dzieciom organizowana jest 
przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich we współpracy 
z Pomorską Fundacją Filmową. 
Tegorocznym hasłem jest: 
„Pooglądajcie ze mną, mamo, 

tato!”, a program wypełnią pre-
miery oraz klasyka, metraże 
długie i krótkie, filmy aktor-
skie i animacje, tytuły kinowe 
i odcinki seriali telewizyjnych –  
blisko pół setki atrakcyjnych 
filmów zainspirowanych lite-
raturą. W programie znala-
zły się pełne metraże (m.in. 
Zemsta Andrzeja Wajdy, Król 
Maciuś I Wandy Jakubowskiej, 
Wyspa złoczyńców Stanisława 
Jędryki, Dzień czekolady Jacka 
Piotra Bławuta) oraz siedem 
zestawów animacji. Pokazy dla Fo
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najmłodszych widzów 47. FPFF 
odbędą się w Konsulacie Kul-
tury. Program tych pokazów 
adresowany jest do zorgani-
zowanych grup przedszkola-
ków i uczniów młodszych klas 
szkół podstawowych. Obowią-
zują zapisy (kontakt: Renata 
Smagacka, rsmagacka@gmail.
com, tel. 503 430 345). Pro-
gram Gdyni Dzieciom dofinan-
sowano ze środków Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. 
Honorowym Patronem prze-
glądu jest UNICEF Polska – 
organizacja humanitarna dzia-
łająca na rzecz dzieci. Nowością 
w tym roku będzie konkurs 
o nagrodę Złote Lwiątka im. 
Janusza Korczaka. Decyzję, 
do kogo trafi statuetka Zło-
tych Lwiątek, zaprojektowana 
przez najmłodszych artystów, 
podejmie oczywiście jury dzie-
cięce. Filmy nominowane do 
tej nowej festiwalowej nagrody 
to: Detektyw Bruno Magdaleny 
Nieć i Mariusza Paleja, Czarny 
młyn Mariusza Paleja, Tarapaty 
i Tarapaty 2 Marty Karwow-
skiej oraz Za duży na bajki Kri-
stoffera Rusa. Tegoroczny, 47. 
FPFF odbędzie się w dniach 
12-17 września.

Bezpłatne bilety 
dla członków SFP 
w kinie Kultura

Dwusalowe kino Kultura 
(sale: Rejs i Kultura) pro-

wadzone jest przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich. 
To jedno z najbardziej znanych 
i prestiżowych kin w Warsza-
wie, które łączy tradycje histo-
rycznego miejsca z nowocze-
snością sprzętu projekcyjnego 
i wyposażenia technicznego. 
Odwiedzają je zwłaszcza stu-
denci, ludzie sztuki, kultury, 
a szczególnie filmu. Położone 
w pięknym miejscu, w samym 
sercu stolicy, przy Krakowskim 
Przedmieściu, należy do elitar-
nej grupy kin arthousowych. 
Starannie dobrany repertuar, 

wydarzenia filmowe oraz brak 
reklam to najważniejsze atuty 
tego obiektu. Kino Kultura jest 
ulubionym kinem członków 
SFP. Dlatego Zarząd Główny 
Stowarzyszenia podjął decy-
zję, że wszyscy członkowie, 
posiadający ważną legitymację, 
mogą korzystać z bezpłatnych 
biletów, które można odbierać 
w kasie kina. Istnieje możli-
wość wcześniejszej rezerwa-
cji (tel. 661 166 133, e-mail: 
rezerwacja@kinokultura.pl).

Oprac. Julia 
Michałowska Ry
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Marek Piestrak odbiera z rąk 
Zbigniewa Ostrowskiego, 

wicemarszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego 

nagrodę za film Wilczyca

Marek Piestrak z Nagrodą Filmową Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Marek Piestrak – to mistrz kina 
gatunkowego, autor kultowych już dzisiaj dzieł. Pracował z najlepszymi aktorami i twór-

cami, na jego filmy do kin przychodziły miliony. To on miał wolną rękę od Stanisława Lema na 
adaptacje jego dzieł. Festiwal Filmowy Przeźrocza w Bydgoszczy w tym roku rozpoczął się od 
spotkania z Markiem Piestrakiem i projekcji jego Wilczycy. Kolejnego dnia, w plenerze, odbył się 
natomiast seans Klątwy Doliny Węży, czyli – jak przyznali organizatorzy imprezy – filmu, który 
wszyscy znają, a nie wszyscy widzieli. Marek Piestrak za Wilczycę odebrał Nagrodę Filmową 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „za klasykę gatunku”. Jak napisali organiza-
torzy festiwalu: „W czasach stanu wojennego, utrudnień ze strony władz, niedziałających telefo-
nów, braku funduszy, w czasach, w których ciężko było kręcić filmy w ogóle, on sięgał po kino 
gatunkowe. Nakręcony 40 lat temu, bo w 1982 roku horror Wilczyca w kinach obejrzało 2 mln 
widzów i do dziś uznawany jest za horror kultowy. Na czym polega kultowość filmu? Wilczyca 
jest adaptacją noweli Jerzego Gierałtowskiego, który inspirował się polskimi wierzeniami ludo-
wymi. Film swoją siłę zdaje się brać ze świetnego osadzenia w realiach historii Polski, odnaj-
dujemy tu konteksty zarówno kulturowe, jak i polityczne, a więc coś więcej niż w większości 
filmów tego gatunku. Ponadto scenografia i charakteryzacja, które dzisiaj nierzadko wzbudzają 
śmiech, wtedy były nie lada osiągnięciem przy tak skromnym budżecie”.
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BOX OFFICE

Zgodnie z oficjalnymi danymi 
przekazanymi „Magazynowi 
Filmowemu” przez agregatora 
danych polskiego box office’u, 

w czerwcu w polskich kinach widownia 
nie dopisała. Liczba sprzedanych bile-
tów w Top 20 sięgnęła 823 tys., a najpo-
pularniejszym tytułem okazał się Buzz 
Astral, który zgromadził 190 tys. widzów. 
Drugi na liście Elvis przekroczył granicę 
120 tys. sprzedanych wejściówek, a trzeci 
Doktor Strange w multiwersum obłędu 
zgromadził w czerwcu 110 tys. widzów. 
W gronie 20 najpopularniejszych tytu-
łów znalazło się aż 10 propozycji skie-
rowanych do młodych i najmłodszych 
widzów, w tym aż 7 animacji. Wśród 
polskich filmów w czerwcu dominowały 
właśnie propozycje familijne – Detek-
tyw Bruno przyciągnął 57 tys. osób, a Za 
duży na bajki 14 tys. Nie są to niestety 
imponujące osiągnięcia, choć ostatecznie 
obie produkcje skierowane do młodych 
widzów zgromadziły odpowiednio: bli-
sko 140 tys. i 312 tys.

Dane, które posiadamy oficjalnie, nie 
oddają jednak obrazu rzeczywistości. Firma 
UIP odmawia bowiem od wielu miesięcy 
udostępniania szczegółowych informa-
cji o sprzedaży swoich filmów. Dane więc 
czerpiemy ze szczątkowych wiadomości 
oraz z danych publikowanych na zagra-
nicznych portalach. W czerwcu w pol-
skich kinach (ale też na całym świecie) 
dominował Top Gun: Maverick, który tylko 
do końca tego miesiąca zgromadził około 
miliona widzów. W czerwcu bardzo dobrze 
poradziły sobie też inne tytuły dystrybu-
owane przez UIP: Jurassic World: Dominion 
(około 700 tys. sprzedanych biletów) oraz 
Pan Wilk i spółka. Bad Guys (jakieś 400 tys.).

W sumie więc, dodając dane oficjalne 
i nieoficjalne, liczba sprzedanych bile-
tów w czerwcu 2022 roku zbliżyła się 

danych firmy UIP, ale ich tytuły zdecydo-
wanie dominowały w tym okresie na pol-
skich ekranach. Według wyliczeń strony 
boxoffice-bozg.pl ogólna sprzedaż bile-
tów w pierwszym półroczu mogła prze-
kroczyć 18 mln. Jest to więc osiągnięcie 
zbliżone do tego z 2019, kiedy na Top 20 
filmów sprzedano w pierwszym półroczu 
17,5 mln biletów.

Pierwsze półrocze 2022 roku zakoń-
czyło się oficjalnie sukcesem filmu Dok-
tor Strange w multiwersum obłędu, który 
obejrzało nieco ponad milion widzów. 
Nieoficjalnie lepiej poradziły sobie Sing 2 
(blisko 1,5 mln widzów), Top Gun: Mave-
rick (ponad milion) i Sonic 2: Szybki jak 
błyskawica (ponad milion).

Dokładne dane box office’u dotyczą za 
to na pewno polskich filmów, których 
firma UIP nie dystrybuuje. Największymi 
rodzimymi przebojami okazały się: Koniec 
świata, czyli Kogel Mogel 4 z wynikiem 
760 tys. widzów; 8 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach z liczbą 416 tys. sprze-
danych biletów; Miłość, seks & pande-
mia z wynikiem 335 tys. widzów. I każda 
z tych propozycji zawiodła, włączając tu 
Patryka Vegę, który kiedyś dominował 
w polskim box offisie…

Liczba widzów na tytułach rodzimych 
w tym okresie sięgnęła 3,1 mln widzów 
i problem naszej kinematografii widać 
wyraźnie, patrząc na pierwsze półrocze 
2019, kiedy polskie produkcje obejrzało 
8,4 mln widzów. Powodów odwrócenia się 
publiczności od filmów krajowych może 
być wiele. Może za szybko pojawiają się 
w internecie, a może widzowie nie chcieli 
już oglądać masowo kolejnych mizernych 
polskich komedii, filmów sensacyjnych 
i produktów Patryka Vegi?

W tym ciągle przejściowym okresie, 
frekwencje przekraczające 50 tys. widzów 
na ambitnych Innych ludziach, Piosen-
kach o miłości, Sonacie, Moim długu – 
powinny mimo wszystko cieszyć. Mnie 
cieszą bardzo, ale ambicje producentów 
były zapewne większe. Można mieć tylko 
nadzieję, że we wrześniu polskie filmy 
zyskają znacznie większe zainteresowa-
nie widzów. Są takie nadzieje.

Krzysztof Spór

Wygląda na to, że nawyk oglądania 
filmów na dużych kinowych ekranach 
powraca. Jest to zasługa głównie filmów 
z Hollywood. Walka o widza trwa!

JEST DOBRZE! BĘDZIE LEPIEJ?
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do 3 mln. I to jest pozytywna informa-
cja, bowiem w czerwcu 2019, czyli przed 
pandemią, sprzedano 2,4 mln biletów.

LIPCOWE 
PRZYSPIESZENIE
W lipcu także oprzeć musimy się na sza-
cunkach. Oficjalnie liczba sprzedanych 
biletów w Top 20 to mocne 2 mln sztuk. 
Przebojem numer jeden został Thor: Miłość 
i grom z wynikiem 823 tys. biletów, co ozna-
cza, że tylko ten jeden tytuł zgromadził tyle 
samo widzów, co 20 najpopularniejszych fil-
mów w czerwcowym zestawieniu. W lipcu 
świetnie poradził sobie także Elvis, doda-
jąc 282 tys. widzów do solidnego osiągnię-
cia z czerwca, a pod koniec sierpnia film 
ten mógł się cieszyć liczbą ponad 420 tys. 
osób. Trzecim przebojem lipca została ani-
macja DC Liga Super-Pets, którą obejrzało 
282 tys. widzów, a dobrze poradziły sobie 
także: animacja Niezgaszalni z wynikiem 
204 tys. oraz francuska komedia A oni dalej 
grzeszą, dobry Boże! z liczbą 109 tys. sprze-
danych biletów. Najpopularniejszy polski 
film w lipcu to Na chwilę, na zawsze, który 
zainteresował skromne 70 tys. widzów.

I tutaj dane znane nam oficjalnie mają 
się nijak do rzeczywistości w polskich 
kinach. Wszystko za sprawą tylko jed-
nego tytułu, który bardzo mocno zamie-
szał na krajowych ekranach. Firma UIP 
wprowadziła bowiem do kin przebo-
jowe Minionki: Wejście Gru i zdomino-
wała rodzime kina. W lipcu animację 
tę obejrzało w naszym kraju około 2,5 
mln widzów.

Oznacza to więc, że w lipcu całkowita 
widownia kinowa to jakieś 4,5-5 mln 
widzów. I to jest świetna wiadomość, 
bowiem w lipcu 2019 roku wynik ze 
sprzedaży biletów sięgał podobnej liczby.

W czerwcu i lipcu w polskich kinach, 
ale też w kinach na całym świecie, domi-

nowały propozycje producentów z Holly-
wood. I choć dzisiaj są one siłą napędową, 
to nie można zapominać o filmach o nieco 
mniejszym potencjale, ale przyciągających 
widzów szukających nieco bardziej warto-
ściowych propozycji. Cieszą więc osiągnię-
cia takich tytułów, jak m.in. Men (ponad 50 
tys. widzów w czerwcu), Paryż, 13. dziel-
nica (33 tys. na koniec lipca), Powodze-
nia, Leo Grande (77 tys. widzów w lipcu), 
Ennio (blisko 40 tys.), Zbrodnie przyszło-
ści (25 tys.), Niewiniątka (ponad 20 tys.).

Mizerna obecność polskich filmów 
w tych zestawieniach nie jest zaskocze-
niem. Czerwiec i lipiec zasadniczo nie 
były i nie są dobrym czasem na premiery 
znaczących produkcji rodzimych.

PO PIERWSZYM 
PÓŁROCZU W POLSKICH 
KINACH
Zgodnie z oficjalnymi informacjami, pod-
czas pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku, 
filmy w Top 20 polskiego box office’u obej-
rzało 8 mln widzów. Nie znamy oficjalnych 

Nikodem Rozbicki,  
Aleksandra Hamkało  

i Ewa Kasprzyk  
w filmie Koniec świata,  

czyli Kogel Mogel 4,  
reż. Anna Wieczur

Martyna Byczkowska  
i Paweł Domagała  

w filmie Na chwilę, na zawsze,  
reż. Piotr Trzaskalski
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BOX OFFICE CZERWIEC 2022

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 BUZZ ASTRAL LIGHTYEAR DISNEY USA 3 267 049 190 191 3 267 049 190 191 415 17.06.2022

2 ELVIS ELVIS WARNER USA/AUSTRALIA 2 290 338 120 477 2 290 338 120 477 405 24.06.2022

3 DOKTOR STRANGE W 
MULTIWERSUM OBŁĘDU

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

DISNEY USA 2 083 116 110 330 20 542 865 1 015 822 501 06.05.2022

4 JEŻYK I PRZYJACIELE LATTE & THE MAGIC 
WATERSTONE

MÓWI SERWIS NIEMCY/BELGIA 1 059 119 67 664 1 059 119 67 664 200 10.06.2022

5 FOKI KONTRA REKINY SEAL TEAM KINO ŚWIAT RPA/USA 1 041 193 61 396 1 128 910 67 231 205 03.06.2022

6 MEN MEN M2 FILMS WLK. BRYT. 939 237 52 175 981 088 54 727 190 03.06.2022

7 DETEKTYW BRUNO DETEKTYW BRUNO MONOLITH POLSKA 791 055 57 331 1 899 359 133 513 263 27.05.2022

8 BOSCY COMPETENCIA OFICIAL KINO ŚWIAT HISZPANIA/
ARGENTYNA

369 896 19 866 1 368 241 74 171 159 13.05.2022

9 PARYŻ, 13. DZIELNICA LES OLYMPIADES, PARIS 13E GUTEK FILM FRANCJA 291 839 15 317 291 839 15 317 105 24.06.2022

10 DOGTANIAN. PSI 
MUSZKIETERIER

D'ARTACAN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS

FORUM FILM HISZPANIA 283 947 18 334 954 617 60 243 220 27.05.2022

12 416 789 713 081

11 INFINITE STORM INFINITE STORM GUTEK FILM WLK. BRYT./ 
POL./AUSTRAL.

230 023 13 268 490 310 28 152 144 27.05.2022

12 FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: 
TAJEMNICE DUMBLEDORE'A

FANTASTIC BEASTS: THE 
SECRETS OF DUMBLEDORE

WARNER USA/WLK. BRYT. 219 283 12 036 15 481 116 810 923 492 07.04.2022

13 TO NIE WYPANDA TURNING RED DISNEY USA/KANADA 186 458 10 217 12 900 161 717 413 323 11.03.2022

14 KSIĄŻĘ THE DUKE MONOLITH WLK. BRYTANIA 180 005 10 314 717 161 40 407 154 20.05.2022

15 ZA DUŻY NA BAJKI ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM POLSKA 177 827 14 635 4 663 280 308 886 240 18.03.2022

16 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW DAISY QUOKKA: WORLD'S 
SCARIEST ANIMAL

KINO ŚWIAT AUSTRALIA/USA 175 893 12 884 2 229 589 137 414 292 06.05.2022

17 SEKRET MADELEINE 
COLLINS

MADELEINE COLLINS BEST FILM FR./BELGIA/
SZWAJCARIA

160 357 9 767 160 357 9 767 78 17.06.2022

18 NASZE MAGICZNE 
ENCANTO

ENCANTO DISNEY USA 141 858 7 566 10 856 107 615 416 279 26.11.2021

19 FUCKING BORNHOLM FUCKING BORNHOLM NEXT FILM POLSKA 140 178 7 312 1 620 424 84 861 259 06.05.2022

20 ROOM 203 ROOM 203 BEST FILM USA 112 569 12 061 112 569 12 061 43 24.06.2022

1 724 451 110 060

TOP 20: 14 141 240 823 141

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 DETEKTYW BRUNO MONOLITH 791 055 57 331 1 899 359 133 513 263 27.05.2022

2 ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM 177 827 14 635 4 663 280 308 886 240 18.03.2022

3 FUCKING BORNHOLM NEXT FILM 140 178 7 312 1 620 424 84 861 259 06.05.2022

4 SAMIEC ALFA TVP 32 186 2 164 32 186 2 164 63 24.06.2022

5 DZIEŃ, W KTÓRYM ZNALAZŁEM W ŚMIECIACH 
DZIEWCZYNĘ VELVET SPOON 29 501 1 742 29 501 1 742 23 24.06.2022

6 PIOSENKI O MIŁOŚCI GUTEK FILM 24 478 1 528 1 138 195 62 494 135 25.03.2022

7 PO MIŁOŚĆ/POUR L'AMOUR GALAPAGOS FILMS 23 813 1 534 23 813 1 534 36 10.06.2022

8 MARZEC '68 TVP 20 770 965 1 110 514 73 069 182 25.03.2022

9 FILM BALKONOWY AGAINST GRAVITY 13 991 859 276 593 15 474 37 08.04.2022

10 SONATA TVP 11 897 985 837 743 55 816 163 04.03.2022

TOP 10: 1 265 696 89 055

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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BOX OFFICE LIPIEC 2022

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 THOR: MIŁOŚĆ I GROM THOR: LOVE AND 
THUNDER

DISNEY USA/AUSTRALIA 17 285 530 823 577 17 285 530 823 577 456 08.07.2022

2 ELVIS ELVIS WARNER USA/AUSTRALIA 5 668 920 282 155 7 959 258 402 632 405 24.06.2022

3 DC LIGA SUPER-PETS DC LEAGUE OF SUPER-
PETS

WARNER USA 3 958 303 212 514 3 958 303 212 514 425 29.07.2022

4 NIEZGASZALNI FIREHEART KINO ŚWIAT FRANCJA/KANADA 3 576 803 204 840 3 576 803 204 840 302 15.07.2022

5 A ONI DALEJ GRZESZĄ, 
DOBRY BOŻE

QU'EST-CE QU'ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU?

GUTEK FILM FRANCJA 2 098 369 109 155 2 098 369 109 155 202 22.07.2022

6 POWODZENIA, LEO GRANDE GOOD LUCK TO YOU, LEO 
GRANDE

FORUM FILM WLK. BRYTANIA 1 483 099 77 294 1 483 099 77 294 148 15.07.2022

7 BUZZ ASTRAL LIGHTYEAR DISNEY USA 1 432 323 85 849 4 699 372 276 040 415 17.06.2022

8 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE NA CHWILĘ, NA ZAWSZE KINO ŚWIAT POLSKA 1 358 729 70 481 1 358 729 70 481 281 15.07.2022

9 ENNIO ENNIO BEST FILM WŁ.Y/BELG/HOL/
JAP/CHINY/NIEMCY

717 208 39 174 717 208 39 174 101 06.07.2022

10 ZBRODNIE PRZYSZŁOŚCI CRIMES OF THE FUTURE MONOLITH KANADA/FR./
GREC./WLK. BRYT.

432 428 25 437 432 428 25 437 148 22.07.2022

38 011 712 1 930 476

11 NIEWINIĄTKA DE USKYLDIGE M2 FILMS NORW./SZWECJA/
DANIA/FIN./FRA./
WLK. BRYT.

389 728 22 683 389 728 22 683 59 29.07.2022

12 PARYŻ, 13. DZIELNICA LES OLYMPIADES, PARIS 13E GUTEK FILM FRANCJA 341 003 18 132 632 842 33 449 105 24.06.2022

13 JEŻYK I PRZYJACIELE LATTE IGEL UND DER 
MAGISCHE WASSERSTEIN

MÓWI SERWIS NIEMCY/BELGIA 321 404 20 220 1 380 523 87 884 200 10.06.2022

14 PAMIĘTNIKI TATUSIA 
MUMINKA

MUUMIPAPA SEIKLUSED NOWE 
HORYZONTY

FIN./POL. 253 845 14 681 253 845 14 681 189 22.07.2022

15 YANG AFTER YANG M2 FILMS USA 227 305 13 613 282 028 16 489 57 01.07.2022

16 FOKI KONTRA REKINY SEAL TEAM KINO ŚWIAT RPA/USA 191 335 13 098 1 320 245 80 329 205 03.06.2022

17 OGLIKI SMELLIVILLE VIVARTO NIEMCY/BELGIA 151 438 11 100 151 438 11 100 81 15.07.2022

18 SUPERBOHATEROWIE SUPEREROI AURORA FILMS WŁOCHY 138 752 7 703 138 752 7 703 70 22.07.2022

19 BOSCY COMPETENCIA OFICIAL KINO ŚWIAT HISZP./ARG. 126 781 6 336 1 495 022 80 507 159 13.05.2022

20 DOKTOR STRANGE W 
MULTIWERSUM OBŁĘDU

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

DISNEY USA 108 081 5 258 20 650 946 1 021 080 501 06.05.2022

2 249 672 132 824

TOP 20: 40 261 384 2 063 300

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE KINO ŚWIAT 1 358 729 70 481 1 358 729 70 481 281 15.07.2022

2 DETEKTYW BRUNO MONOLITH 78 586 6 115 1 977 945 139 628 263 27.05.2022

3 ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM 38 538 3 396 4 701 818 312 282 240 18.03.2022

4 SAMIEC ALFA TVP 28 897 1 612 61 083 3 776 63 24.06.2022

5 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH NEXT FILM 28 676 2 021 8 187 579 418 889 383 28.01.2022

6 FUCKING BORNHOLM NEXT FILM 17 420 1 180 1 637 844 86 041 259 06.05.2022

7 POWRÓT DO TAMTYCH DNI KINO ŚWIAT 15 522 1 562 803 746 46 985 161 10.12.2021

8 BO WE MNIE JEST SEKS NEXT FILM 12 191 1 179 2 474 484 142 098 319 19.11.2021

9 TEŚCIOWIE NEXT FILM 11 734 1 321 8 632 133 446 952 360 10.09.2021

10 IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA NEXT FILM 11 502 1 055 1 534 357 98 248 204 18.10.2019

TOP 10: 1 601 795 89 922

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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BOX OFFICE STYCZEŃ - CZERWIEC 2022

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 DOKTOR STRANGE W 
MULTIWERSUM OBŁĘDU

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

DISNEY USA 20 542 865 1 015 822 20 542 865 1 015 822 501 06.05.2022

2 BATMAN THE BATMAN WARNER USA 19 116 646 963 068 19 116 646 963 068 500 04.03.2022

3 FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: 
TAJEMNICE DUMBLEDORE'A

FANTASTIC BEASTS: THE 
SECRETS OF DUMBLEDORE

WARNER USA/WLK. 
BRYTANIA

15 481 116 810 923 15 481 116 810 923 492 07.04.2022

4 KONIEC ŚWIATA, CZYLI 
KOGEL MOGEL 4

KONIEC ŚWIATA, CZYLI 
KOGEL MOGEL 4

NEXT FILM POLSKA 14 865 236 760 485 14 865 236 760 485 500 07.01.2022

5 TO NIE WYPANDA TURNING RED DISNEY USA/KANADA 12 900 161 717 413 12 900 161 717 413 323 11.03.2022

6 SKARB MIKOŁAJKA LE TRESOR DU PETIT 
NICOLAS

KINO ŚWIAT FRANCJA/
BELGIA

8 884 275 533 067 8 884 275 533 067 323 04.02.2022

7 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH

8 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH

NEXT FILM POLSKA 8 158 903 416 868 8 158 903 416 868 383 28.01.2022

8 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA MIŁOŚĆ, SEKS & 
PANDEMIA

KINO ŚWIAT POLSKA 6 748 756 335 078 6 748 756 335 078 369 04.02.2022

9 GIEREK GIEREK MÓWI SERWIS POLSKA 6 240 228 328 220 6 240 228 328 220 400 21.01.2022

10 NASZE MAGICZNE 
ENCANTO

ENCANTO DISNEY USA 5 522 897 299 116 10 856 107 615 416 279 26.11.2021

118 461 083 6 180 060

11 ZA DUŻY NA BAJKI ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM POLSKA 4 663 280 308 886 4 663 280 308 886 240 18.03.2022

12 ŚMIERĆ NA NILU DEATH ON THE NILE DISNEY USA/WLK. 
BRYTANIA

4 339 882 227 698 4 339 882 227 698 192 11.02.2022

13 KRIME STORY. LOVE STORY KRIME STORY. LOVE STORY MÓWI SERWIS POLSKA 3 469 870 173 990 3 469 870 173 990 306 11.02.2022

14 BUZZ ASTRAL LIGHTYEAR DISNEY USA 3 267 049 190 191 3 267 049 190 191 415 17.06.2022

15 WIKI I JEJ SEKRET MYSTERE BEST FILM FRANCJA 3 008 659 185 995 3 008 659 185 995 201 04.02.2022

16 ZAJĄC MAX: MISJA 
PISANKA

DIE HASCHENSCHULE 2 - 
DER GROSSE EIERKLAU

KINO ŚWIAT NIEMCY 2 975 541 182 604 2 975 541 182 604 236 25.03.2022

17 KING'S MAN: PIERWSZA 
MISJA

THE KING'S MAN DISNEY WLK. BRYT./
USA

2 942 875 150 033 2 942 875 150 033 223 05.01.2022

18 KRZYK SCREAM FORUM FILM USA 2 916 484 154 812 2 916 484 154 812 153 14.01.2022

19 C'MON C'MON C'MON C'MON GUTEK FILM USA 2 637 221 139 423 2 637 221 139 423 109 21.01.2022

20 UPS 2: BUNT NA ARCE OOOPS! THE ADVENTURE 
CONTINUES

KINO ŚWIAT IRLANDIA/
LUKSEMBURG

2 509 426 154 483 2 509 426 154 483 237 04.03.2022

32 730 287 1 868 115

TOP 20: 151 191 370 8 048 175

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KONIEC ŚWIATA, CZYLI KOGEL MOGEL 4 NEXT FILM 14 865 236 760 485 14 865 236 760 485 500 07.01.2022

2 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH NEXT FILM 8 158 903 416 868 8 158 903 416 868 383 28.01.2022

3 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA KINO ŚWIAT 6 748 756 335 078 6 748 756 335 078 369 04.02.2022

4 GIEREK MÓWI SERWIS 6 240 228 328 220 6 240 228 328 220 400 21.01.2022

5 ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM 4 663 280 308 886 4 663 280 308 886 240 18.03.2022

6 KRIME STORY. LOVE STORY MÓWI SERWIS 3 469 870 173 990 3 469 870 173 990 306 11.02.2022

7 DZIEWCZYNY Z DUBAJU KINO ŚWIAT 2 383 080 120 456 23 136 474 1 166 791 445 26.11.2021

8 MIŁOŚĆ JEST BLISKO TVP 2 075 291 110 705 2 075 291 110 705 261 11.02.2022

9 DETEKTYW BRUNO MONOLITH 1 899 359 133 513 1 899 359 133 513 263 27.05.2022

10 FUCKING BORNHOLM NEXT FILM 1 620 424 84 861 1 620 424 84 861 259 06.05.2022

TOP 10: 52 124 427 2 773 062

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP

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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