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Haneczka, Wilga, Kossobudzki, 
Rudy, Kajtek...”. Pamiętna sce-
na z Popiołu i diamentu, będąca 
symbolem polskiej szkoły filmo-

wej, znakomicie wpisuje się w listopadową 
atmosferę refleksji nad przemijaniem. To 
moment, kiedy najpełniej doświadczamy 
braku wszystkich naszych najbliższych. 
Ale także chwila, w której najlepiej uświa-
damiamy sobie, jak wielki wkład osoby te 
wniosły w kształtowanie się naszej oso-
bowości, czy też wrażliwości artystycznej. 
Dlatego dbanie o dorobek naszych Kole-
żanek i Kolegów to najwspanialsza forma 
uczczenia ich pamięci. To twórcza sztafe-
ta, w której kolejne pokolenia filmowców 
budują swoje kariery, czerpiąc z arcydzieł 
swoich poprzedników. 

Wracając do sceny z baru hotelu Monopol, 
to przywołałem ją z jeszcze jednego powodu. 
Otóż w tym miesiącu przypada 100. rocznica 
urodzin Janusza Morgensterna – autora tej 
zapadającej w pamięć sekwencji. Na planie 
Popiołu i diamentu pełnił funkcję drugiego 
reżysera. Lubił się dzielić pomysłami, bo re-
alizację filmu postrzegał w kategoriach pra-
cy zespołowej. Ten duch wzajemnej pomocy 
twórczej był przez cały czas obecny w pro-
wadzonym przez niego Zespole Filmowym 
„Perspektywa”. Miałem niezwykłe szczęście 
doświadczyć tej atmosfery osobiście. W „Per-
spektywie” zrobiłem dwa filmy – Ceremonię 
pogrzebową i Zabij mnie, glino.

Wsparcie, które wtedy otrzymałem, na 
wszystkich etapach pracy nad filmem – nie 
tylko od Janusza Morgensterna, ale także od 
innych członków „Perspektywy” – starałem 
się przenieść do „Zebry”, a później do dedyko-
wanego debiutantom Studia Munka. Wspo-
minam o tym, bo warto pamiętać, że Janusz 

Morgenstern pozostawił po sobie nie tylko 
znakomite filmy i seriale: Do widzenia, do 
jutra…, Jowita, Trzeba zabić tę miłość, Żółty 
szalik, Stawka większa niż życie, Kolumbowie 
i Polskie drogi, ale także wzorzec niezwykle 
skutecznego artystycznego mentoringu.

Chcąc zachować pamięć o tym wyjątko-
wym twórcy, od ponad dekady Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich współorgani-
zuje uroczystość wręczenia Nagrody im. 
Janusza „Kuby” Morgensterna „Perspek-
tywa”. Przyznawana za najlepszy debiut 
nagroda trafiła już w ręce m.in. Adriana 
Panka, Marii Sadowskiej, Bodo Koxa, Ja-
na P. Matuszyńskiego czy Jana Holoubka. 
Laureata tegorocznej edycji poznamy wyjąt-
kowo w grudniu. Wcześniej, w listopadzie, 
zapraszamy wszystkich do kina Kultura na 
przegląd najlepszych filmów Janusza Mor-
gensterna. Projekcje zostaną poprzedzone 
rozmowami, podczas których odsłonimy 
nie tylko kulisy realizowanych przez niego 
filmów, ale także spróbujemy podążyć za 
współczesnymi kontekstami jego twórczości.

Co więcej? Staramy się sfinalizować zakup 
siedziby dla kolejnego domu pracy twór-
czej – tym razem w Sopocie. Szykujemy 
specjalny program, który będzie stanowił 
wsparcie dla scenarzystów, coś w rodzaju 
agencji scenariuszowej. Do idei zespołów 
filmowych ma odwoływać się „Projektor”, 
będący platformą konsultacyjną, która bę-
dzie zawierać szeroki wachlarz ekspertów 
(wkrótce poznamy szczegóły). Świetnie 
rozwijają się także nasze projekty pitchin-
gowo-networkingowe: „SFPitch” oraz „Mu-
zyka w filmie”. Dzieje się tak wiele, że koń-
cząc jesienną zadumę, pozostaje nam tyl-
ko zdmuchnąć zapałkę i powiedzieć: „My 
żyjemy!”.
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Historia certyfikacji wewnętrzne-
go Systemu Zarządzania Jakością 
sięga w SFP-ZAPA 2007 roku. 

Wówczas odbyło się wdrożenie organi-
zacji do systemu i pierwszy audit certy-
fikujący. Od tamtego czasu, w związku 
z wymaganiami, jakie stawia ten rodzaj 
normy, SFP-ZAPA nieprzerwanie po-
dejmuje kroki umożliwiające doskona-

SFP-ZAPA z certyfikatem 
ISO 9001:2015 na kolejne 3 lata

lenie procesów wewnątrz organizacji. 
Dba o działania zapewniające spójność 
oraz zgodność z obowiązującym pra-
wem stosowanych w SFP-ZAPA proce-
dur i wdrażanych instrukcji. Ważnym 
aspektem tych starań jest również ciągłe 
identyfikowanie obszarów do poprawy, 
wychwytywane za pomocą serii audi-
tów wewnętrznych oraz kompleksowych 

przeglądów Systemu Zarządzania. Uko-
ronowaniem wszystkich tych wymienio-
nych i podejmowanych w trakcie roku 
działań jest audit zewnętrzny, w tym co 
3 lata audit recertyfikacji o rozbudowa-
nej formule.

Celem przeprowadzenia takiego auditu, 
8 i 9 września 2022 roku, biuro SFP-ZAPA 
odwiedził przedstawiciel zewnętrznej jed-
nostki certyfikacyjnej Dekra. W ramach 
badania zapoznał się zarówno z ogól-
nym procesem zarządczym panującym 
wewnątrz organizacji, jak i z poszcze-
gólnymi, realizowanymi w SFP-ZAPA, 
procesami (w tym roku w szczególności: 
Inkaso Polska, Repartycja oraz Obsługa 
Producentów). W toku przeprowadzo-
nych prac auditor nie wskazał w działa-
niu organizacji żadnych niezgodności. 
Docenione zostało natomiast stosowanie 
podejścia procesowego, zaangażowanie 
dyrekcji oraz kierownictwa SFP-ZAPA 
w ciągłe doskonalenie oraz proaktywna 
postawa pracowników.

„Uzyskany certyfikat uwiarygadnia 
SFP-ZAPA jako organizację efektywną 
i transparentną, dążącą do nieustannego 
podnoszenia jakości swoich działań” – 
mówi Dominik Skoczek – dyrektor SFP-
-ZAPA. – „Jesteśmy jedyną polską i jed-
ną z nielicznych europejskich organiza-
cji zbiorowego zarządzania obciążoną 
obowiązkami wynikającymi ze stosowa-
nia norm ISO. Dobrowolnie zobowią-
zaliśmy się do wprowadzenia szeregu 
formalnych regulacji, które porządkują 
naszą wewnętrzną strukturę organiza-
cyjną. Wartością dodaną przeprowadza-
nych corocznych auditów zewnętrznych 
jest wsparcie, jakiego auditorzy udziela-
ją w zakresie identyfikowania tematów, 
które wciąż można udoskonalić. Dzięki 
temu SFP-ZAPA może jak najlepiej wy-
konywać swoją pracę i efektywnie wypła-
cać autorom oraz producentom należne 
im tantiemy”.

Krzysztof Mroczkowski
pełnomocnik ds. zarządzania  
jakością
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Ważność certyfikatu potwierdzającego 
w SFP-ZAPA zgodność Systemu 
Zarządzania Jakością z normą  
ISO 9001:2015 została przedłużona  
do 2025 roku. SFP-ZAPA to jedyna 
w Polsce organizacja zbiorowego 
zarządzania, mogąca poszczycić się tego 
rodzaju dokumentem.

W dniu 6 lipca 2022 roku Rada 
Repartycyjna SFP-ZAPA pod-
jęła uchwałę zatwierdzającą Ta-

belę wynagrodzeń Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich za korzystanie z utworów 
i przedmiotów praw pokrewnych w sy-
tuacjach określonych w art. 213 Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Z dokumentem można zapoznać się na 
stronie internetowej SFP-ZAPA.

Wysokość wynagrodzeń uwzględnia wy-
sokość wpływów osiąganych z korzystania 
z utworów i przedmiotów praw pokrewnych 
oraz charakter i zakres tego korzystania. 
Ponadto sposób ich naliczania, waloryza-
cji oraz przyznawania opustów jest analo-
giczny do stosowanych w praktyce zasad 
wynikających z tabeli zatwierdzonej przez 
Komisję Prawa Autorskiego (KPA), która – 
co wymaga podkreślenia – w odniesieniu 
do repertuaru chronionego przez SFP-ZA-
PA obejmuje wyłącznie wynagrodzenie dla 
współtwórców utworów audiowizualnych 
należne autorom na podstawie art. 70 ust. 
21 pkt. 2) Ustawy o prawie autorskim.

W związku z powyższym w najbliższym 
czasie rozpoczęte zostanie oferowanie użyt-
kownikom umów licencyjnych na odtwo-
rzenia, dających im gwarancję objęcia ca-

łego repertuaru wymaganą licencją. Jest to 
umowa niezależna od kontraktów zawiera-
nych do tej pory z SFP-ZAPA obejmujących 
wynagrodzenie dla współtwórców utworów 
audiowizualnych.

Przepis art. 213 Ustawy o prawie autor-
skim wprowadza zasadę obowiązkowego 
pośrednictwa właściwej organizacji zbio-
rowego zarządzania przy zawieraniu umów 
licencyjnych dotyczących publicznego od-
twarzania utworów audiowizualnych, m.in. 
w pokojach hotelowych. Organizacją wła-
ściwą do zarządzania prawami autorskimi 
do utworów audiowizualnych – na podsta-
wie zezwolenia udzielonego decyzją Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu z dnia 23 lutego 2021 roku – jest 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Zgod-
nie z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym za-
rządzaniu prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi SFP korzysta z domniemania 
przysługiwania mu uprawnień w zakresie 
udzielonego zezwolenia oraz posiada le-
gitymację procesową w tym przedmiocie.

Przed wejściem w życie ww. art. 213 użyt-
kownicy praw, korzystając z utworów audio-
wizualnych na polu eksploatacji publiczne 
odtwarzanie, byli zobowiązani do uzyska-
nia zgody (licencji) bezpośrednio od pod-

miotów uprawnionych, tj. producentów. 
Brak uzyskania takiej zgody – w przeszło-
ści bezpośrednio od producenta, obecnie 
także za pośrednictwem właściwej organi-
zacji zbiorowego zarządzania – stanowi nie-
uprawnione wkroczenie w sferę monopolu 
eksploatacyjnego uprawnionego. Skutkuje 
to powstaniem po stronie podmiotu korzy-
stającego m.in. odpowiedzialności cywilno-
prawnej. W takim przypadku producentom 
oraz reprezentującej ich organizacji zbioro-
wego zarządzania (SFP-ZAPA) przysługu-
ją wszystkie roszczenia wymienione w art. 
79 Ustawy o prawie autorskim, w tym rosz-
czenia o charakterze majątkowym (m.in. 
odszkodowanie) i niemajątkowym (m.in. 
zaniechanie naruszenia do czasu zawarcia 
umowy licencyjnej).

Celem regulacji wprowadzonej w art. 213 pr. 
aut. polegającej na poszerzeniu obowiązko-
wego pośrednictwa organizacji przy zawie-
raniu umów licencyjnych jest zwiększenie 
bezpieczeństwa użytkowników, którzy obec-
nie na podstawie jednej umowy mogą nabyć 
licencję na korzystanie ze wszystkich utwo-
rów zawartych w programie telewizyjnym. 

Piotr Chaberski
zastępca dyrektora SFP-ZAPAFo
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Rada Repartycyjna SFP-ZAPA zatwierdziła Tabelę wynagrodzeń 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Stawki wynagrodzeń dla 
producentów – publiczne odtwarzanie
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 KONFERENCJA W SEROCKU

Konferencja pod tytułem „Nowa 
rzeczywistość. Scenariusz i pro-
dukcja jako wyzwanie” odbyła się 

w dniach 14-16 października w hotelu Pan 
Tadeusz w Serocku. Teraz, kiedy członko-
wie Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
wybrali nowe władze Zarządu i Sekcji, 
nadszedł czas otwartych rozmów. Człon-
kowie Koła Młodych, a także Kół Reżyse-

rów i Scenarzystów zaproponowali dobór 
tematów. Po 47. FPFF w Gdyni i kilka mie-
sięcy po Krakowskim Festiwalu Filmowym 
pojawiły się tematy i wątki, które wymaga-
ły spuentowania. 

Młodzi członkowie SFP wrócili do idei 
spotkań z literatami. Odbywały się one kil-
kakrotnie, jednak dla pokolenia 30-latków, 
a nawet dekadę starszego, to już historia. 

Zaprosili więc pisarzy uprawiających litera-
turę faktu, a także reprezentantów wydaw-
ców. Cóż to byli za goście! Wydawczynie: 
Ewa Bolińska-Gostkowska (Foreign Rights 
Manager z Wydawnictwa Znak), Magdale-
na Budzińska (zastępczyni redaktor naczel-
nej Wydawnictwa Czarne); najlepsi pisarze 
faktu: Marcin Kącki (m.in. „Lepperiada”, 
„Maestro. Historia milczenia”, „Białystok. 
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Biała siła, czarna pamięć”), Cezary Łaza-
rewicz („Kafka z Mrożkiem. Reportaże 
pomorskie”, „Żeby nie było śladów”, „Tu 
mówi Polska. Reportaże z Pomorza”, „Nic 
osobistego. Sprawa Janusza Walusia”), Iza 
Michalewicz („Życie to za mało”, „Villas. Nic 
przecież nie mam do ukrycia”, „Rozpoznani. 
Powstanie warszawskie”). Rozmawiali z ni-
mi: Jerzy Kapuściński – dyrektor artystycz-
ny Studia Munka-SFP, wiceprezeska SFP 
Karolina Bielawska i reprezentująca Koło 
Młodych reżyserka Katarzyna Warzecha. 

Nie znamy się – stwierdzili uczestnicy 
spotkania – nie znamy swoich światów 
i niewystarczająco korzystamy ze swoich 
kompetencji i dorobków. Czy reżyser, któ-
ry robi film o znanej osobie czy o historii, 
musi korzystać z opublikowanych książek 
czy artykułów? Oczywiście, że nie. Ale skala 
możliwej współpracy jest szeroka – literat 
może być autorem książki adaptowanej, 
jak w przypadku Cezarego Łazarewicza. 
Można się spotkać inaczej – autor może 
być współscenarzystą, doradcą, konsultan-
tem. Musimy o sobie wiedzieć. Budować 
naturalne relacje, wspomagane systemowo. 

To mogą być regularne spotkania – w Se-
rocku, w kinie Kultura, a może na „Młodzi 
i Film”? „Literaci mają swoją perspektywę 
i swoje oczekiwania, a ja jako debiutująca 
reżyserka mogłam usłyszeć ich głos” – mó-
wi Katarzyna Warzecha, dodając, jak waż-
na jest też relacja z wydawcami, którzy tę 
współpracę mogą mądrze ustawić prawnie 
i organizacyjnie. Teraz kluczowe jest, aby 
burzliwe spotkanie w Serocku przekuło 
się w rzeczywistości na budowanie tychże 
stałych i naturalnych relacji. 

Serockowe soboty już tradycyjnie mają 
stricte branżowy charakter. Jak spotkanie, 
które zainicjowała Krajowa Izba Producen-
tów Audiowizualnych na temat trudnej 
sytuacji ekonomicznej polskiego kina. Jak 
zwykle do dyskusji włączyła się Polska Gil-
dia Producentów. Maciej Dydo, Stanisław 
Zaborowski i Małgorzata Domin mówili 
o słabych wynikach polskich filmów w box 
offisie, o planowanych przez multiplek-
sy i kina studyjne akcjach promocyjnych, 
o działalności PISF, a także o mniej znanych 
faktach, jak np. ujęciu branż kreatywnych 
w Krajowym Planie Odbudowy. Zarówno 
paneliści, jak i zebrani na sali goście zgod-
nie uznali, że najważniejsze jest dotarcie 
do widza – zróżnicowanego, owszem – 
oglądającego filmy na wygodnej kanapie, 
ale także widza, który nadal może znaleźć 
drogę do kina. Wyniki rozpowszechnia-
nia filmów autorskich, jak i gatunkowych 
są niezadowalające, ale jednocześnie cie-
szy box office Johnny’ego oraz dokumentu 
Ania. A więc jest nadzieja – jak mówiła 
wiceprezeska SFP Kinga Dębska. Podkre-
śliła, że polski widz, poszukujący, zaniepo-
kojony sytuacją zewnętrzną, wojną, infla-
cją, niepewną przyszłością, szuka filmów, 
które pozwolą mu odnaleźć równowagę. 
Szuka po prostu dobrze opowiedzianych, 
emocjonujących historii. Reżyserka zauwa-
żyła, jak ważne jest porozumienie między 
producentami a scenarzystami – porozu-
mienie, a nie wojna podjazdowa. 

Temat scenarzystów podjęty został w dys-
kusji zainicjowanej przez Koło Młodych, 
Koło Reżyserów, Koło Scenarzystów i Gildię 
Scenarzystów, w której udział wzięli: Elżbieta 
Benkowska, Jacek Bromski, Krzysztof Rak, 
Michał Szcześniak, Magdalena Wleklik. Ra-
zem z całą ożywioną salą dyskutowali o za-
łożeniach wdrażanego przez SFP programu 
dewelopmentowego, którego celem będzie 
wzmocnienie scenariopisarstwa i stworze-
nie banku scenariuszy. Około 10 scenarzy-
stów rocznie otrzyma wsparcie finansowe, 
które umożliwi im pisanie kolejnych wersji 

tekstu. Na koniec procesu Stowarzyszenie 
zajmie się promocją gotowych scenariuszy 
i poszukiwaniem producentów. Będziemy 
na bieżąco informować o rozwoju tego am-
bitnego projektu. W Serocku projekt regu-
laminu został przez zebranych przeanalizo-
wany punkt po punkcie. 

Ważne miejsce w programie konferencji 
zajął również film dokumentalny. Rozmowa 
o „kłopotliwym” dokumencie była kontynu-
acją Forum SFP na ostatnim Krakowskim 
Festiwalu Filmowym i wzięli w niej udział 
producenci i twórcy dokumentów: Karolina 
Bielawska, Jerzy Kapuściński, Maria Krauss, 
Małgorzata Prociak, Kamil Skałkowski. „Jest 
niezwykle trudno pozyskać pieniądze na te-
maty, które są niewygodne nie tylko dla władz 
państwowych, ale i firm prywatnych. Zazwy-
czaj dokument nie jest komercyjny i decydenci 
są ostrożni” – mówiła w rozmowie z redak-
cją Serwisu Internetowego SFP producentka 
Małgorzata Prociak. Potwierdziła to repre-
zentująca Grupę ZPR Małgorzata Latkowska. 
Niezwykle trudno doprowadzić do realizacji 
filmów i seriali poruszających kwestie ważne 
społecznie, ale kontrowersyjne.

Wiele dzieje się wokół nas: sytuacje na 
granicy, demonstracje, procesy, konflikty. 
Jerzy Kapuściński opowiedział o modyfi-
kacjach programu Pierwszy Dokument. 
Studio Munka-SFP zachęciło reżyserów 
do składania na konkurs projektów, które 
bezpośrednio odnoszą się do współczesnej 
rzeczywistości. Podziałało, a więc systemo-
wa zachęta była potrzebna. Wniosek z roz-
mowy był prosty, ale jego realizacja może 
być niezwykle trudna. Trzeba stworzyć 
zasilany ze źródeł niepublicznych „fun-
dusz szybkiego reagowania”, który umoż-
liwi realizację zdjęć uciekających, montaż 
trailera, udział w pitchingach.

Trzydniową konferencję zakończyły prak-
tyczne warsztaty psychologiczne Judyty 
Kruk, poświęcone radzeniu sobie z mob-
bingiem i sytuacjami stresowymi. 

Goście konferencji mówili, jak ważne są 
takie spotkania, które nie tylko integrują 
i scalają środowisko, ale także przynoszą 
konkretne rozwiązania. Najbardziej ak-
tywni uczestnicy dostają się do zarządów 
organizacji czy sekcji. Gorącym orędow-
nikiem tych spotkań jest prezes SFP Jacek 
Bromski. „Nowy duch wstąpił w środo-
wisko, zwłaszcza młodych filmowców” – 
podkreśla. – „Mocno zaangażowali się oni 
w pracę Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Niezwykle mnie to cieszy”. 

Anna Wróblewska

Kolejne spotkanie w Serocku zorganizowane przez SFP pokazało, 
jak ważna jest dyskusja w gronie filmowców, ale także, jak ważne 
jest otwarcie na nowe pomysły i nowe środowiska. 

Nowa rzeczywistość 
i jej wyzwania

Fo
t. 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i/S

FP

Panel literacki: Anna Wróblewska, Katarzyna 
Warzecha, Ewa Bolińska-Gostkowska,  
Marcin Kącki, Magdalena Budzińska,  
Iza Michalewicz, Karolina Bielawska,  
Cezary Łazarewicz i Jerzy Kapuściński
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Jakie cele i zadania stawia sobie 
nowy Zarząd Koła Reżyserów 
SFP?
Julia Ruszkiewicz: Naszym głów-

nym celem jest integracja środowiska. 
Wielu reżyserów po Kole Młodych szu-
kało dla siebie miejsca, gdzie mogliby 
się spotykać i wspólnie działać z per-
spektywy osób z większym doświadcze-
niem zawodowym. Chcemy zmieniać 
branżę tak, byśmy mogli profesjonalnie 
i efektywnie pracować w dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości, dbając 
o jakość i standardy pracy. Rozumiejąc 
indywidualny charakter pracy reżysera, 
dostrzegamy coraz większą potrzebę 
i konieczność współdziałania po to, 
by wzmocnić nas jako grupę zawodową, 
która mierzy się z nowymi wyzwaniami 
i problemami w naszej pracy. 
Bartosz Paduch: Dla mnie osobiście 
ważne są sprawy socjalne, takie jak 
ochrona zdrowia i ubezpieczenia spo-
łeczne dla artystów, bo przez długie 
lata reżyserki i reżyserzy funkcjono-
wali jako wolne zawody na marginesie, 
lub w ogóle poza systemem ubezpie-
czeń emerytalnych czy zdrowotnych 
oferowanych przez nasze państwo. 
Tutaj naprzeciw nam wychodzi projekt 
Ustawy o artystach zawodowych, który 
definiuje grupę zawodową artystów 
i cywilizuje warunki pracy artystycznej, 
zapewniając systemowy dostęp do ZUS 
i NFZ oraz dostosowując szereg roz-
wiązań, np. podatkowych, do specyfiki 
pracy artystów. Gorąco wspieramy tę 
inicjatywę i apelujemy o wspieranie jej 
przez naszych członków. 
J.R.: Bardzo istotną kwestią jest też 
aktualizacja listy czystych nośników 
w Ustawie o prawie autorskim, co ozna-
czałoby ogromny zastrzyk pieniędzy 
dla kultury, w tym kinematografii. Pol-
scy twórcy czekają na tę aktualizację od 
przeszło 20 lat... Jeśli wejdzie w życie 
wspomniana przez Bartka Ustawa 
o artystach zawodowych, to sytuacja ta 
wreszcie się unormuje i dołączymy do 
większości europejskich państw, które 
w ten sposób wspierają własną kulturę 
i jej twórców. 

A jakie dziś widzicie największe 
problemy reżyserów i z czym one są 
związane? 
B.P.: Tak czysto zawodowo, to brak 
dostępu do dobrych tekstów gotowych 
do realizacji, problem z pozyskiwaniem 

wsparcia na prace scenariuszowe na eta-
pie wczesnego i późnego rozwoju sce-
nariusza. 

Jak chcecie je rozwiązywać?
B.P.: Ten pierwszy staramy się załatwić 
poprzez ścisłą współpracę z Kołem Sce-
narzystów SFP, czego przykładem może 
być cyklicznie odbywający się SFPitch, 
inicjatywa wspólna Koła Reżyserów 
(Maciej Wiktor) i Koła Scenarzystów 
(Kamil Chomiuk), będąca prezentacją 
pomysłów i projektów filmowych/seria-
lowych członków SFP dla zaintereso-
wanych przedstawicieli producentów, 
redaktorów zamawiających z TV i plat-
form streamingowych. Jeśli zaś chodzi 
o wsparcie dla scenarzystów i piszą-
cych reżyserów, to zupełnie niedawno 

w Serocku na zjeździe SFP zostały ogło-
szone główne założenia nowego Pro-
gramu Scenariuszowego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, którego pomysł 
i inicjatywa również wyszły z naszego 
Koła.

Sprawa scenariuszy to jedna kwe-
stia, ale są jeszcze zarobki reżyse-
rów i współpraca z producentami…
B.P.: Wynagrodzenia to temat rzeka, 
która płynie nigdy nieuregulowa-
nym korytem, od bardzo dawna. Brak 
jest określonych gdziekolwiek stawek, 
panuje pełna uznaniowość honorariów 
wśród producentów. Jesteśmy pozosta-
wieni sami sobie, często wobec o wiele 
lepiej przygotowanych do negocjacji 
biznesowych firm producenckich, dla 

Potrzeba integracji 
i wspólnego działania
Rozmowa z Bartoszem Paduchem – 
przewodniczącym i Julią 
Ruszkiewicz – wiceprzewodniczącą 
Zarządu Koła Reżyserów SFP.
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Julia Ruszkiewicz  
i Bartosz Paduch

których pracują działy prawne i kan-
celarie prawnicze. Wolna amerykanka. 
A przecież wszyscy z nas chcieliby 
ominąć kwestie trudnych i nerwowych 
negocjacji finansowych, a zamiast 
tego dostać gotową tabelę honorariów 
i po prostu podpisać umowę i iść na 
plan, czyż nie? Dopóki nie ma jed-
ności wśród reżyserów i środowiska 
filmowego oraz prężnie działających 
na mocy Ustawy o związkach zawo-
dowych, nie sądzę, by ta sytuacja się 
zmieniła na lepsze.

W jedności siła. Z kim Koło Reżyse-
rów SFP chce współpracować?
J.R.: Tworzenie kina jest pracą zespo-
łową, dlatego chcemy współpraco-
wać z przedstawicielami wszystkich 
zawodów filmowych. Należą do nich 
organizacje zrzeszające twórców i pro-
ducentów, gildie, związki zawodowe, 
dystrybutorzy, instytucje kulturalne, 
festiwale filmowe. Jesteśmy otwarci na 
dialog, poznanie się i zrozumienie, bo 
tylko razem działając, możemy mieć 
realny wpływ na to, jak będzie wyglą-
dać praca w naszej branży i jakie kino 
będzie powstawać. Poprzedni zjazd 
SFP w Serocku uświadomił nam np., 
jak ważna jest komunikacja pomię-
dzy wszystkimi pionami, żeby pod-
nieść efektywność pracy na planie przy 
rosnących kosztach produkcji i potrze-
bie wprowadzenia nowych standar-
dów skracających np. czas pracy i jak 
ważną rolę w tym procesie pełni devel- 
opment.

Do tego dochodzi ekspansja plat-
form streamingowych. Jaki wpływ 
ma to na kino autorskie? 
J.R.: Z jednej strony kino autorskie 
staje się dzięki temu bardziej dostępne 
dla widzów, z drugiej strony ten spo-
sób dystrybucji drastycznie zmienił 
nawyki i „zabrał” widzów z sal kino-
wych, co obserwujemy od czasu pan-
demii. Wiąże się to z mniejszymi wpły-
wami z dystrybucji, co przekłada się na 
mniejsze środki na nowe projekty oraz 
mniejsze tantiemy dla twórców z tytułu 
tej dystrybucji, przy jednoczesnym 
zupełnym braku tantiem z dystrybu-
cji internetowej. W praktyce może 
to oznaczać, że coraz mniej twórców 
będzie stać na robienie takiego kina, 
które jest mniej opłacalne niż kino 
komercyjne. 

Jakie tutaj są możliwe działania 
i zmiany?
B.P.: Rozwiązaniem byłaby implemen-
tacja dyrektywy unijnej o prawie autor-
skim i tantiemach z internetu. Wielu 
z nas czuje się pokrzywdzonych przez 
sposób, w jaki platformy streamingowe 
traktują twórców, którzy dla nich pra-
cują, dostarczają treści, które wyświe-
tlają i nie otrzymują z tego tytułu żad-
nych tantiem, nawet jeśli ich filmy/
seriale osiągają rekordy oglądalności 
na świecie. Wokół tych spraw staramy 
się integrować środowisko reżyserów, 
tworząc forum do dyskusji i wymiany 
pomysłów.
J.R.: Nowe prawo gwarantujące fil-
mowcom tantiemy z dystrybucji inter-
netowej funkcjonuje już z powodze-
niem w wielu państwach europejskich, 
ostatnio do tego grona dołączyły Litwa, 
Estonia, Słowenia… Polski rząd zgło-
sił veto wobec tej dyrektywy, liczymy, 
że mimo wszystko osiągniemy porozu-
mienie i sytuacja wkrótce się zmieni na 
korzyść filmowców – czekamy na to od 
ponad dwóch lat.

Czy dziś sprawdza się model kina 
autorskiego?
B.P.: Kino autorskie to model kina, 
który w Polsce jest zakorzeniony 
w naturalny sposób. Nigdy nie byliśmy 
drugim Hollywood i myślę, że siła pol-
skiego kina tkwi właśnie w wyobraźni 
i pomysłowości autorów, czyli głównie 
reżyserów i scenarzystów. Choćby po 
działalności Romana Gutka i Nowych 
Horyzontów we Wrocławiu widać, że 
kino autorskie może być produktem, 
który można świetnie sprzedawać. Pod-
czas panelu „Kino przyszłości: system 
naczyń połączonych?”, na ostatnim spo-
tkaniu w Serocku, producent Stanisław 
Zaborowski mówił, że realia dystrybucji 
kinowej po pandemii, to kino wielu tar-
getów, szufladek, z których każdą należy 
otworzyć i wymieść do czysta. Powinni-
śmy zupełnie zmienić myślenie o sprze-
daży naszych filmów widzowi. Sądzę, że 
tutaj również mój ostatni film doku-
mentalny Skandal. Ewenement Mole-
sty i jego dystrybucja oraz komunikacja 
z widzem, jaką zrobił Best Film, to wła-
śnie przykład takiej uważnej i bardzo 
celowej dystrybucji. Wiedzieliśmy od 
początku, że ten film jest zrobiony dla 
konkretnego widza, tylko trzeba do tego 
widza skutecznie dotrzeć.

W jaki sposób reżyserzy chcą bronić 
niezależności kina artystycznego?
J.R.: Kino artystyczne może być 
zarówno komercyjne, jak i autorskie. 
Kino komercyjne to kino producenckie, 
a kino autorskie powinno być nieza-
leżne, bo opiera się na autorze – reży-
serze i jest finansowane ze środków 
publicznych. Jeśli ma być niezależne, 
należy wzmocnić pozycję reżysera 
poprzez prawo do „final cut”, tak jak ma 
to miejsce w innych krajach europej-
skich. Takim przykładem jest Dania, 
gdzie jest to uregulowane prawnie 
i dotyczy produkcji finansowanych ze 
środków publicznych właśnie. 

Podczas ostatniego, październiko-
wego zjazdu filmowców w Serocku 
padło wiele interesujących kwestii 
podczas panelu „Kino przyszłości: 
system naczyń połączonych?”. Co 
było dla was najważniejsze?
B.P.: To były apele samych twór-
ców, by odnowić kontakt z widzami 
i nie robić kina dla siebie, aby wyjść 
z bańki społecznej, przyglądać się 
ludziom i ich problemom. Myślę, że 
wszyscy możemy robić filmy, które 
stoją na artystycznie wysokim pozio-
mie i jednocześnie dobrze się sprze-
dadzą w kinach. Wszystko to będzie 
się działo jednak w zupełnie nowej 
sytuacji produkcyjnej, przy pogłębia-
jącej się recesji, która odbija się rów-
nież na finansowaniu kina. Wcze-
śniej pandemia wykluczyła dochody 
z projekcji naszych filmów w kinach, 
a nikt za bardzo nie wypełnił tej luki. 
Obecna sytuacja wojenna wymu-
siła z kolei zwiększające się koszty 
produkcji, nie tylko filmowej. Ale 
prawda jest taka, że tych pieniędzy, 
aby domknąć budżety filmów, jest 
coraz mniej. Do tego dochodzi nowa 
interpretacja przepisów przez PISF, 
dotycząca limitów środków publicz-
nych w budżecie, polegająca na czę-
stym zaliczaniu środków z funduszy 
zagranicznych spoza obszaru UE jako 
środki publiczne, tymczasem bardzo 
często to właśnie te zagraniczne pie-
niądze zamykały budżety rodzimych 
produkcji. Dopóki nie wymyślimy, jak 
rozwiązać te problemy, dopóty grozi 
nam kryzys branży filmowej.

Rozmawiał  
Marcin Radomski
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WYDARZENIA

WODZIREJ X MUZY
GWIAZDA FELIKSA FALKA

Feliks Falk ukończył 
studia na Wydziale 
Reżyserii PWSFTviT 
w Łodzi w 1973 roku. 

W tym samym roku zadebiuto-
wał krótkometrażowym filmem 
telewizyjnym Nocleg. W 1975 
zrealizował pełnometrażowy 
obraz kinowy W środku lata, 
wyróżniony na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Autor-
skich w San Remo (1976). Jego 
Wodzirej z 1977 został uznany 
za arcydzieło kina moralnego 
niepokoju. 

„Który z filmów Feliksa Falka 
jest naszym ulubionym?” – za-
dał pytanie zebranym na cere-
monii gościom producent Woj-
ciech Leszczyński, reprezentu-
jący Stowarzyszenie Filmow-

ców Polskich, członek łódzkiego 
oddziału SFP. – „Pewnie każdy 
ma swój własny typ. Z kina mo-
ralnego niepokoju – Wodzirej, 
Szansa, słynny „półkownik” Był 
jazz. A może twarda, przenikli-
wa Samowolka z lat 90., stylowa 
adaptacja Lato miłości, ostry jak 
brzytwa Komornik z początku 
XX wieku, nagrodzony Złotymi 
Lwami i dwiema nagrodami na 
Berlinale? Enen – pierwszy film 
o wielkiej powodzi we Wrocła-
wiu? A może to ostatni film Fal-
ka – jednocześnie dramatyczna 
i stylowa Joanna z 2010 roku?”.

Filmoznawczyni Diana Dą-
browska, która prowadziła uro-
czystość, wspomniała o wszech-
stronności Feliksa Falka – reży-
sera filmowego i teatralnego, 

scenarzysty, malarza, pisarza, 
a także pedagoga i wykładow-
cy akademickiego. 

„Fantastycznie spaja prze-
szłość polskiego kina z jego 
teraźniejszością” – podkreślił 
w laudacji prof. Rafał Syska 
z Narodowego Centrum Kul-
tury Filmowej. – „Był w stanie 
stworzyć model kina, który jest 
aktualny na różnych etapach 
historii naszego kraju. Najczę-
ściej opowiadał o pokusie pój-
ścia drogą na skróty. Pokazywał, 
że można wybrać szybką ścieżkę, 
karierę, pójść w stronę konfor-
mizmu, dać upust chciwości czy 
zawiści, ale te decyzje doprowa-
dzą do klęski bohaterów”. Syska 
zaznaczył też niezwykłą umie-
jętność Falka opisywania nie-

wielkich środowisk i grup spo-
łecznych: szkoły, estrady, armii, 
komorników, a także umiejętny 
dobór aktorów, którzy w jego 
filmach tworzyli życiowe kre-
acje – Jerzy Stuhr w Wodzire-
ju, Krzysztof Zaleski w Szansie, 
Andrzej Chyra w Komorniku. 
Jego filmy cechuje krwistość, 
dynamizm, autentyzm, energia.

Bohatera 92. gwiazdy z Ło-
dzią łączą nie tylko lata stu-
diowania, opieka nad Studium 
Scenariuszowym PWSFTviT, 
ale i praca na deskach teatru 
i na planach filmowych. Tu 
powstawały Nocleg i W środ-
ku lata. W łódzkich plenerach 
i wnętrzach zrealizował obraz 
inspirowany historią jednego 
z pierwszych polskich zespo-
łów jazzowych Melomani. „Dla 
Łodzi sympatycznym zapisem 
lokalizacji, ale też pewnych zda-
rzeń lat 50. był film Był jazz. 
Mam dużo dobrych uczuć do 
tego miasta” – mówił reżyser. 

Twórca nie ukrywał radości 
z ufundowanej przez Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich 
gwiazdy: „Doczekałem się! Je-
stem tu obok moich kolegów, 
moich aktorów – »leżą« tu już 
przecież i Jerzy Stuhr, i Andrzej 
Chyra!” – cieszył się. Po uro-
czystości spotkał się ze współ-
pracownikami, przyjaciółmi 
i przedstawicielami łódzkiego 
środowiska filmowego w Klubie 
77. Na pytanie o miarę sukce-
su artysta odpowiedział: „Za-
leży, o jaki sukces chodzi. Jeśli 
film ma dobrą oglądalność, dużą 
widownię, można mieć z tego 
oczywiście satysfakcję. Ale jak 
się zrobi dobry film i on ma wi-
dzów, to wtedy satysfakcja jest 
jeszcze większa. Sukcesem nie są 
dla mnie natomiast dobre recen-
zje. O recenzjach się zapomina, 
a filmy się przewartościowują”.

Anna Michalska

Łódzka Aleja Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej 
powiększyła się o kolejne nazwisko.  
Do uhonorowanych twórców dołączył  
Feliks Falk. Odsłonięcie jego gwiazdy odbyło się 
w samo południe 29 września.
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Feliks Falk odsłania gwiazdę

MAGAZYN FILMOWY  nr 135/listopad 2022

MUZYKA W FILMIE

Celem cyklu jest stworzenie szero-
kiej platformy networkingowej dla 
filmowców i kompozytorów mu-

zyki filmowej oraz rozpoczęcie dyskusji 
o muzyce w środowisku filmowym.
„Zależy mi na tym, abyśmy jak najwię-

cej dowiedzieli się o aktualnie tworzących 
kompozytorach. Twórcy, których dzisiaj po-
znacie, są wszechstronni i działają na wielu 
polach. Niektórzy mają już doświadczenie 
w pracy z filmowcami, inni szukają pierw-
szych doświadczeń w filmie” – powiedziała 
dr Maja [Maya] Baczyńska, reżyserka i sce-
narzystka, multiinstrumentalistka i perfor-
merka, autorka tekstów i muzyki, związana 
z redakcją „Presto. Muzyka Film Sztuka” 
oraz koordynująca spotkania z ramienia 
Zarządu Koła Reżyserów SFP.

Spotkanie w sali projekcyjnej SFP na ul. 
Pańskiej 85 w Warszawie przybrało charak-
ter swoistego pitchingu, prezentacji kom-
pozytorów, ich muzyki oraz luźnych roz-
mów z publicznością. To była także okazja 
do refleksji nad związkami obrazu z muzy-
ką, szansa na wyrażenie wzajemnych po-
trzeb zawodowych oraz zawiązanie wię-

zi pomiędzy kompozytorami, reżyserami 
i producentami.

Pierwszym artystą, który przedstawił siebie 
i swoje utwory był dr hab. Aleksander Ko-
ściów, prorektor ds. studenckich i dydaktyki 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Artysta jest laureatem 
licznych konkursów kompozytorskich, je-
go utwory były wykonywane na festiwalach 
i koncertach muzyki współczesnej w kraju 
i za granicą. Kościów ma na koncie współ-
pracę m.in. z Joe Alterem, amerykańskim 
choreografem baletu współczesnego, a także 
z wieloma zespołami kameralnymi i wokal-
nymi, m.in. z Kronos Quartet, Royal String 
Quartet, NeoQuartet, Kwartetem Camerata 
czy kameralną orkiestrą London Sinfonietta. 
Jest także znany jako autor tekstów publicy-
stycznych i powieści, w tym nominowanej 
do Paszportu Polityki „Przeproś”. Obecnie 
prowadzi klasę kompozycji na Uniwersy-
tecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest 
żywo zainteresowany współpracą z twórca-
mi filmowymi. 

Na taką współpracę otwarta jest również 
pianistka i kompozytorka Zuzanna Całka, 

która studiowała w klasie fortepianu na uni-
wersytetach w Berlinie i Warszawie. Artystka 
od kilku lat komponuje muzykę dla teatrów 
i mediów, pasjonują ją wzajemne wpływy 
malarstwa i muzyki. Nagrywa także muzykę 
do gier komputerowych oraz eksperymen-
talnych projektów audiowizualnych. W 2019 
roku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie 
kompozycji natychmiastowej Transatlantyk 
Instant Composition Contest, komponując 
muzykę do dwóch filmów krótkometrażo-
wych. Daje się także poznać jako prowadząca 
audycję o muzyce filmowej pt. „Dźwięki mu-
zyki” w radiu RDC. Na co dzień koncertuje, 
jest także zainteresowana tworzeniem przez 
filmowców teledysków do jej muzyki.

Trzecią artystką, która zaprezentowała swo-
ją twórczość była Aleksandra Chmielewska, 
absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie, kompozytorka, 
improwizatorka, autorka literatury dziecięco-
-młodzieżowej, laureatka wielu konkursów, 
w tym Transatlantyk Instant Composition 
Contest. Chmielewska ma już na koncie mu-
zykę do filmu Polski El Greco Katarzyny J. 
Kowalskiej, a także utwory orkiestrowe, chó-
ralne i kameralne. W zakresie muzyki filmo-
wej szkoliła się pod kierunkiem Krzesimira 
Dębskiego i Krzysztofa Knittla. Regularnie 
wykonuje na fortepianie muzykę improwi-
zowaną do filmów niemych w warszawskim 
kinie Iluzjon. I ją interesują związki muzyki 
i zjawisk wizualnych. W swojej muzyce po-
szukuje przede wszystkim pogłębionego emo-
cjonalnego kontaktu ze słuchaczem, docenia 
wartość melodii samej w sobie.

Pierwsze spotkanie w cyklu „Muzyka w fil-
mie” odbyło się w maju tego roku. Uczest-
niczyli w nim Marzena Majcher, Ignacy Za-
lewski, Tomasz Jakub Opałka, Agata Kurzyk, 
Jan Sanejko i Antoni Wojnar. Obecnie trwają 
przygotowania do kolejnych spotkań, ponad-
to rozważane są dalsze możliwości rozwoju 
projektu, gdyż zarówno przez środowisko 
muzyczne, jak i filmowe został przyjęty z en-
tuzjazmem. W kolejnej edycji udział potwier-
dzili już członkowie zespołu Niechęć. 

„Muzyka w filmie” to inicjatywa otwarta 
na obecność filmowców, dziennikarzy, me-
nedżerów kultury, reżyserów dźwięku, kon-
sultantów muzycznych i pasjonatów muzy-
ki. Informacje o kolejnych spotkaniach będą 
publikowane w Serwisie Internetowym SFP. 
Osoby zainteresowane udziałem w spotka-
niach proszone są o kontakt mailowy z dr 
Mają Baczyńską pod adresem mudo.mu-
sicdoc@gmail.com.

Łukasz Knap

21 października w siedzibie Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach cyklu „Muzyka w filmie”. 

Muzycy i filmowcy 
z całego kraju, łączcie się!
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Aleksandra Chmielewska
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WYDARZENIA

SZCZYT SCENARZYSTÓW  W KOPENHADZE
5. ŚWIATOWA KONFERENCJA SCENARZYSTÓW 

Wydobywając się 
z uścisku pan-
demii, stajemy 
w  obliczu za-

mieszania i niepokoju. W cią-
gu dwóch dni debat ze scenarzy-
stami z całego świata zbadamy, 
jak świat kina i telewizji reaguje 
na obecne czasy, oraz jak sami 
scenarzyści i zrzeszające ich or-
ganizacje odnajdują sposoby na 
adaptację i rozwój” – powiedział 
duński moderator Søren Frel-
lesen, otwierając 5 październi-
ka w Kopenhadze piątą Świato-
wą Konferencję Scenarzystów. 
Tematyka paneli różniła się od 
tych z czwartej edycji w Ber-
linie w 2018 roku, czy trzeciej 
w Warszawie w roku 2014. Sto-
imy w obliczu wyraźnych zmian, 
które wpływają na sytuację za-
wodową twórców. 

W stolicy Danii Polskę re-
prezentowały dwie organiza-
cje zrzeszające scenarzystów. 
Przede wszystkim trzyosobowa 
delegacja zarządu Koła Scena-
rzystów SFP: Maciej Karpiń-
ski, pełniący również obowiązki 
wiceprezydenta Federacji Sce-
narzystów Europejskich, prze-
wodnicząca Magdalena Wleklik 
oraz Joanna Didik. Obecni byli 
także reprezentanci Gildii Sce-
narzystów Polskich.

Pierwszy dzień upłynął pod 
hasłem „Trendy i rozwój”. W pa-
nelach podkreślano zasadniczą 
rolę publicznych nadawców 
w rozwoju produkcji lokalnej, 
a także walkę, jaką toczą one z ro-
snącą popularnością portali strea- 
amingowych. Znani scenarzy-
ści dzielili się otwarcie doświad-
czeniami. Alex Haridi ze Szwe-
cji (autor Real Humans, Love 
&Anarchy) zauważył, że kiedyś 
scenarzyści marzyli o pracy dla 
telewizji publicznych, a obecnie 
wybierają platformy. Wskazał 
powody. Wymienił lepsze wa-
runki socjalne, szybszy proces 

decyzyjny i wysokie budżety dla 
tworzonych projektów. Zazna-
czył też wady. Prywatni nadawcy 
potrafią być nieprzewidywalni 
i nagle wycofać się z produkcji 
w jakimś rejonie. Do tego czasem 
nadmiernie kontrolują każdy 
element scenariusza, co skutkuje 
ograniczeniem swobody twór-
ców. Tracą możliwość tworze-
nia wyjątkowych dzieł. Wnioski 
z dyskusji brzmią optymistycz-
nie. Pracy dla scenarzystów nie 
zabraknie. Warto zainwestować 
w podniesienie jakości produkcji 
na rynkach lokalnych, aby sta-

ły się konkurencyjne dla wyso-
kobudżetowych filmów SVOD 
(wideo na życzenie w ramach 
subskrybcji). 

Rozmowy dotyczyły także 
sukcesu międzynarodowego 
scenarzysty, formalnej różni-
cy wyjścia poza swój kraj oraz 
możliwości przełożenia go na 
pomyślność finansową. Pane-
liści reprezentowali różne kon-
tynenty. Kilku z nich zdradziło 
sposoby na zyskanie globalnego 
sukcesu. Sabelo Mgidi z RPA 
(autor Silverton Siege, Kings of 
Jo’Burg) angażuje się w tematy 

popularne, polityczne. Sigur-
jón Kjartansson z Islandii (au-
tor Trapped, Katla) uwydatnia 
piękno przyrody swojego kraju.

Podczas konferencji nie ucie-
kaliśmy od aktualnych tematów, 
w tym nawiązań do toczącej się 
za naszą granicą wojny. Lary-
sa Martseva z Ukrainy (autor-
ka Central Hospital, Cop Wars) 
opowiedziała o dramatycznej 
ucieczce z okupowanej Buczy 
i o fatalnej sytuacji kinemato-
grafii ukraińskiej. Wystosowała 
w imieniu tamtejszych filmow-
ców prośbę o wsparcie. Najsku-

Po raz piąty scenarzyści z całego świata zebrali 
się, by rozmawiać o sytuacji współczesnej 
kinematografii, o telewizji, platformach 
streamingowych, o tym, jak zmienia się świat, 
w którym twórcom przyszło pracować dla 
dużego i małego ekranu.
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teczniejsza byłaby instytucjonal-
na pomoc, koprodukcje i pro-
gramy grantowe. O pisaniu sce-
nariuszy na temat narodowych 
traum opowiedziała Sara John-
sen, autorka serialu 22 lipca. Pi-
sanie fikcji opartej na faktach 
wymaga ostrożności, a także 
przekazywania humanistycz-
nych wartości.

W panelu o sytuacji scenarzy-
stek w dobie po #MeToo autorka 
raportów, Belinde Ruth Stieve 
z Niemiec, omówiła statystyki 
dotyczące kobiet w przemyśle 
filmowym. Dotyczą one m.in. 
późnego wejścia w zawód czy 
odsuwania od zawodu doświad-
czonych scenarzystek na rzecz 
młodszych. Zarówno w Europie, 
jak i w USA, udział scenarzystek 
w projektach wynosi zaledwie 
około 30%. Jak się okazuje, sy-
tuacja polskich autorek nie jest 
wcale najgorsza. Jesteśmy dru-
gie w Europie pod względem 
liczebności w zawodzie, zaraz 
po Słowacji. Proporcja kobiet 
do mężczyzn to 60% do 40%, 
podczas gdy np. w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii zaledwie 30% 
do 70%. Problemem jest jed-
nak irytujące przekonanie, że 
scenarzystki nadają się przede 
wszystkim do pisania seriali co-
dziennych i filmów dla dzieci. 
Dyskusję zakończono przypo-
mnieniem, że jakiś czas temu 
scenarzystki walczyły o pisanie 
głównych ról dla aktorek. Teraz 
to aktorki mogą wesprzeć sce-
narzystki.

Rozmowy o pozycji scena-
rzysty doprowadziły do konklu-
zji, że ta stale rośnie. Również 
dlatego, że zmienia się rynek 
pracy. Wielu z nas zostało pro-
ducentami wykonawczymi lub 
showrunnerami. Coraz popu-
larniejsza staje się współpraca 
scenarzystów z różnych krajów 
w jednym zespole, w tzw. writers 
roomie. Mimo że mają odmien-

ne przepisy prawa autorskiego 
i podatkowego, wypracowują 
wspólną koncepcję artystycz-
ną. Każdy wnosi do projektu 
unikalną jakość. 

Drugi dzień konferencji upły-
wał pod hasłem „Rosnąć w si-
łę”. Wzrasta świadomość scena-
rzystów o wadze kolektywnego 
działania na rzecz naszych praw. 
Sukces frekwencyjny konferencji 
oraz aktywność organizacji zrze-
szonych w Federacji Scenarzy-
stów Europejskich (FSE) i Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniu 
Gildii Scenarzystów (IAWG), 
a także powołanie nowego pro-
gramu pilotażowego, Europej-
skiego Klub Pisarzy (EWC), 
skłaniają nas do kontynuacji 
działań. „Musimy mieć silne or-
ganizacje, żeby walczyć o prawa 
scenarzystów i lepsze umowy” – 
mówiła Ellen Stutzman z Ame-
rykańskiej Gildii Scenarzystów-
-Zachód (WGAW), liczącej aż 10 
tys. członków. Gdy w 2018 roku 
agencje zaczęły zaniżać wartość 
kontraktów dla scenarzystów, 
WGAW przeprowadziło ankietę, 

w której 93% zrzeszonych opo-
wiedziało się za strajkiem. Na-
tychmiast 7 tys. scenarzystów 
wypowiedziało umowy, które 
agencje musiały renegocjować. 
Przykład ten pokazuje, jak wiel-
ką siłę daje wspólne działanie.

W panelu o pisaniu filmów 
kinowych w świecie streamingu 
wziął udział Maciej Karpiński 
(autor Kobiety samotnej, Pier-
ścionka z orłem w koronie) z Koła 
Scenarzystów SFP, a także przed-
stawiciele Meksyku, Bułgarii 
oraz Indii. „Sama dyskusja nie 
dotyczy tylko pisania dla kina 
czy dla streamingu, ale szerzej, 
pisania filmów w dzisiejszych 
czasach. Polscy scenarzyści są 
w szczególnym położeniu. Ma-
my długą tradycję filmową, lecz 
współczesne produkcje nie przy-
ciągają widzów do kin. Trud-
ny system finansowania naszej 
pracy, nieprzychylne traktowa-
nie, obawa producentów przed 
realizacją kontrowersyjnych te-
matów powodują, że powstają 
filmy, których nikt nie chce oglą-
dać” – stwierdził Maciej Karpiń-

ski. – „W polskim kinie krytycy 
mają wpływ na kształtowanie 
się rynku. Tymczasem oceniają 
pracę scenarzysty po obejrzeniu 
filmu, bez znajomości scena-
riusza spisanego na papierze. 
Kiedyś telewizja i kino były od 
siebie odseparowane. Teraz są 
połączone. Powinniśmy widzom 
kinowym oferować coś specjal-
nego. Film kinowy na powrót 
powinien stać się sztuką. Na-
leży stworzyć nową sztukę kina 
(New Art Cinema)”.

Rozmowa o polskich scena-
rzystach jest w gruncie rzeczy 
rozmową o przyszłości kina i te-
lewizji. Wszelkimi działaniami 
inwestujemy w nią. Liczymy, że 
dobrym początkiem pozytyw-
nych dla środowiska zmian bę-
dzie nowy program dla scena-
rzystów, zainicjowany przez pre-
zesa Jacka Bromskiego podczas 
ostatniego Zjazdu w Serocku. 

Magdalena 
Wleklik,  
Joanna Didik
Koło Scenarzystów SFPFo

t. 
Er

ns
t T

ob
is

ch

Fo
t. 

Er
ns

t T
ob

is
ch

Panel o pisaniu filmów kinowych w świecie streamingu: Sebastian Andrae, Mitesh Shah,  
Lucia Carreras, Maciej Karpinski i Teodora Markova

Przemówienie Sarah Phelps 
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Aktualne oblicze festiwalu jest wynikiem 
starań i ambicji organizatorów: dążyli do 
stworzenia wielkiego międzynarodowego 
przedsięwzięcia i to się w jakimś sensie 
udało. Tegoroczny, 38. WFF zainauguro-
wano bardzo ciekawym, brawurowo obsa-
dzonym i pięknie zagranym – choć nie do 
końca spełnionym – polskim filmem pt. 
Niebezpieczni dżentelmeni Macieja Kawal-
skiego (tytuł walczył o nagrodę w Kon-
kursie 1-2). To był strzał w dziesiątkę: już 
sama obsada (m.in. Tomasz Kot, Marcin 
Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech 
Mecwaldowski) pomogła ściągnąć tłumy, 
nie mówiąc o tematyce: punktem wyjścia 
dla całej fabuły jest przyjaźń – jak i wspólne 
intrygi, skandale, tajemnice – przedstawi-
cieli polskiej bohemy, których reputacja 
i dokonania zawsze elektryzowały publicz-
ność: Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Josepha 
Conrada, Witkacego i Bronisława Malinow-
skiego. Ostatecznie film zwyciężył w plebi-
scycie publiczności, co w ogóle nie dziwi, od 
początku był bowiem faworytem imprezy.

W tym roku bardzo aktualnie wypa-
dła retrospektywa Piotra Szulkina. Może 
na seansach nie było tłumów, ale dzieła 
Szulkina to przestrzeń sztuki pozostająca 
wciąż do odkrycia i do zreinterpretowa-
nia. Lektura obowiązkowa dla młodszych 
fanów kina. Mnie z kolei zachwyciła sek-
cja Odessa-Warszawa: Konkurs Ukraiński. 
Większość filmów krążyła wokół tematyki 
wojennej i trudno się temu dziwić. Pro-
pozycje takie, jak Klondike Maryny Er 
Gorbach czy Pamfir wyznaczyły puls tego 
arcyciekawego bloku i wysoko zawiesiły 

WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY

Warszawski Festiwal Filmowy 
to dziś gigantyczne przed-
sięwzięcie. Kilka konkursów 
z międzynarodową reprezen-

tacją, kilkanaście nagród w ramach tychże kon-
kursów i oczywiście składy jurorskie – wisienka 
na torcie każdej festiwalowej imprezy – zło-
żone z filmowców różnych specjalizacji, któ-
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poprzeczkę innym tytułom. Szczególnie 
wybitny Pamfir – reżyser Dmytro Suk-
holytkyy-Sobchuk utkał dramat z pogra-
nicza kina Paradżanowa i filmu gangster-
skiego, który dodatkowo wpisał w ramy 
tragedii antycznej. Jego wizja świata por-
tretuje bezczas i bezruch. Wszystko jest 
zawieszone, kręcąc się wokół kluczowych 
dziś haseł: pieniędzy, których wciąż jest 
za mało; miłości, rodziny i czułości, które 
nie wystarczają do życia; tożsamości, która 
miast dawać stabilny fundament, wszystko 
komplikuje, wikłając ludzi w społecznie 
i kulturowo zdemoralizowane konstrukty. 

Spore zainteresowanie wzbudził panel 
„Przyszłość szkół filmowych w Polsce”. 
W dyskusji wzięło udział grono znamie-
nitych gości, m.in. prof. UŚ dr hab. Kry-
styna Doktorowicz, dziekan Szkoły Fil-
mowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ 
w Katowicach; prof. PWSFTviT dr hab. 
Milenia Fiedler, rektor PWSFTviT w Łodzi 
oraz prof. dr hab. Wojciech Marczewski, 
współzałożyciel i dyrektor programowy 
Szkoły Wajdy. Rozmowa toczyła się wokół 
programów i systemów nauczania w szko-
łach artystycznych w Polsce – padły ważne 
kwestie: co oznacza rzemiosło; czego uczyć 
i jak w stale zmieniającym się przemyśle; 
czy studia wyższe są dziś niezbędne mło-
dym ludziom do podjęcia pracy w szeroko 
pojętym zawodzie filmowca; czy pracuje się 
dla satysfakcji – i jak ją mierzyć – czy dla 
nagród? A skoro o nich mowa... 

Podczas tegorocznego WFF w Konkur-
sie Międzynarodowym przyznano: War-
szawskie Grand Prix (100 tys. zł ufundo-
wane przez Prezydenta m.st. Warszawy), 
które otrzymał Pjer Žalica za Święto pracy; 
Nagrodę dla Najlepszego Reżysera dla 
Viestursa Kairissa za Styczeń; Specjalną 
Nagrodę Jury dla Beaty Dzianowicz za 
Strzępy. Konkurs Ukraiński miał dwóch 
laureatów: Najlepszym Ukraińskim Fil-
mem Fabularnym okazała się Wizja motyla 
Maxima Nakonechny’ego; z kolei Taras 
Tomenko, twórca Na hałdach (Terykony), 
mógł cieszyć się uhonorowaniem za Naj-
lepszy Ukraiński Film Dokumentalny. Na 
tym nie koniec: w Konkursie 1-2 zwycię-
żyły Siostry Lindy Olte; Nagrodę Crème de 
la Crème zdobyła Laura Mora za Królów 
świata; Nagrodę Wolny Duch zabrał do 
domu Samppa Batal za Człowieka czasu, 
a wspaniała czeska dokumentalistka Jana 
Ševčíková została nagrodzona za najnow-
szą produkcję Ci, którzy tańczą w ciem-
ności w kategorii Najlepszy Film Doku-
mentalny. 

W Konkursie Filmów Krótkometrażowych 
natomiast, co warto odnotować na łamach 
„Magazynu…”, sukces odniosła produkcja 
Studia Munka-SFP – Najlepszym Aktorskim 
Filmem Krótkometrażowym uznano Piękną 
łąkę kwietną Emi Buchwald (Short Grand Prix 
zdobył Ostatni punkt Miguela Lópeza Berazy). 

Nagrodzeni twórcy pochodzili m.in. 
z Litwy, Łotwy, Polski, Finlandii, Włoch, 
Łotwy, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Kolum-
bii, Hiszpanii, Finlandii. Ich filmy to naj-
częściej koprodukcje, fuzje wielokulturo-
wych sił – przykład tego, jak kino może stać 
ponad podziałami, jednoczyć mimo wojny 
i wielu przeciwności oraz różnic. Podobnie 
było w składach jurorskich, byli tu przedsta-
wiciele Europy (w tym Białorusi), ale i Azji, 
a nawet Australii. Organizatorzy, zapraszając 
tak wielu gości, mieli piękne intencje i myśleli 
światowo. Przy takim rozmachu i niezłym 
programie każde niedociągnięcie bolało 
podwójnie. Tym bardziej, że niewiele bra-
kowało, a można było uniknąć mniejszych 
lub większych kompromitacji. 

Chyba największa skaza na honorze organi-
zatorów to wizyta Zdenka Svěráka, czeskiego 
aktora i scenarzysty (obraz Kola, do którego 
napisał scenariusz, został uhonorowany Osca-
rem dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycz-
nego w 1997) i karnawał kardynalnych błę-
dów, do których doszło w ramach spotkania 
gościa z publicznością: brak moderatora/
moderatorki podczas rozmowy, brak tłuma-
cza/tłumaczki, którzy mogliby porozumiewać 
się z gościem w jego ojczystym języku i którzy 
znaliby twórczość czeskiego filmowca, brak 
krzesła, na którym twórca mógłby usiąść, czy 
wreszcie brak wody dla niego i jego wnuka 
Františka Svěráka, cenionego w Czechach 
montażysty. Obaj panowie promowali film 
Światło Betlejemskie Jana Svěráka. Podobnie 
było podczas spotkania z duńskim reżyse-
rem Bille Augustem pokazującym Pocałunek. 
Dezorganizacja zdominowała kilka innych 
premier, w tym pokaz Nauki latania Kata-

PEJZAŻ 
Z PĘKNIĘCIEM

rzyny Trzaski. Dokumentalistka podzieliła 
los Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala, którzy 
kilka lat temu (w 2016) premierowo pokazy-
wali na WFF Słońce, to słońce mnie oślepiło. 
Pomimo umówionej strategii działań z orga-
nizatorami i faktu, iż twórcy byli obecni na 
sali, projekcja filmu rozpoczęła się bez zapro-
szenia ich na scenę i bez planowanego przez 
nich powitania... 

Naprawdę trudno zrozumieć sens zapra-
szania gości z najdalszych zakątków świata, 
gdy nie ma czasu na jakiekolwiek sensowne 
i pogłębione rozmowy z nimi po filmach, 
bo: albo brakuje prowadzących, albo zaczyna 
się już kolejny seans, więc spotkanie może 
potrwać kilka minut. Brakuje moderatorów, 
brakuje tłumaczy – tak to jest, gdy stawki są 
poniżej normy. Już nawet nie warto wspomi-
nać o straconych nadziejach zaproszonych 
gości i widzów. A widać dobrze, że WFF 
ma niesłabnącą (i łaskawą) publiczność. 
Marzyłabym o tym, aby z galerii handlowej 
i multipleksu festiwal tego formatu prze-
niósł się do kin studyjnych stolicy, wspo-
magając mniej oblegane sale i obiekty. Aby 
stał się koherentną imprezą o jasnym pro-
filu i przejrzystej strukturze, która zacznie 
wdrażać zielone rozwiązania i redukować 
ślad węglowy, a nie powiększać go często 
w sposób bezrefleksyjny.

Tegoroczną rozmowę o festiwalu i jego 
niedociągnięciach zainicjował post dzien-
nikarza filmowego Rafała Pawłowskiego. 
Na jego profilu na Facebooku wypowiadają 
się dziennikarze i krytycy, tworząc najbar-
dziej aktualną listę smutnych refleksji i bar-
dziej ogólnych konstatacji. Ten zbiorowy 
głos sprzeciwu to wyraz narastającej od 
dawna niezgody na nieprofesjonalne prak-
tyki, które obniżają poziom ważnej imprezy 
wpisanej wiele lat temu w kulturalny pej-
zaż stolicy. Szkoda, że dziś ten krajobraz 
zalicza tak mocne pęknięcie. 

Anna Serdiukow

FESTIWALE W POLSCE

Warszawski Festiwal Filmowy to 
wydarzenie, które wzbudza coraz 
większe kontrowersje. Z jednej strony 
duża frekwencja, perełki programowe, 
znamienici goście, a z drugiej 
niedorzeczne wpadki i irytujące pomyłki, 
których nie wybacza się żadnemu 
festiwalowi, a zwłaszcza klasy A. 

rzy ściągają do Warszawy z całego świata. Bez 
wątpienia WFF rozrósł się przez lata, ma wiele 
do zaoferowania widzom i samym twórcom 
(też w wymiarze nagród finansowych). I pew-
nie nie jest to proste w nawigacji i logistyce. 
Sama często gubię się w gąszczu nagród, kon-
kursów, sekcji, których profil i kryteria nie do 
końca są dla mnie jasne.

Pjer Žalica

Ekipa filmu Piękna łąka kwietna, 
reż. Emi Buchwald – Najlepszy  
Aktorski Film Krótkometrażowy
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współczesnego świata przedstawione z nie-
zwykłą delikatnością i głębokim współczu-
ciem”. Te jurorskie uzasadnienia, wzajem-
nie się dopełniające, znakomicie definiują 
dominujące treści konkursowych filmów, 
a także emocje im towarzyszące – po obu 
stronach ekranu, a więc filmowców, a także 
publiczności oglądającej ich dzieła. A o to 
przecież w kinie najbardziej chodzi, zresztą 
nie tylko w kinie. 

O rodzinie, tym razem boliwijskiej, 
opowiada Catalina Razzini, autorka 
Córki i słońca (Wyróżnienie Specjalne), 
subtelnej opowieści o miłości i tęskno-
cie. Kiedy ojciec dziewczynki wyjeżdża 
do La Paz w poszukiwaniu pracy, Lucia 
musi poradzić sobie z tęsknotą i nieustan-
nym oczekiwaniem na powrót ukochanego 
rodzica. O potrzebie miłości, tej rodziciel-

ALE KINO!

Największą furorę wśród jurorów 
poznańskiego festiwalu zrobiła 
japońska Moja mała ojczyzna 
Emmy Kawawady, uhonoro-

wana statuetką Marcina przez Jury Młodych 
oraz Złotymi Koziołkami przez profesjo-
nalne jury filmów pełnometrażowych dla 
młodzieży. Młodzi dostrzegli w tej przej-
mującej opowieści o losie 17-letniej Kur-
dyjki i jej rodziny, której wniosek o przy-
znanie uchodźczego statusu został przez 
japońskie władze odrzucony – jak czytamy 
w uzasadnieniu werdyktu – „uderzający 
realizm w minimalistycznym wydaniu, ory-
ginalne podejście do współczesnych pro-
blemów polityczno-społecznych, złożony 
portret psychologiczny głównej bohaterki 
i emocje, z jakimi film zostawia widza po 
seansie”, „starzy” zaś – „palące problemy 
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skiej, opowiada wzruszająco Giu-
seppe Bonito w Oddanej dziewczynie 
(Wyróżnienie Jury Młodych). Bieda 
zmusiła rodziców do oddania jednej 
ze swych córek do bogatej rodziny 
zastępczej. Teraz, po 13 latach, dziew-
czyna zostaje zwrócona… Z kolei 
choroba mamy oraz nieoczekiwana 
opieka ekscentrycznej ciotki zmusza 
bohatera efektownego, a przy tym 
mądrego filmu Kristoffera Rusa Za 
duży na bajki (Nagroda Ale Debiut!) 
do zastanowienia się nad egzysten-
cjalnymi priorytetami. To opowieść 
o wyższości takich wartości życio-
wych nad wirtualnymi, wszak życie – 
to właściwe, nie komputerowe – ma 
się tylko jedno.  

Złote Koziołki dla najlepszego 
filmu pełnometrażowego dla dzieci 
przypadły uroczej niemiecko-
-austriackiej Opowieści Franza Johan-
nesa Schmida, poświęconej dziew-
częco-chłopięcej przyjaźni, a przy 
tym wykpiwającej stereotypowe 
wzorce męskości, wszak nie trzeba 
być macho, żeby stać się fajnym kum-
plem. Jury Dziecięce statuetkę Mar-
cinka przyznało duńskiemu filmowi 
Frederika Nørgaarda Mój brat robot, peł-
nej pozytywnej energii opowiastce science 
fiction pokazującej, że możliwy jest nowy 
cudowny świat, a czy takim się stanie – 
zależy wyłącznie od nas.

Podobnym sprawom poświęcone 
były także tytuły konkursu krótkome-
trażowego. Jury profesjonalne Złotymi 
Koziołkami dla najlepszego filmu dla 
młodzieży nagrodziło brytyjską fabułę 
Za ostro Seana Lìonadha za „tworzenie 
odważnego, mierzącego się z homofobią 
kameralnego kina, o wyważonym tonie 
dramatyczno-komediowym”, zaś za naj-
lepszy film dla dzieci uznano francuską 
animację Luce i skała Britt Raes, dostrze-
gając w niej „ujmującą i dającą do myśle-
nia opowieść o akceptacji odmienności 
i sile wspólnoty”. Jury Młodych, ocenia-
jące filmy krótkometrażowe, statuetką 
Marcina nagrodziło Ucieczkę Gabriela 
Hénot-Lefèvre’a, kolejną znakomitą fran-
cuską animację, tym razem rozgrywa-
jącą się w… domu starców, wszak w każ-
dym wieku można w sobie odkryć duszę 
dziecka. Jury Dziecięce swego Marcinka 
przyznało norweskiej animacji Planeta 
Robin Johana Kaosa za „oryginalną, anga-
żującą i wielowątkową fabułę, za przed-
stawienie problemów rodzinnych oczami 

dziecka, apel o szacunek dla Ziemi, poru-
szającą grę aktorską i niezwykły efekt 
wizualny tytułowej planety”.

Poetyka science fiction zdominowała 
także Nagrody Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich: za najlepszy rodzimy film 
animowany uznano Astrę Michała Łubiń-
skiego, uniwersalną i ponadczasową opo-
wieść o siostrzanej miłości, a laurem za 
najlepszy pełnometrażowy film dla dzieci 
uhonorowano francuską Smoczą księż-
niczkę Jean-Jacques’a Denisa i Antho-
ny’ego Roux (także Nagrody Europej-
skiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci 
[ECFA] i Zespołu Edukatorów Filmo-
wych), baśniową, pełną przygód i nie-
oczekiwanych zwrotów akcji opowieść 
o złym królu, mądrym smoku i tytuło-
wej dziewczynce, a jednocześnie filo-
zoficzną wręcz rozprawkę o chciwości 
i władzy oraz o sile przyjaźni i miłości. 
Piłkarskie Koziołki, bo poznański festi-
wal ma także sekcję futbolową, trafiły do 
Camiela Schouwenaara, autora holender-
skiego Meczu o wszystko.

I jeszcze jeden jakże ważny laur. Platy-
nowe Koziołki, przyznawane przez organi-
zatorów poznańskiego festiwalu Ale Kino!, 
to nagroda promująca ideę wartościowej, 
niekomercyjnej, polskiej, europejskiej 

W konkursach 40. 
Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów 
Młodego Widza 
„Ale Kino!” 
pokazano 22 filmy 
pełnometrażowe  
i 53 krótkie. 
Oceniało je 
9 gremiów  
jurorskich, 
przyznano  
aż 21 nagród 
i wyróżnień,  
a i tak zabrakło 
trofeów dla 
wszystkich godnych 
uhonorowania. 

MOJA MAŁA 
FILMOWA 
OJCZYZNA

i światowej sztuki filmowej dla 
dzieci i młodzieży, znajdującej się 
poza szerokim obiegiem dystry-
bucyjnym. Tym razem trafiły one 
do Feliksa Vanginderhuysena, 
Sekretarza Generalnego ECFA, 
wielkiego przyjaciela poznań-
skiego festiwalu – „w uznaniu 
jego długotrwałych i niezwy-
kłych zasług dla filmu dziecię-
cego i młodzieżowego”, oraz do 
warszawskiej firmy produkcyj-
nej Animoon „za wybitny wkład 
we współczesną polską anima-
cję przeznaczoną dla dzieci oraz 
za bogactwo doskonale udoku-
mentowanych konceptów następ-
nych filmów, z życzeniami, aby 
jak najwięcej z nich weszło na 
ekrany”. Lawina prestiżowych 
nagród, jaka spadła dotychczas 
na filmy tej firmy, a istnieje ona 
dopiero 10 lat, jest imponująca 
zarówno pod względem ilościo-
wym, jak i jakościowym. Warto 
przypomnieć tu takie produkcje, 
jak Acid Rain Tomasza Popakula, 
koprodukowaną z kinematogra-
fią fińską Magiczną zimę Mumin-

ków Jakuba Wrońskiego i Iry Carpelan czy 
III Marty Pajek. Sama firma Animoon za 
koprodukowaną z Czechami, Francją i Sło-
wacją efektowną ekranizację bestsellero-
wej książki Ivy Procházkovej Nawet myszy 
idą do nieba została okrzyknięta na Car-
toon Tributes – Producentem Roku 2022. 
Bo Animoon zajmuje się animacją w bar-
dzo szerokim zakresie, produkuje filmy 
dla najmłodszych, nieco starszych, ale i dla 
dorosłych. Można rzec, że sam wychowuje 
publiczność swoich filmów, bo ci najmłodsi 
szybko przecież stają się nieco starsi, a kie-
dyś też dorosną.

Reasumując, 40. jubileuszowa edycja 
Ale Kina! okazała się niezwykle udana, i to 
pod każdym względem – filmowym, orga-
nizacyjnym, towarzyskim. Filmy, a z nimi 
publiczność – po dwuletniej przerwie – 
wrócili do kin, i to w świetnej, pełnej pozy-
tywnej energii formie. A za rok kolejny 
jubileusz… festiwalowa sześćdziesiątka, 
bo poznańskiej imprezie, która odbyła się 
dotychczas 40 razy, stuknie 60 lat (pierwsza 
edycja, pod nazwą Przegląd Filmów Ani-
mowanych i Dziecięcych, odbyła się w 1963 
roku). Na poznańskie festiwale jeżdżę już 
45 lat. Moja mała filmowa ojczyzna…

Jerzy Armata

Feliks Vanginderhuysen

Moja mała ojczyzna, 
reż. Emma Kawawada

Fo
t. 

M
ac

ie
j Z

ak
rz

ew
sk

i/M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

FESTIWALE W POLSCE



18

bardzo emocjonalnie, podczas gdy rodzice 
zamykają się w swoich światach”. 

Srebrny Precel przypadł Janowi Bujnow-
skiemu za reżyserię filmu Diabeł (Szkoła 
Filmowa w Łodzi, 2022). W Polsce, w trud-
nych latach 90. XX wieku, gdy rekordowe 
wartości osiągnęły wskaźniki zarówno 
bezrobocia, jak i religijności, mężczyzna 
w przebraniu diabła (Sebastian Pawlak), 
żerując na ludowej wierze starych ludzi 
z prowincji, naciąga ich na pieniądze. Szansę 
poprawy stworzy mu spotkanie z pewną 
wdową (w tej roli niezawodna Jadwiga Jan-
kowska-Cieślak). Jurorzy docenili w Diable 

NANO FILM FESTIVAL

Nano Film Festival – Międzyna-
rodowy Festiwal Krótkometra-
żowych Filmów Fabularnych 
odbył się po raz pierwszy. „Nano 

to po grecku karzeł. W potocznym języku 
słowem nano określa się coś bardzo małego. 
Dosłownie nano to milimikron, czyli jedna 
miliardowa metra” – tak dyrektor arty-
styczny NFF Robert Gliński objaśnił w kata-
logu genezę nazwy wydarzenia, które pro-
muje „bardzo małe” (co do metrażu, nie 
jakości!) filmy fabularne. „Magazynowi 
Filmowemu” powiedział zaś o tym, skąd 
wzięło się samo wydarzenie: „Jest ono kon-
tynuacją festiwalu Nowe Kino – Nowy Sącz. 
Tam o nagrody walczyły polskie krótkie 
fabuły rozmaitych twórców, niekoniecz-
nie studentów szkół filmowych. Krakowski 
NFF to impreza międzynarodowa, na której 
rywalizują ze sobą głównie szkoły filmowe, 
choć w pierwszej edycji nie zabrakło też np. 
silnej reprezentacji Studia Munka-SFP”.

Na inny powód powstania NFF zwraca 
uwagę nasz redakcyjny kolega Jerzy Armata. 
Jego wypowiedź podczas uroczystości roz-
dania nagród sprowadzała się do tego, że 
krótkometrażowe filmy fabularne wpraw-
dzie pojawiają się na krajowych festiwa-
lach, np. w Łagowie, Gdyni czy w progra-
mie Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 
ale na drugim planie – wypierane przez 
produkcje średniometrażowe, przeważnie 
dokumentalne. Dobrze więc, że pojawił się 
w Polsce festiwal poświęcony wyłącznie 
krótkim formom fabularnym.

PRECLE ROZDANE
Do konkursu zakwalifikowano 33 filmy 
z ponad 100 nadesłanych. Jury pod prze-
wodnictwem Kingi Dębskiej przyznało 
Nagrodę Główną – Złoty Precel – Luizie 
Budejko za reżyserię filmu Wskrzeszenie 
(Gdyńska Szkoła Filmowa, 2022). Ocenę 
jurorów podzielili widzowie, przyznając 
tej fabule Precel Publiczności. Bohaterką 
z werwą i wrażliwością opowiedzianej histo-
rii jest 10-letnia Magda (zjawiskowa Maria 
Dudaref), która „wskrzesza” zmarłego brata, 
upodabniając się do niego zewnętrznie. Pra-
gnie w ten sposób „wskrzesić” ojca, odrętwia-
łego psychicznie w żałobie. „Trzon opowieści 
zaczerpnęłam z własnych doświadczeń” – 
zwierzyła się „Magazynowi Filmowemu” 
Luiza Budejko. – „Kiedy byłam w wieku 
Magdy, przeżyłam stratę bliskiej osoby 
i wyobrażałam sobie różne scenariusze jej 
powrotu do życia. We Wskrzeszeniu chcia-
łam też pokazać odmienne reakcje, osób z tej 
samej rodziny, na stratę. Dziecko reaguje 
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nych na polu bitwy, a tymczasem między 
nimi rodzi się uczucie. W poetycki ton tej 
historii utrafili aktorzy – Marta Ścisłowicz 
i Sebastian Stankiewicz.

Grę aktorską NFF honoruje tylko jedną 
nagrodą. Laureatką Aktorskiego Precla 
została Agnieszka Rajda, dzięki głównej 
roli – dziewczyny dotkniętej depresją – 
w filmie Kamili Tarabury Chodźmy w noc 
(Studio Munka-SFP, 2020). Bardzo prze-
konująco wcieliła się w swoją bohaterkę, 
niemniej miała silną konkurencję. Zwłasz-
cza wśród aktorek – w osobach nie tylko 
Jankowskiej-Cieślak i Ścisłowicz, ale rów-
nież Zuzanny Mikołajczyk grającej prze-
śladowczynię Afroamerykanina w Czar-
nym (Warszawska Szkoła Filmowa, 2022) 
w reżyserii Moritza Geraldo Scherzera, Elizy 
Rycymbel w roli piosenkarki, która mierzy 
się z trudną miłością do brata-narkomana 
w dramacie Hanny Kilińskiej Nie mów tak 
do mnie (Gdyńska Szkoła Filmowa, 2022), 
Julii Kuzki w filmie Klaudii Kęski Ostatnie 
dni lata (Szkoła Filmowa im. Krzysztofa 
Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, 2020) czy Małgorzaty Gorol 
w czarnej komedii Martyny Majewskiej 
Maria nie żyje (Studio Munka-SFP, 2020). 
Ten ostatni film, pysznie balansujący na 
cienkiej granicy między światem docze-
snym i „tamtym”, był jednym z faworytów 
publiczności, a operatorowi Pawłowi Cho-
rzępie przyniósł zasłużonego Foto Precla 

za najlepsze zdjęcia, żeby było ciekawiej – 
czarno-białe.

NAPRAWDĘ KRÓTKI 
DYSTANS
Czas projekcji większości filmów konkurso-
wych oscylował wokół 20 minut. Opowie-
dzieć w tych warunkach skondensowaną, 
a zarazem przejrzystą i pogłębioną historię 
jest na pewno trudniej, niż gdy ma się do 
dyspozycji półtorej godziny czy dwie. Ale 
prawdziwą sztuką jest dokonać tego w cza-
sie krótszym niż 10 minut. Bez wątpienia 
udało się to Przemysławowi Kulikowskiemu 
w również czarno-białej Królowej (War-
szawska Szkoła Filmowa, 2022) i Marci-
nowi Niemkiewiczowi w filmie InstaLove 
(Gdyńska Szkoła Filmowa, 2022). Siedem 
minut wystarczyło pierwszemu z tych reży-
serów do przejmującego ukazania mean-
drów (nie)pamięci osób w podeszłym wieku 
oraz potwierdzenia talentów aktorskich Ewy 
Decówny i Wojciecha Duriasza. W takim 
samym czasie drugi z nich pomieścił wstrzą-
sający obraz funkcjonowania mediów spo-
łecznościowych, w których wszystko jest na 
sprzedaż i nawet rozstanie z ukochanym 
można przeboleć, jeśli tylko ma się w inter-
necie dużą ilość obserwujących.

MINUSIK I PLUSY
Najsłabszym ogniwem pierwszego NFF 
były filmy zagraniczne. W konkursie znala-

zło się zaledwie kilka i wszystkie – z czego 
w zasadzie powinniśmy się cieszyć – pod 
względem artystycznym plasowały się 
daleko za większością rodzimych produk-
cji. „W następnych latach filmów z zagra-
nicy będzie więcej i będą lepsze” – obiecuje 
Robert Gliński.

Nie licząc tego mankamentu, pierwszy 
Nano Film Festival, czyli Międzynaro-
dowy Festiwal Krótkometrażowych Fil-
mów Fabularnych w Krakowie (odbył 
się w gościnnym kinie Kijów) był bar-
dzo udany. Jurorzy i widzowie zgodnie 
chwalili różnorodność tematyczną i sty-
listyczną oraz ogólnie wysoki poziom fil-
mów. Dyskusje z ich twórcami, prowa-
dzone przez Roberta Glińskiego i Jerzego 
Armatę, a także krótkie wykłady, na któ-
rych Gliński omawiał istotne aspekty sce-
nariopisarstwa i reżyserii, czy warsztaty 
Stanisława Zawiślińskiego dla studentów 
dziennikarstwa UW, stanowiły edukacyjną 
wartość dodaną. 

Warto podkreślić ciepłą, swobodną 
atmosferę, w jakiej upłynął NFF, spraw-
nie zorganizowany przez Fundację Film 
& Art z Krakowa. Niemałe zasługi ma tu 
producentka wykonawcza wydarzenia 
Dorota Kadula ze swoją ekipą, jak rów-
nież prowadzący obie gale – otwarcia 
i zakończenia festiwalu – Paweł Sztompke.

Andrzej Bukowiecki

FESTIWALE W POLSCE

„fantastyczne aktorstwo”, humor i realizm 
magiczny, podkreślony – dodajmy – zdję-
ciami Kaspra Lorka, zrealizowanymi na 
negatywie, co jest dziś rzadkością. 

Brązowy Precel trafił do Michała Toczka, 
nagrodzonego za reżyserię Martwego mał-
żeństwa (Szkoła Filmowa w Łodzi, 2022). 
Kompozytora Pimona Leklera wyróż-
niono zaś Preclem Muzycznym za „sub-
telną, oszczędną formę muzyczną, dosko-
nale korespondującą z treścią, jak i formą 
obrazu”. Martwe małżeństwo to delikatna 
komedia o dwojgu ludziach, którzy staty-
stują w filmie wojennym. Udają uśmierco-

SZTUKA 
ZWIĘZŁOŚCI
Krótko, zwięźle i na temat. A do tego 
ciekawie. Czyż nie tego oczekujemy  
od małych form filmowych? Większość 
z nich, pokazanych na Nano Film Festival 
w Krakowie (21-23 października),  
spełniła powyższe kryteria. I to w czasie  
nie dłuższym niż 30 minut.

Luiza Budejko  
ze Złotym Preclem

Robert Gliński i Jerzy Armata Fo
t. 
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FESTIWALE W POLSCE KINO DZIECIKAMERA AKCJA

Są trzy filary Festiwalu Kamera 
Akcja – filmy, goście oraz uczestnicy 
i przede wszystkim długie rozmowy 
o kinie: z krytykami, kinofilami, 

twórcami i dziennikarzami. Dyskutujmy 
razem, do białego rana, bo jesteśmy RAZEM 
FILMOWI!” – tak 13. Festiwal Kamera 
Akcja otworzyła jego dyrektorka, Malwina 
Czajka. 

Program tego wydarzenia stawia na 
jakość. Proponuje nowe formy filmowych 
opowieści, prezentuje twórców kina arty-
stycznego. Z Polski i ze świata. Nie zapo-
mina jednak o dawnych mistrzach, jak 
wciąż inspirujący twórcy francuskiej Nowej 

Od 13 do 16 października w Szkole 
Filmowej w Łodzi i w Muzeum 
Kinematografii przy szczelnie 
wypełnionych salach odbyło się 70 projekcji 
filmowych, 40 pełnometrażowych,  
aż 20 przedpremier oraz 3 dyskusje 
panelowe. 
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Fali (Jean-Luc Godard 
i François Truffaut). 
Zderza widzów z kon-
trowersyjnym, moc-
nym, poruszającym 
kinem, wywołującym 
skrajne emocje i burz-
liwe dyskusje. W tym 
roku organizatorzy 
otworzyli  festiwal 
przedpremierowym 
seansem Silent Twins 
Agnieszki Smoczyń-
skiej z udziałem reży-
serki i producentki 
Ewy Puszczyńskiej, 
a zamknęli pokazem 
IO Jerzego Skolimow-
skiego. A pomiędzy 
nimi filmy zauważone 
albo nagrodzone na 
zagranicznych festi-
walach, takie jak m.in. 
Alcarrás Carli Simón, 

Blisko Lucasa Dhonta, Zdarzyło się Audrey 
Diwan, Pięć diabłów Léi Mysius, Odbicie 
Valentyna Vasyanovycha, a z polskich pro-
dukcji w sekcji „15-lecie Łódzkiego Fun-
duszu Filmowego” m.in. kontrowersyjni 
Głupcy Tomasza Wasilewskiego, Cicha zie-
mia Agi Woszczyńskiej. A to tylko niektóre, 
obok nowego kina duńskiego, z elektryzu-
jących hitów tegorocznej odsłony Kamery 
Akcji. Niewątpliwie kinofilską wisienką 
w stylu retro na tym przepysznym torcie 
okazał się powrót do czasów świetności 
magnetowidów, kaset i blasku neonów 
z zaprzyjaźnionym kolektywem VHS Hell 
oraz projekcja Zwolnienia warunkowego Fo
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Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci 
odbył się po raz dzie-
wiąty. Było widać i sły-

chać (ach, ten gwar rozmów w kulu-
arach kin między seansami!), że 
impreza tętni życiem i ma już stałą, 
wyrobioną publiczność, która rośnie 
wraz z kolejnymi odsłonami Kina 
Dzieci. To napawa nadzieją – to, czyli 
społeczność kinowa budowana od 
podstaw i od najmłodszych lat, oraz 
chęć i umiejętność kształtowania 
dobrych nawyków, takich jak spo-
tkania z twórcami, rozbudzanie cie-
kawości względem sztuki filmowej, 
zachęcanie do zadawania pytań, kreowanie 
twórczych przestrzeni do wymiany myśli 
i emocji, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, 
a dla rodziców i pedagogów spotkania ze 
specjalistami różnych dziedzin. Wierzę, 
że te najmłodsze pokolenia będą dorastać 
w otoczeniu ambitnego filmowego reper-
tuaru, świadomie czerpiąc część wiedzy 
o świecie z propozycji kin arthousowych. 
Ci młodzi ludzie w przyszłości wypełnią 
sale kinowe.

Łącznie na publiczność czekało 12 sek-
cji: 11 z nich stanowiły propozycje dla 
najmłodszych (m.in. konkursy: główny, 
filmowych odkryć, krótkich dokumen-
tów, dookoła świata i klasyka kina dzieci), 
12. sekcja pt. „Dużym okiem” przygoto-
wana została z myślą o dorosłych. Wśród 

Patricka G. Donahue’a z 1994 roku z lek-
torem na żywo.

Te filmy to znakomity pretekst do dys-
kusji, wymiany myśli często wykraczają-
cej daleko poza przytoczone tytuły. W tym 
roku organizatorzy paneli znakomicie wpa-
sowali się w czas postpandemii, kryzysów, 
wojny w Ukrainie i wynikających z tego 
niepokojów związanych z przyszłością kina. 
„Klapki na oczach. Promocja w branży filmo-
wej”, „Trendy w treściach. Jak trafić w gusta 
widowni?”, „Krytycznie do szpiku kości” – 
już same te tytuły wskazują, jak mocno festi-
wal reaguje na wyzwania współczesności 
i potrzeby zmian w branży produkcyjnej, 
dystrybucyjnej i krytyczno-filmowej.

Podczas tegorocznej edycji nie mogło 
zabraknąć konkursów. Zaprezentowane 
zostały 24 filmy krótkometrażowe: anima-
cje i etiudy z całego świata. W kategorii Naj-
lepsza Etiuda „Live Action” Jury Główne 
nagrodziło Stanley’a Xu z Tajwanu za film 
A Day, That Year, zaś wyróżnienie przypa-
dło w udziale filmowi Macieja Jankowskiego 
Warzywa i owoce. Ta etiuda otrzymała także 
Nagrodę Publiczności. Najlepszą Anima-
cją okrzyknęło natomiast The Fourth Wall 
Mahboobeh Kalaee z Iranu, zaś wyróżnienie 
powędrowało do rąk Mateusza Jarmulskiego 
za Wizytę. Swoją nagrodę dla najlepszego 
filmu konkursowego przyznało również Jury 
Młodych. Otrzymała ją etiuda Nie ma spo-
koju Karola Ulmana. W konkursie Krytyk 
Mówi wygrał Rafał Białopiotrowicz ze swoim 
kanałem Galeria Horroru, zaś w konkursie 
Krytyk Pisze trzy niezależne składy juror-
skie zadecydowały o przyznaniu głównych 
nagród dla: Jana Brzozowskiego za tekst 
„Wiersz niewypowiedziany” (Jury Kryty-
ków), Łukasza Homziuka za tekst „Całe życie 
za nami. O Post tenebras lux dziesięć lat póź-
niej” (Jury Twórczyń), Franciszka Draga za 
tekst „Samotni w domu. O dwóch filmach 
Ramona i Silvana Zürcherów” (Jury Mie-
sięcznika „Kino”).

Od 17 do 20 października festiwal prze-
niósł się do sieci. Na platformie Think Film 
wśród pokazów filmów i wydarzeń zna-
lazły się takie, jak„Mickiewicz filmowy”, 
czyli cykl rozmów, wykładów i seansów, 
odnoszących się do związków polskiego 
kina z twórczością naszego największego 
wieszcza, o którym mówi się, że gdyby uro-
dził się dziś, na pewno zamieniłby pióro 
na kamerę. Krytyka filmowa ma jak widać 
wiele twarzy i można ją uprawiać na nie-
skończoną ilość sposobów.

Mariola Wiktor

Pełne sale, uśmiechnięta widownia, 
uczciwe werdykty, co do których nie ma 
rozczarowań i uwag. Propozycje dla 
dużych i małych, także te pozafilmowe, 
inicjujące rozmowy, zabawy, edukację. 
Festiwal marzenie? Nie, to wspaniale 
realizowane Kino Dzieci.

RAZEM FILMOWI

zaprezentowanych tytułów były polskie (po 
raz pierwszy tak wiele produkcji z kraju) 
oraz zagraniczne premiery, animacje, filmy 
aktorskie i dokumentalne. Dzieci mogły 
poczuć się jak ekolodzy dzięki takim cyklom 
jak „Kino Dzieci gra w zielone”, a za sprawą 
„Z nosem w książkach” poznaliśmy najcie-
kawsze ekranizacje. Stacjonarnie festiwal 
odbył się w dniach 24 września – 2 paź-
dziernika, następnie w naszych domach 
gościła formuła online od 6 do 23 paź-
dziernika (119 filmów). 

I tak w 20 miastach i 29 kinach w całej Pol-
sce w plebiscycie publiczności zostało odda-
nych ponad 12 tys. głosów. Decyzją widzów 
i widzek najlepszym filmem Konkursu Głów-
nego 9. MFF Kino Dzieci zostało Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skor-

piona (reż. Tiny Mackic). W tym roku po 
raz pierwszy w historii została przyznana 
Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS dla najlepszego polskiego pełnome-
trażowego filmu dla młodej widowni, którym 
okazał się obraz Za duży na bajki Kristoffera 
Russa. Zresztą tytuł ten zdobył też nagrodę 
dla najlepszego filmu w Konkursie Głównym 
oraz nagrodę Jury ECFA (European Chil- 
dren’s Film Association). Jury Stowarzyszenia 
Kin Studyjnych nagrodziło animację Yuku 
i magiczny kwiat (reż. Rémi Durin, Arnaud 
Demuynck), z kolei jury Zespołu Edukato-
rów Filmowych uhonorowało Lato, kiedy 

nauczyłam się latać (reż. Radi-
voje Andrić). Jury Konkursu 
Filmowych Odkryć nagro-
dziło Comedy Queen (reż. 
Sanna Lenken), a Jury Kon-
kursu Krótkich Dokumentów 
za najlepszy tytuł uznało Nasz 
dom dziecka (reż. Ulla Søe).

Kino Dzieci to dziś marka 
(160 tytułów dla widzów 
od 4. roku wzwyż; łącznie 
wzięło udział ponad 31 tys. 
osób w stacjonarnej odsło-
nie festiwalu). Wydarzenie 
z charakterem i wyraźną toż-
samością: ambicjami i marze-
niami. No ale tak to jest, kiedy 

ma się te 9 lat: co nieco wie się już o sobie 
i o innych. Ma się własne zdanie i cele, do 
których wytrwale się dąży, a umiejętność 
pracy zespołowej jest sprawą honorową. 
Czuć, że ekipa Kina Dzieci – na czele z dyrek-
cją: Kamilą Tomkiel-Skowrońską i Maciejem 
Jakubczykiem – jest zintegrowana, a wysiłek 
włożony w przygotowanie festiwalu przy-
nosi im radość i satysfakcję. Bez nadęcia 
i niepotrzebnego blichtru. Całość cudnie 
podkreśla piękny (jak co roku) plakat oraz 
identyfikacja wizualna autorstwa Kasi Walen-
tynowicz. Raz przekroczysz ten magiczny 
krąg i zapragniesz być częścią tego gangu na 
zawsze. Jak głosiło hasło tegorocznej edycji: 
„Razem mamy supermoc!”.

Anna Serdiukow 

SUPERMOC NIE TYLKO 
DLA MAŁYCH

Maciej Jankowski

Gala zakończenia festiwalu
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FESTIWALE W POLSCE FESTIWAL FILMÓW NAUKOWYCH

W ostatnich latach 
zauważalny jest roz-
wój inicjatyw kultu-
ralnych ukierunkowa-

nych na szeroko rozumianą edukację 
naukową. Czy idea Festiwalu Filmów 
Naukowych narodziła się w reakcji 
na ten trend?
Genezy tego festiwalu należy zapewne 
szukać w różnych ideach na przestrzeni 
ostatnich lat. Jedną z nich jest program 
popularyzacyjny „Społeczna odpowie-
dzialność nauki” Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki, z którego środków organi-
zujemy festiwal. Pan Mariusz Wielec, 
dyrektor CEZAMAT, wspominał z kolei, 
że jedną z kluczowych inspiracji dla 
ogólnopolskiego festiwalu filmowego 
organizowanego przy Politechnice War-
szawskiej był dokument Nieletni inży-
nierowie Aleksandry Skowron i Hanny 
Polak, kręcony kilka lat temu na terenie 
CEZAMAT, pokazujący drogę mło-
dych dziewcząt i chłopców z liceum 
z małego miasteczka, którzy próbowali 
realizować swoje marzenia o budowie 
satelity. Ten i różne inne filmy doku-
mentalne starające się odmienić oblicze 
nauki w kulturze popularnej pokazały 
nam, że to dobry sposób na dotarcie do 
ludzi spoza naukowego świata. Widzi 
pan, organizujemy od dawna różno-
rodne inicjatywy popularyzujące naukę, 
choćby warsztaty dla dzieci ze szkół 
podstawowych i liceów, więc dla nas ta 
impreza jest kontynuacją już istnieją-
cych działań. 

Festiwal jest ogólnopolski, ale odbę-
dzie się lokalnie, w listopadzie, na tere-
nie CEZAMAT. Nie myśleli państwo 
o formule hybrydowej, żeby umożliwić 
udział ludziom spoza stolicy?
Nie, a przynajmniej nie w czasie 1. 
edycji. Zapraszamy do udziału wszyst-
kich zawodowców, pasjonatów oraz 
twórców audiowizualnych z całego 

Rozmowa z Martą Klewińską z Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, 
organizatorką 1. edycji Festiwalu Filmów Naukowych 

NAUKA NAS OTACZA
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kraju, lecz samo wydarzenie odbę-
dzie się stacjonarnie, bo chcemy z jed-
nej strony zaangażować studentów 
z Politechniki Warszawskiej, a z dru-
giej zacząć budować własną festiwa-
lową społeczność, tworzyć przestrzeń 
do dyskusji i refleksji. Odpowiada-
jąc jeszcze raz na postawione wcze-
śniej pytanie, idea Festiwalu Filmów 
Naukowych zrodziła się z chęci zro-
bienia czegoś dla ludzi, zaprezentowa-
nia założeń badań naukowych i dzia-
łalności naukowej w atrakcyjny sposób 
dla przedstawicieli młodych pokoleń. 
Chcemy pokazać, że nauka faktycznie 
może zmieniać otaczający nas świat, 
nasze środowisko, naszą planetę. I nie 
musi to być wcale ani nudne, ani aka-
demickie.

Festiwal jest ukierunkowany na mło-
dego uczestnika?
Chcielibyśmy dotrzeć przede wszystkim 
do młodych twórców i widzów, ale nie 
zamykamy się na nikogo. Początkowo 
istniał w regulaminie zapis, że przyjmu-
jemy filmy pełnometrażowe i krótko-
metrażowe stworzone przez młodzież 
i dorosłych w wieku od 16 do 40 lat, 
jednak szybko zrozumieliśmy, że każdy 
powinien mieć szansę na wzięcie udziału 
w konkursie i zdjęliśmy to ogranicze-
nie. Obecnie jedynym kryterium jest bli-
skość tematyki naukowej. Zapraszamy 
zarówno reżyserów, którzy żyją z robie-
nia filmów, jak i młodych twórców 
audiowizualnych, YouTuberów i każ-
dego, kto czuje się na siłach, żeby coś 
pokazać. O ile w produkcjach pełnome-
trażowych jest to trudniejsze, bo wiąże 
się z większymi pieniędzmi, tak dosta-
jemy mnóstwo krótkich metraży, w któ-
rych czuć ducha, o którego walczymy. 
Chcemy zaprosić ludzi do rozmów o naj-
nowszych odkryciach, pokazywać filmy, 
które poszerzą czyjąś – i naszą rów-
nież – wiedzę oraz pokażą świat z nieco 
innej strony. Bo przecież nauka otacza 
nas z każdej strony, tylko tak się dziwnie 
utarło, że „nauka” musi oznaczać labo-
ratoria i język akademicki. Może, ale nie 
musi. Chcemy to pokazać.

Jak w takim razie organizatorzy 
Festiwalu Filmów Naukowych defi-
niują „film naukowy”?
To pytanie, na które nie ma jednej 
odpowiedzi. W naszym przypadku jest 
to o tyle trudniejsze, że dopiero zaczy-

namy. Mamy pewne założenia i defi-
nicje, ale także nadzieję, że 1. edycja 
pomoże nam je uściślić, a może nawet 
poszerzyć. Film naukowy to dla nas 
obecnie taki, który podejmuje tema-
tykę naukową. Tyle. CEZAMAT to 
jednostka Politechniki Warszawskiej 
i skupia naukowców z różnych dzie-
dzin, od fotoniki po bioinżynierię. 
Chcemy ten potencjał wykorzystać, 
pokazując projekty dotyczące obszaru 
technologii czy innowacji, ale dostali-
śmy naprawdę różne zgłoszenia – i od 
doktorów fizyki, którzy analizują przed 

kamerą eksperymenty naukowe, i od 
pasjonatów, którzy chcą wyrazić fascy-
nację nauką. Nie każdy musi budować 
satelitę albo realizować eksperymenty, 
ale każdy może wykorzystać telefon 
czy aparat, żeby nagrać film związany 
z nauką. I tym, i tym twórcom chcemy 
zapewnić przestrzeń do pokazania fil-
mów, choć mamy oczywiście ograni-
czenia ilościowe. Festiwal będzie trwał 
tylko dwa dni (18-19 listopada – przyp. 
red.).

Pokazy zostaną obudowane dysku-
sjami i spotkaniami z twórcami, żeby 
również w taki sposób odmienić her-
metyczne postrzeganie nauki?
Nie będzie tak z każdym filmem, a przy-
najmniej nie w trakcie 1. edycji, jednak 
planujemy coś w rodzaju panelu dysku-
syjnego z udziałem ludzi nauki, filmow-
ców i artystów wizualnych, żeby omówić 
zarówno koncepcję „filmu naukowego” – 
nadać mu pewne ramy, zrozumieć, jak 
takie projekty postrzegać i tworzyć – 
jak i możliwości, które daje taka forma. 
Jury oceniające filmy przyjęte w kate-
goriach pełno- i krótkometrażowej też 
będzie różnorodne. Zaprezentujemy 

najnowszy obraz Krzysztofa Zanussiego 
Liczba doskonała, który dotyka zagad-
nień naukowych od strony nienauko-
wej. Pan Zanussi, z wykształcenia fizyk, 
zainteresował się naszą inicjatywą i weź-
mie udział w pokazie oraz porozmawia 
potem z widzami.

W trakcie 1. edycji zostaną pokazane 
wyłącznie filmy polskie. To twarda 
reguła, czy jednak myślą państwo 
o rozszerzeniu w przyszłości idei na 
projekty zagraniczne z napisami?
Będziemy o tym myśleć dopiero po reali-
zacji 1. edycji. Mamy nadzieję, że pokaże 
nam ona kierunki rozwoju naszego 
festiwalu. Chcemy z nauką docierać do 
ludzi i mamy nadzieję, że robienie tego 
poprzez format wielkiego ekranu okaże 
się atrakcyjne nie tylko dla nas, ale i dla 
całej społeczności zarówno tej lokalnej, 
jak i ogólnopolskiej.

Nauka, choć coraz skuteczniej popu-
laryzowana, zwłaszcza w mediach 
społecznościowych, jest mimo 
wszystko wciąż traktowana przez 
wielu ludzi z nieufnością. W rezul-
tacie przegrywa często z informacją 
łatwą do przyswojenia lub atrakcyj-
nie szokującą. Jak się przez to przebić 
promocyjnie?
Bardzo dobre pytanie, bo to jedno 
z największych stojących przed nami 
wyzwań, nie tylko przy tej edycji, ale 
przy każdej kolejnej. Natomiast odpo-
wiedź będzie skromna. Pierwszą edycję 
promujemy własnymi akademickimi 
zasobami, informacjami skierowa-
nymi do 19 wydziałów Politechniki itp., 
a także za sprawą patronów medialnych, 
którzy w nas uwierzyli. Byliśmy na 
„jedynkach” Onetu i „Nauka. To Lubię” 
Tomasza Rożka. Pisała o nas „Kopal-
nia Wiedzy”, wspiera nas Legalna Kul-
tura. Mamy honorowy patronat Cen-
trum Nauki Kopernik oraz Dzielnicy 
Ursynów. Szukamy cały czas różnych 
sposobów i możliwości. Nie jest to pro-
jekt komercyjny, i nigdy taki nie będzie, 
więc musimy podchodzić do niego 
kreatywnie. I dziś, kiedy rozmawiamy 
o 1. edycji, która jeszcze nie nastąpiła, 
i za rok, jeśli uda nam się doprowadzić 
do kontynuacji. Ale czuję, że wszystko 
zmierza w dobrym kierunku.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Marta Klewińska
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100. ROCZNICA URODZIN 

 JANUSZA „KUBY” 
MORGENSTERNA

W tym roku, 16 listopada, przypada 100. 
rocznica urodzin Janusza „Kuby” Morgensterna. 

Był znakomitym reżyserem filmowym 
i telewizyjnym, oddanym producentem wielu 
znaczących tytułów w polskiej kinematografii, 

ciepłym, serdecznym i koleżeńskim człowiekiem, 
zaangażowanym w sprawy środowiska 

członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Miał wyjątkowy dar do odkrywania nowych 
osobowości aktorskich. Wrażliwy na muzykę, 

zapraszał do współpracy najzdolniejszych 
kompozytorów. Do widzenia, do jutra…, 

Stawka większa niż życie, Jowita, 
Kolumbowie, Trzeba zabić tę miłość, 
Polskie drogi czy Żółty szalik – to jego 

najbardziej znane i cenione dzieła.
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Janusz Morgenstern na planie 
filmu Potem nastąpi cisza
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Janusz Głowacki powiedział kiedyś 
w rozmowie z Bartoszem Staszczy-
szynem, że „gdyby Kuba Morgenstern 
wyemigrował i robił filmy w Holly-

wood, miałby na własność archipelag wysp 
na Pacyfiku. Ale nie wyjechał, więc archi-
pelagu nie miał. Ale miał Krysię, swoje 
filmy, domek i psa. W sumie bardzo du-
żo”. Głowacki słusznie sugerował, że był to 
najbardziej „amerykański” polski reżyser.

Urodził się w rodzinie żydowskiej. W cza-
sie drugiej wojny światowej cudem unik-
nął Holocaustu. Jego rodzice i najbliższa 
rodzina nie przeżyli zagłady. Jako dziec-
ko przebywał w getcie, po dramatycznej 
ucieczce, która sama w sobie jest tematem 
na film, ukrywał się w wielu domach. Kazi-
mierz Kutz pisał w „Alfabecie filmowym”: 
„Gdzieś tam na wschodnich rubieżach, ze 
Stanisławem Lecem z getta wyszli po chleb 
na aryjską stronę i dzięki temu uratowali się”.

W 1954 roku ukończył studia na Wydziale 
Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Fil-
mowej w Łodzi. I tak oto chłopak z Podola, 
po traumatycznych przeżyciach wojennych, 
wkroczył w świat filmu. W 1956 rozpoczął 
współpracę z Andrzejem Wajdą przy Kanale, 
następnie przy Popiele i diamencie (1958) 
oraz Lotnej (1959) Wajda zawsze podkre-
ślał, że Morgenstern wniósł do jego filmów 
mnóstwo ważnych scen: „Oddał mi swój 
najlepszy pomysł – ten z płonącymi kielisz-
kami, a przecież mógł go sobie zostawić. 
Wtedy jednak nie myślało się w ten sposób. 
Oddał mi go, bo to był nasz wspólny film”. 
W różnych rankingach największych scen 
w polskim filmie, ta z Popiołu i diamentu 
zazwyczaj wymieniana jest na pierwszym 
miejscu albo w ścisłej czołówce.

Morgenstern powtarzał, że reżyserię trak-
tuje jako zawód, a nie jako wypowiedź odau-
torską. Mówił: „Nie jestem kompozyto-
rem, raczej wykonawcą, grającym raz Men-
delssohna, raz Bacha”. W jego twórczości, 
bardzo zróżnicowanej, wielogatunkowej, 
możemy wyróżnić dwa nurty. Pierwszy to 
kino psychologiczne, niestroniące od aktu-
alnych kontekstów społecznych i politycz-
nych. Znajdziemy w tym nurcie poważne 
dramaty egzystencjalne i lekkie komedie 
obyczajowe. Drugi nurt to filmy wojenne, 
niejednoznaczne, pokazujące trudne wybo-
ry moralne w mrocznych czasach. Reżyser 
od nikogo nie wymagał heroizmu. Unikał 
podejmowania bezpośrednio tematu Ho-
locaustu. Pytany o to przyznawał szczerze, 
że Holocaust i getto są wydarzeniami, które 
jako filmowiec wyparł z pamięci: „Kręcąc 
filmy o tematyce wojennej, nie bazuję na 

własnych wspomnieniach, ograniczam się do 
wyobraźni, czerpię z materiałów źródłowych. 
Nie przepadam za dosłownością w kinie”.

Tylko raz nawiązał do swoich przeżyć 
wojennych. W 1961 roku w łódzkim „Se-
-ma-forze” zrealizował Ambulans, krótki, 
niespełna 10-minutowy, czarno-biały film. 
Film bez słów. Tylko na początku słyszymy 
z offu głos Hitlera, który z fanatyczną pasją 
zapowiada zagładę narodu żydowskiego. 
Potem jest już tylko ambulans, hitlerowcy 
i grupka żydowskich dzieci, nieświadomych, 
że czeka je ostatnia podróż. Morgenstern 
mówił: „Zrobiłem to raz i wystarczy. Nie 
będzie dalszego ciągu”. Holocaust był dla 
niego nieusuwalną traumą. 

Zgodnie z tym wyznaniem Morgenstern 
zadebiutował w 1960 roku filmem Do wi-
dzenia, do jutra... Ten obraz był czymś nie-
zwykłym w tamtym czasie. Na ekranach 
dominowały dzieła szkoły polskiej oraz 
nurt rozliczeniowy. I oto pojawił się film 
wnoszący powiew świeżości, film jakby 
o „niczym”, czyli o miłości i dojrzewaniu. 
Akcja toczyła się w kręgu twórców i aktorów 
legendarnego teatrzyku Bim-Bom z Gdań-
ska. Scenariusz napisali Zbigniew Cybul-

ski i Bogumił Kobiela (w czołówce wymie-
niony jest jeszcze Wilhelm Mach – przyp. 
red.), którzy wtedy z kabaretem gdańskim 
współpracowali. Po latach Tadeusz Sobo-
lewski pisał w felietonie w „Kinie”: „Film 
oscyluje między wielkim i małym, między 
liryzmem i kabotyństwem, powagą i ironią. 
(...) Przy całej lekkości jest w tej komedii 
zanotowana świadomość nieprzekraczal-
nych barier, nostalgia za wielkim światem. 
Na tej niewyrażonej wprost tęsknocie za 
wolnością opierał się, jak sądzę, trudny 
do przekazania urok peerelowskiego ży-
cia. Sztuka stawała się sublimacją tej tęsk-
noty. Żaden polski film nie pokazuje tego 
tak lekko i dobitnie, jak Do widzenia do 
jutra…”. Na to wrażenie opisywane przez 
Sobolewskiego składają się także wspania-
łe czarno-białe kadry Jana Laskowskiego; 
bigbitowa moda tamtych lat; zjawiskowa, 
o orientalnej urodzie Teresa Tuszyńska, 
i Zbyszek Cybulski, podobnie jak u Wajdy 
w ciemnych okularach; epizody: Romana 
Polańskiego tańczącego cza-czę na kor-
cie tenisowym, Jacka Fedorowicza, Wowy 
Bielickiego, Tadeusza Chyły i Tadeusza 
Wojtycha śpiewających na zapleczu kaba-

WARTOŚĆ 
ŻYCIA
Sto lat temu, 16 listopada 1922 roku 
w Mikulińcach koło Tarnopola na 
Podolu (obecnie Ukraina), przyszedł 
na świat Janusz Morgenstern. Reżyser, 
scenarzysta i producent filmowy – 
legenda polskiego kina.

retu: „Czerwone róże, nabrzmiałe duże…”. 
Cudowny zapis epoki. Z pozoru błaha hi-
storyjka, o namiętnym uczuciu między 
cudzoziemką Margueritte i Jackiem, sta-
je się symbolem tęsknot pokoleniowych. 
Tęsknot niespełnianych. „Do widzenia, do 
jutra” – mówi Margueritte, żegnając Jacka, 
choć zna już godzinę swego wyjazdu i wie, 
że do spotkania nie dojdzie. – „Wierz mi, 
to nieistnienie jest najpiękniejszą rzeczą, 
jaką mogę ci ofiarować”.

Dzieło Morgensterna znakomicie współ-
grało z dwoma innymi filmami: Niewinnymi 
czarodziejami (1960) Andrzeja Wajdy i No-
żem w wodzie (1961) Romana Polańskie-
go. Swoista trylogia filmowa przedstawia-
jąca młodych, dojrzewających po wojnie, 
którzy nie chcą już pamiętać o powstaniu, 
o AK, o ZMP, o stalinowskich procesach 
ani o Październiku ’56, który w ich życio-
rysie stanowił przecież datę przełomową. 
Ci młodzi nie chcieli i nie mogli jednak 
zapomnieć o tym, co przeżyli, oni tylko 
nie godzili się na to, żeby tragiczna prze-
szłość nakładała się na ich teraźniejszość 
i przyszłość. Czy było to możliwe? Chyba 
nie, nie da się bowiem amputować pamięci. 

W 1972 roku Janusz Morgenstern zre-
alizował film Trzeba zabić tę miłość we-
dług scenariusza Janusza Głowackiego. 
Dziś wielu krytyków przyznaje, że obraz 
ten antycypował kino moralnego niepo-
koju. Wraz z filmami Wajdy, Zanussiego, 
Falka i Holland pozostaje najwybitniej-
szym osiągnięciem tego nurtu. Tadeusz 
Sobolewski pisał, że Morgenstern wszedł 
w sam środek wydarzeń, „podgrzewał ob-
raz rzeczywistości, odzierał go z warstwy 
ochronnej i zagęszczał w podobny sposób, 
jak robili to Forman, Coppola, Scorsese”. 
Film pokazuje młodych ludzi zakleszczo-
nych między zaduchem gomułkowskiej 
małej stabilizacji a gierkowską propagan-
dą sukcesu. Powstał smutno-śmieszny film, 
pełen liryzmu i ironii, o nieudanym locie 
„motyli z podciętymi skrzydłami”. 

Po latach rozmawiałem o tym filmie z Ja-
nuszem Głowackim. Zapytałem go o meta-
forę PRL-u, o słynną scenę z drewnianym 
barakiem. Głowacki wspominał: „No, ame-
rykańska rakieta leci w kosmos, a u nas wy-
latuje w powietrze barak z narodową flagą. 
A razem z nim giną dozorca baraku – Jan 
Himilsbach, który go okradał – i pies. Taka 
wersja Pana Wołodyjowskiego. Broniliśmy 
się przed cenzurą, że to nie cała Polska leci 
w powietrze, bo jak dym opada, to widać 
bloki. Jedynym uczciwym człowiekiem 
w tym filmie jest pies. Bo to film o kom-

ks. Andrzej Luter

Daniel Olbrychski, Barbara Kwiatkowska  
i Janusz Morgenstern na planie filmu Jowita,  

reż. Janusz Morgenstern
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promisach, a pies był bezkompromisowy. 
O, jeszcze coś dla księdza. Z tego filmu 
wycięli kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Morgenstern nakręcił dokumentalnie pro-
cesję Bożego Ciała w Warszawie i kardy-
nała ciachnęli”. 

W 2009 roku Janusz Morgenstern zrealizo-
wał Mniejsze zło według prozy Janusza An-
dermana. Film niedoceniony, choć według 
mnie to jeden z najprawdziwszych obrazów 
PRL-u w polskim kinie po odzyskaniu nie-
podległości. „Musisz zawsze wiedzieć, kiedy, 
jak, z kim, dlaczego i po co!” – to credo ży-
ciowe ojca głównego bohatera filmu, Kami-
la, szukającego sensu życiu. Czas akcji: lata 
1980-1982. A więc okres nieokiełznanego, 
anarchicznego wręcz wybuchu solidarnościo-
wej wolności; odreagowania peerelowskiej 
miazgi, aż po stan wojenny, czyli „zamor-
dowanie nadziei”, jak wtedy określano akt 
z 13 grudnia 1981 roku. To był także czas 
błyskawicznego rozrastania się opozycji an-
tykomunistycznej, czas kameleonów, „zeli-
gów”, nowych Piszczyków. Tak więc również 
ojciec Kamila, mistrzowsko zagrany przez 
Janusza Gajosa, działacz partyjny, wierny 
wspomnianej na początku maksymie ży-
ciowej, założył w swoim zakładzie komór-
kę związkową, żeby dumnie oświadczyć 
synowi: „Sto procent »Solidarności« mam”. 
A na ścianie zawiesił portret Jana Pawła II, 
bo z Bogiem wadzić się nie można. Należy 
myśleć taktycznie: brak pragmatyzmu – oto 
co nas gubiło w historii. „Trzeba umieć wą-
chać czas” i wybierać mniejsze zło. I takie 
właśnie dobre „powonienie” powoduje, że 
można dany nam czas „przeżyć”, niezależ-
nie od okresów historycznych i ustrojów, 
kombatantów i rewolucjonistów „pięć po 
dwunastej”, których ciągle przybywa, choć 
biologia sugerowałaby coś innego. Pragnie-
nie sukcesu za wszelką cenę nakręcało życie 
Kamila. Metody się nie liczyły. Moralność? 
Wtedy wszyscy byli konformistami, a bo-
haterów było niewielu. Teza, że cały naród 
przeciwstawiał się komunie to mit, którym 
poprawiamy sobie samopoczucie. Można 
się było zatem łatwo rozgrzeszyć. Kamil 
lawiruje więc miedzy partią komunistycz-
ną a opozycją. Podpisze – z oporami – list 
opozycyjny, dzięki czemu jego nazwisko 
wymieni Wolna Europa. Taki epizod przy-
dawał się później, w czasie „Solidarności”. 
Rósł autorytet moralny. Piękna karta w ży-
ciorysie... Do pozazdroszczenia! Z drugiej 
strony uda mu się wyreklamować z wojska 
dzięki siostrze partyjnej koleżanki. Coraz 
wyraźniej widzi, że egzystuje w „nierzeczy-
wistości” opisanej w tamtym czasie przez 

Jacques'a Maritaina, szczególnie za jego per-
sonalizm, bo przecież „człowiek został ob-
darzony godnością i nikt nie może mu jej 
odebrać”. To widać w każdym jego filmie, 
również w Żółtym szaliku (2000) według 
prozy Jerzego Pilcha, wstrząsającej wiwisek-
cji alkoholizmu głównego bohatera (Janusz 
Gajos). Od czasu Pętli (1958) Wojciecha 
Jerzego Hasa na podstawie opowiadania 
Marka Hłaski nie było filmu, który nadał-
by temu dramatowi wymiar metafizyczny, 
a nie tylko fizjologiczny, jak to bywa u in-
nych reżyserów. W Jowicie (1967) według 
„Disneylandu” Stanisława Dygata reżyser 
opowiada nam o ludzkich iluzjach, w któ-
re zaczynamy wierzyć. Uciekamy w nierze-
czywistość. Tak jak bohater filmu, znany 
sportowiec i architekt Marek Arens (Da-
niel Olbrychski). Życie zaczyna go nudzić. 
Zakochany w dziewczynie zjawie, widmie, 
duchu, o imieniu Jowita (Barbara Kwiat-
kowska). Gubi się między rzeczywistością 
a marzeniem, w końcu przeżywa wielką 
deziluzję. Ale czy powrót do życia sprzed 
iluzji jest możliwy? Chce zacząć życie na 
nowo. Czy można zapomnieć o tym, co 
było? Czy można wszystko przekreślić? 
Te pytania padają niemal w każdym filmie 

TEMAT NUMERU

Krytycy podkreślali 
witalność, energię 
i elegancję 
formy, które 
charakteryzowały 
filmy 
Morgensterna. 
To, że zawsze 
opowiadał 
uniwersalne, 
zrozumiałe na 
świecie, historie 
kobiet i mężczyzn

Teresa Tuszyńska i Zbigniew Cybulski w filmie  
Do widzenia, do jutra..., reż. Janusz Morgenstern

Roman Wilhelmi  
w filmie Mniejsze niebo,  
reż. Janusz Morgenstern
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Jan Himilsbach w filmie  
Trzeba zabić tę miłość,  

reż. Janusz Morgenstern 

Kazimierza Brandysa. I dopiero śmierć oj-
ca, a ściślej – uroczystości pogrzebowe – 
uzmysławiają mu, że żyje w świecie para-
noicznym. Wszyscy uczestnicy pogrzebu, 
z tak różnych parafii ideologicznych – bo 
był tam i ksiądz, i działacz komunistycz-
ny, i były akowiec – spotkali się na chwilę, 
w perspektywie eschatologicznej. Potem się 
znowu rozejdą. Ot i cała ówczesna Polska 
w pigułce. Czy tylko ówczesna? To świet-
ny film Morgensterna. Bo PRL to była psy-
chodelia, a reżyser to doskonale rozumiał 
i czuł. Psychodelia, czyli z jednej strony 
depresja, a z drugiej zwiększona wrażli-
wość na bodźce. Mniejsze zło przywraca 
właściwą miarę w ocenie nas z tamtego 
czasu, który dobrze, że przeminął. 

Janusz Morgenstern był emocjonalnie 
przywiązany do filmu Mniejsze niebo. Zre-
alizował go w 1980 na podstawie powieści 
Johna Waina. Akcja przeniesiona w polskie 
realia porusza problem wolności jednostki 
i ograniczeń tejże wolności. Ten kameral-
ny dramat psychologiczny przepadł w ki-
nach. To był rok 1980, a więc szał i chwilo-
we uniesienia wolnościowe, nikt specjalnie 
nie chciał się wtedy zastanawiać nad pro-
blemami egzystencjalnymi i nad wolno-

ścią wewnętrzną. Bohaterem filmu jest Ar-
tur, ceniony pracownik naukowy Instytutu 
Mikrobiologii. Uciekł z domu, koczuje na 
wrocławskim dworcu. Jest sam, wyłączył 
się ze świata, opuścił rodzinę, pracę. Czego 
szuka? Od czego ucieka? Od wolności? Czy 
może szuka tej wolności? „Ja wysiadam” – 
powiedział w konkretnym momencie ży-
cia. Opuszczam was. Można powiedzieć 
za poetą Marcinem Świetlickim: „Jestem 
w nastroju nieprzysiadalnym”. Nierozwią-
zywalna zagadka egzystencji poszukiwań 
wewnętrznych człowieka. Jak żyć? Po co 
żyć? Artur jest bezradny, czuje się osaczo-
ny, bo już wszyscy wiedzą, że koczuje na 
dworcu. Próbuje ostatniej drogi ucieczki. 
Wspina się. Na dachu dworca jest przez 
chwilę sam. Z megafonów wzywają go do 
zejścia na dół. A może to śmierć jest osta-
teczną wolnością? Wybrać śmierć? Niezwy-
kle przejmujący i chyba najbardziej wielo-
znaczny film Morgensterna. Wartością nie 
do przecenienia tego filmu jest także kre-
acja Romana Wilhelmiego. Reżyser kochał 
aktorów, w każdym jego filmie znajdziemy 
aktorskie perły.

Janusz Morgenstern cenił francuskie-
go chrześcijańskiego filozofa i myśliciela, Fo
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ryzował fenomen tego filmu: „Byłem wtedy 
młodzieżą i spotykałem się z Kolumbami. 
Z tymi »prawdziwymi« z epopei Bratnego 
i z filmu Morgensterna też. (…) Nie było 
wtedy swobody poruszania ani swobody 
obyczajów, ani telewizji. Była godzina po-
licyjna, łapanki i huk salw karabinowych. 
Ale Kolumbowie szli na śmierć dlatego, że 
tak bardzo kochali życie. (…) Morgenstern 
odkrył nowe i szerokie możliwości, jakie 
daje polskiemu filmowi tematyka okupa-
cyjna”. Dygat zwrócił uwagę na najważniej-
szy rys tego serialu. Młodzi akowcy ginęli, 
bo kochali życie. Nie byli męczennikami, 
narodowymi bohaterami, byli zwykłymi, 
pięknymi, młodymi ludźmi. Chcieli żyć, 
chcieli kochać. Morgenstern ukazał losy 
Kolumbów bez tromtadracji pseudopatrio-
tycznej i bez sztucznego patosu. Pokazał 
ich zwyczajnie, dlatego serial wzrusza i nie 
starzeje się. Fascynuje od początkowych 

Morgensterna. Nawet w sympatycznych 
komediach: Jutro premiera (1962) i Dwa 
żebra Adama (1963), czy w kryminalnym 
serialu S.O.S. (1974).

Personalizm Morgensterna widoczny jest 
także w jego filmach wojennych i rozra-
chunkowych, czyli w drugim nurcie jego 
twórczości. Taki był rozrachunkowy obraz 
Życie raz jeszcze z 1964 roku. Reżyser uka-
zał dramatyczne losy trojga ludzi: komuni-
sty Jakuszyna (Tadeusz Łomnicki), Piotra, 
byłego lotnika w czasie wojny walczące-
go w Anglii, w RAF-ie (Andrzej Łapicki), 
oraz Anny, młodej działaczki ZWM (Ewa 
Wiśniewska). To właśnie dziewczyna jest 
łączniczką między dwoma mężczyznami, 
których światy wydają się nie do pogodze-
nia. Morgenstern bardzo subtelnie pokazu-
je, jak ze ślepo wierzącej w propagandowe 
hasła działaczki młodzieżowej, dziewczyna 
przemienia się w kobietę krytyczną, osta-
tecznie odrzucającą całą podłość i okrucień-
stwo stalinowskiej rzeczywistości. Tuż po 
premierze kinowej dzieło to powędrowało 
na półkę i przeleżało tam ponad 20 lat. Sce-
narzystą był Roman Bratny, w czasie wojny 
w AK, po wojnie afirmował system komu-
nistyczny, ale mimo to film został „uwięzio-
ny”. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” 
Morgenstern mówił: „Sprawę nadzorował 
osobiście towarzysz Zenon Kliszko, prawa 
ręka Gomułki. Przekonywano mnie, że prze-
cież opowiadam o roku ’56: przełom, dużo 
ludzi wyszło z wiezienia. A u pana jest tak 
smutno – mówiono. Długo się broniłem, 
ale mnie przekonali”. Po naciskach poli-
tycznych zakończenie filmu zostało zmie-
nione na bardziej optymistyczne. Trzeba 
jednak podkreślić, że to właśnie Morgen-
stern w tym filmie jako pierwszy pokazał 
stalinowskie więzienie i przesłuchanie. Ten 
obraz broni się do dzisiaj.

Reżyser starał się przełamywać tematy 
dotychczas pomijane, oczywiście szedł na 
kompromisy, jak w Potem nastąpi cisza (1965) 
według scenariusza swojego i Zbigniewa 
Safjana, ale mimo wszystko takie filmy po-
woli niszczyły zasieki politycznej cenzury. 
Oto historia o II Armii Wojska Polskiego. 
Akcja dzieje się w 1944 roku i dotyczy także 
losów samego reżysera, który walczył w sze-
regach tej armii. To właściwie dramat psy-
chologiczny. Młodzi żołnierze, grani przez 
Daniela Olbrychskiego i Marka Perepecz-
kę, zostali wcieleni do tej samej formacji nie 
z własnej woli, ale z woli okrutnej historii. 
Obaj chcieli jednak walczyć. Morgenstern 
pokazuje, że różnice między nimi są nie-
przezwyciężalne. Połączy ich jednak czło-

kadrów, od czołówki. Głos lektora przed-
stawia nam sylwetki młodych chłopców 
grających za murem w siatkówkę, więk-
szość z nich za dzień, za miesiąc, za rok – 
zginie. W tle słychać przeszywającą mu-
zykę Jerzego Matuszkiewicza.

Inny serial wojenny Morgensterna, Pol-
skie drogi (1976-1977) według scenariusza 
Jerzego Janickiego, choć ma wielki rozmach 
i wiele świetnie poprowadzonych wątków, 
nie ma takiej mocy przekazu jak Kolumbo-
wie. Piszę o swoich odczuciach. W Polskich 
drogach najciekawszy jest wątek Kurasia 
granego przez Kazimierza Kaczora. Oto 
zwykły cwaniaczek o dobrym sercu, który 
chce jakoś przetrwać tę wojnę, dlatego jego 
śmierć tak mocno wstrząsa widzem, aż do 
bólu trzewi. Żal serce ściska, a poza tym ta 
śmierć ostrzega: wojna dopadnie każdego, 
nie ukryjesz się. W siódmym odcinku serialu 
zatytułowanym Lekcja poloneza znajdziemy 
scenę porażającą, która przeszła do historii 
kina. Karol Maria Fabiankiewicz, nauczyciel 
tańca fenomenalnie zagrany przez Zdzisła-
wa Maklakiewicza, zostaje zmuszony przez 
gestapowca do tańca w takt „Karnawału” 
Roberta Schumanna. Umiera na parkiecie 
na zawał serca. Scena śmierci. Scena o utra-
cie wszelkiej nadziei. Maklakiewicz pokazał 

wieczeństwo i śmierć, która nie wybiera. 
Zginą w czasie walk w Dreźnie. 

Najważniejszy film okupacyjny Janu-
sza Morgensterna to serial Kolumbowie 
z 1970 roku, według dwóch pierwszych 
tomów powieści Romana Bratnego. Mor-
genstern opowiadał w „Gazecie Wybor-
czej” o atmosferze towarzyszącej powsta-
waniu serialu: „Nie przypominam sobie 
żadnych ingerencji. Pomogło pewnie to, że 
Roman Bratny był dobrze widziany w ów-
czesnych kręgach politycznych. Nie na tyle 
jednak, by pozwolono mi sfilmować trzeci 
tom książki. W dwóch pierwszych sytu-
acja była jasna – bohaterami byli akowcy, 
przeciwnikami Niemcy. Trzeci rozgrywa 
się już po wkroczeniu wojsk radzieckich”. 
Serial składał się z zaledwie pięciu odcin-
ków. Wspaniały hołd oddany pokoleniu 
akowskiemu, pokoleniu Kolumbów. Wy-
bitny pisarz Stanisław Dygat tak charakte-

w tym odcinku, że był stworzony także do 
wielkich dramatycznych ról.

Godzina „W” powstała w 1979 roku. Tym 
razem Morgenstern poprosił o scenariusz 
samego Jerzego Stefana Stawińskiego. Ak-
cja filmu obejmuje jeden dzień – 1 sierpnia 
1944. Początek powstania warszawskiego. 
Kolejny piękny i autentyczny obraz mło-
dzieży z czasów pogardy dla człowieczeń-
stwa, młodzieży może czasami naiwnej, 
zwariowanej, ale bohaterskiej, prawdziwej 
w swoich zwątpieniach.

Pamiętam o Stawce większej niż życie 
(1967-1968). Nie przypadkiem zostawiam 
ją na koniec. Janusz Morgenstern podzie-
lił się tutaj reżyserią z Andrzejem Koni-
cem. Każdy z nich wyreżyserował 9 od-
cinków. W sumie jest ich zatem 18. Co tu 
dużo mówić – ten serial jest nie do prze-
bicia, fenomen ponadczasowy; wspaniała 
bajka szpiegowska zrealizowana od same-
go początku z przymrużeniem oka, niere-
alna, wymyślona, czasami absurdalna, ale 
o tym, oglądając, nie myślimy. Pierwsze od-
cinki powstały w 1967 roku i od tego czasu 
Stawka… jest ciągle wyświetlana w telewi-
zji, czyli już 55 lat. Zmieniają się systemy 
polityczne, rządy, prezesi telewizji, a Hans 
Kloss trwa. Kocham ten serial, oglądałem 

go niezliczoną ilość razy, znam wszystkie 
odcinki na pamięć i wciąż mogę oglądać. 
Ani chwili nudy. Na czym polega ten feno-
men? Prosta sprawa: świetny scenariusz, 
wielkie aktorstwo i niedościgniona reży-
seria. Tylko tyle i aż tyle. Kilka dni temu 
po raz kolejny obejrzałem siódmy odcinek 
Podwójny nelson w reżyserii Morgensterna. 
W małym miasteczku na Dolnym Śląsku 
gra wywiadów, szpieg na szpiegu. A przede 
wszystkim nasz Kloss zapętlony w związek 
z agentką brytyjską udającą major z SS. Cu-
do, można oglądać wiecznie. 

Przywołam raz jeszcze Tadeusza Sobo-
lewskiego: „W filmach Morgensterna jest 
wszystko, co lubi widownia: witalność, 
energia, elegancja formy. Te filmy, nieza-
leżnie czy dzieją się na wojnie, w teatrzyku 
studenckim, czy na peerelowskim blokowi-
sku, są zawsze historią mężczyzn i kobiet 
zrozumiałą na całym świecie”. 

W filmie Mniejsze niebo pojawia się cytat 
z Tołstoja: „Istnienie śmierci zmusza nas 
albo do wyrzeczenia się życia z własnej 
woli, albo do zniesienia go w taki sposób, 
by zyskało sens, którego śmierć nie może 
mu odebrać”. Janusz Morgenstern nazwał 
bohatera wypowiadającego te słowa swo-
im porte-parole. 

Andrzej Wajda  
i Janusz Morgenstern  
na planie filmu Kanał,  

reż. Andrzej Wajda

Lesław Żurek, Janusz Gajos  
i Anna Romantowska w filmie  

Mniejsze zło, reż. Janusz Morgenstern 

Zbigniew Cybulski i Adam Pawlikowski  
w słynnej scenie z płonącymi kieliszkami, 
według pomysłu Janusza Morgensterna, 
w filmie Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda
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P ani Krystyno, krytyka 
zobaczyła w Do widzenia, 
do jutra... (1960) – intym-
nym filmie o niespeł-

nionym uczuciu dwojga młodych 
ludzi – polską odmianę francu-
skiej Nowej Fali. Czy Janusz Mor-
genstern – dla bliskich i przyjaciół 
Kuba, od kwietnia 1963 pani mąż – 
realizował ten film ze świadomością, 
że wniesie nim do kina polskiego 
powiew świeżości?
Na pewno robił go z młodzieńczą ener-
gią, która udzieliła się aktorom. W naj-
lepszej scenie, na korcie tenisowym, 
Romek Polański radośnie uczy tań-
czyć Teresę Tuszyńską. O powstaniu Do 
widzenia, do jutra… przesądziła poli-
tyka, która nie powinna wtrącać się do 
sztuki. Kiedy komisja scenariuszowa 
odrzuciła Kubie dobre projekty doty-
czące wojny, spotkał się ze Zbyszkiem 
Cybulskim i zaczęli obmyślać współcze-
sny film o młodzieży. Tym filmem stało 
się Do widzenia, do jutra… Ale i ten sce-
nariusz trudno było przepchnąć. Opto-
wał za nim jednak wpływowy członek 
komisji scenariuszowej i dzięki temu film 
mógł powstać. W sumie Kuba był szczę-
śliwy, że oddalił się w nim od okropno-
ści wojny. Pamiętam też radość akto-
rów gdańskiego teatrzyku Bim-Bom, 
w którym dzieje się część akcji: Zbyszka, 
Bobka (Bogumiła Kobieli – przyp. red.), 
Jacka Fedorowicza. Jednak najważniej-
sze jest to, że Do widzenia do jutra… po 

dziś dzień podoba się młodym ludziom. 
Chyba dlatego, że delikatnym obrazem 
miłości przewyższa późniejsze filmy: 
ostre, dosadne. Stosunkowo niedawno 
spotkałam dziewczynę, która oglądała 
debiut Kuby siedem razy!

W tamtym czasie rozpędu nabierała 
pani kariera jako autorki gobelinów. 
Jak mąż się na nią zapatrywał? 
Zapytał mnie kiedyś, dlaczego robię ich 
mniej, niż bym mogła, i nie pokazuję 
na wystawach? Ja zaś uznałam, że skoro 
filmy Kuby obejrzą tysiące widzów, 
a moje gobeliny – kilkaset osób, jego 
twórczość jest ważniejsza. 

Z filmów, które Janusz Morgenstern 
nakręcił w latach 60., największe 
problemy były z Życiem raz 
jeszcze (1964) – dramatem 
antystalinowskim, który wkrótce po 
premierze został zdjęty z ekranów 
i długo leżał na półce.
To bardzo dobry film. Tadeusz Łom-
nicki jest w nim świetny w roli komu-
nisty szykanowanego po wojnie za 
to, że broni przed nieuzasadnionymi 
represjami pilota RAF-u, którego gra 
Andrzej Łapicki. Pięknie prezentuje 
się młodziutka Ewa Wiśniewska. Co 
do problemów, w PRL-u Kuba miał je 
praktycznie ze wszystkimi swoimi fil-
mami i serialami. Wkraczała polityka. 
Zawsze coś się nie podobało: a to sce-
nariusz, a to jakaś scena, a to zakończe-

nie. Nawet kolejny – po Do widzenia, 
do jutra… i Jowicie (1967) – współ-
czesny film Kuby o młodzieży, Trzeba 
zabić tę miłość (1972), został upupiony: 
nie przeszła część dialogów napisanych 
przez Janusza Głowackiego. Ale i tak 
wciąż świetnie się go ogląda. Właści-
wie to Głowacki pisał te dialogi i cały 
scenariusz razem z Kubą, głównie 
u nas w domu. Robili sobie przerwy na 
mecze piłkarskie w telewizji. Spoglą-
dali wtedy na mnie wzrokiem pytają-
cym, czy przyniosę im coś do jedze-
nia. Z każdym filmem Kuby wiążą 
mnie wspomnienia, także miłe, takie 
jak to. Pamiętam np., jak na festiwalu 
w Gdyni, po projekcji Żółtego szalika 
(2000, TV), rozległa się huczna owacja, 
która przesądziła o Nagrodzie Publicz-
ności dla tego filmu, pominiętego przez 
jury. Nie wszystko kręciło się wokół 
trudności, których przysparzała Kubie 
władza.

Skoro jednak o nich mowa – jak mąż 
je znosił?
Bardzo źle. Ale nie okazywał tego. 
Zwłaszcza że w porównaniu z jego prze-
życiami z czasów okupacji, wszystkie 
późniejsze – z cenzurą itp. – wydawały 
się nikłe. Ponadto zależało mu, żeby 
jego filmy czy seriale nie szły na półkę, 
bo robił je przecież dla publiczności. 
Walcząc o swoje, był zmuszony iść na 
pewne ustępstwa. Najwięcej przykro-
ści zaznaliśmy oboje pod koniec lat 60., 
w okresie pojawienia się w telewizo-
rach serialu Stawka większa niż życie. 
Ambasada Amerykańska w Warszawie 
organizowała wtedy pokazy filmowe, 
na które zapraszała osoby ze środowi-
ska twórczego, wśród nich Kubę i mnie. 
Esbecja doszła do wniosku, że Kuba 
jest szpiegiem amerykańskim, a ze 
mnie należy zrobić agentkę, żebym go 
szpiegowała. Dali mi spokój dopiero 
po ośmiu miesiącach bezskutecznego 
namawiania na współpracę. A Kuba 
jeździł wtedy po Polsce na spotkania 
z publicznością Stawki... Często, kiedy 
był nieobecny w pokoju hotelowym, 
wkraczali tam tajniacy, by przeszukać 
jego rzeczy – po powrocie zastawał je 
bowiem w innych miejscach.

Dlaczego tak się na niego uwzięli?
Pewnie dlatego, że miał żydowskie 
pochodzenie, choć zawsze czuł się Pola-
kiem. Ale nadciągał Marzec ’68.

„Z każdym filmem Kuby wiążą mnie 
wspomnienia” – mówi Krystyna 
Cierniak-Morgenstern, artystka 
plastyczka, gobeliniarka, przez 
52 lata nieodłączna towarzyszka 
życia i twórczości Janusza „Kuby” 
Morgensterna. Kiedy się poznali, 
przyszły reżyser Jowity, Kolumbów, 
Trzeba zabić tę miłość czy Żółtego 
szalika przygotowywał swój debiut: 
Do widzenia, do jutra…

Z  Krystyną Cierniak-Morgenstern   
rozmawia Andrzej Bukowiecki

PÓŁ WIEKU RAZEM
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Czy rok 1968 mocno dał się mężowi 
we znaki?
Bardzo mocno. Kuba był wtedy osa-
czony przez esbeków bardziej niż kie-
dykolwiek. Swoim sposobem dorobili 
klucze do naszego ówczesnego miesz-
kania na warszawskiej Starówce. Czy-
tali nasze listy. Pamiętam, jak przecho-
dziłam z Kubą koło uniwersytetu, gdzie 
właśnie pacyfikowano demonstrację. 
Kuba trzymał mnie za rękę, widziałam, 
że był przerażony, że to, co zobaczył, 
przywołało w nim straszne wspomnie-
nia z okupacji.

Czy był zachęcany do opuszczenia 
Polski na zawsze?
To inna historia, właściwie dwie, obie 
nie z 1968 roku. Wkrótce po wojnie 
amerykańscy wujkowie Kuby napi-
sali do niego, żeby osiedlił się w Sta-
nach Zjednoczonych. Ale on dostał się 
do łódzkiej Szkoły Filmowej i był nią 
olśniony. Ukochał sobie zawód reży-
sera. Odpisał krewnym z Ameryki, 
że zostaje w Polsce. Wiele lat później, 
w roku 1990, byliśmy oboje na festi-
walu w Cannes. Kuba, jako kierow-
nik artystyczny Zespołu Filmowego 
„Perspektywa”, towarzyszył Andrze-
jowi Wajdzie prezentującemu swój 
film Korczak (Polska/Niemcy 1990), 
który powstał w tym Zespole. Na tymże 
festiwalu pewien sympatyczny holly-
woodzki producent także zapropono-
wał Kubie przeprowadzkę do Ameryki. 
Obiecał wyprodukować jego film, a do 
tego rezydencję z basenem i pływającą 
w nim tratwą z telefonem, na której 
Kuba mógłby pisać scenariusze, niczym 
się nie przejmując. Sama powiedziałam 
Kubie: „Rozważ tę propozycję”. Lecz on 
oświadczył, że jego miejsce jest w Pol-
sce.

Wróćmy do twórczości Janusza 
Morgensterna. Był jednym 
z pierwszych polskich reżyserów 
filmowych, którzy chętnie pracowali 
dla telewizji, otworzyli się na 
nowe medium. Trzy najgłośniejsze 
seriale męża: Stawka większa niż 
życie (1967-1968), Kolumbowie 
(1970) i Polskie drogi (1976-1977) 
biły rekordy oglądalności. Czy 
przypomina sobie pani, żeby mąż 
w rozmowach mówił o „odkryciu” 
telewizji, o możliwościach, jakie ona 
mu dała?

Swoje przywiązanie do niej manifesto-
wał w inny sposób. Kiedy w ciepłych 
porach roku emitowano któryś z jego 
seriali, wychodził z naszego dawnego 
mieszkania na Starówce i przechadzał 
się ulicami, słysząc z wielu otwartych 
okien przewodni temat muzyczny. To 
go uskrzydlało. Mnie zaś oburzyło, że 
przed laty prasa pisała, iż od czasów 
Kanału (1956) Wajdy nie było w kinie 
polskim filmu o pokoleniu Kolum-
bów i o powstaniu warszawskim. Jako 
że serial Kolumbowie i późniejszy 
film Kuby na ten temat, Godzina „W” 
(1979), były produkcjami telewizyj-
nymi, nie brano ich pod uwagę.

W latach 1986-2000 pani mąż 
skupił się na kierowaniu Zespołem 
„Perspektywa”, w którym był 
producentem znaczących filmów, 
by wymienić tylko – obok 
Korczaka – Europę Europę (1990) 
Agnieszki Holland, Kolossa 
(1993) Witolda Leszczyńskiego 
czy Złoto dezerterów (1998) 
Janusza Majewskiego. Sam nie 
wyreżyserował w tamtym okresie 
żadnego filmu. Czy po 14 latach 
przerwy miał tremę przed wejściem 
na plan Żółtego szalika?
Nie, gdyż w przerwie od reżyserowa-
nia filmów realizował spektakle Teatru 
Telewizji, więc nie wyszedł z wprawy. 
A najważniejsze, że kiedy tylko rozpo-
czął zdjęcia do Żółtego szalika, poczuł 
się – jak zawsze, gdy był na planie – 
w swoim żywiole.

No właśnie: jak pracował, stojąc 
przy kamerze?
W wielkim skupieniu. I nigdy na 
nikogo nie podnosił głosu, nie krzyczał. 
Przywiązywał dużą wagę do rzetelno-
ści warsztatowej, solidnej dramaturgii, 
od swoich filmów wojennych wymagał 
wierności realiom historycznym. Fil-
mowcy amerykańscy, obejrzawszy bata-
listykę w Potem nastąpi cisza (1965), 
nie chcieli wierzyć, że była inscenizo-
wana – myśleli, że oglądali materiały 
archiwalne.

Pani Krystyno, w książce „Nasz 
film. Sceny z życia z Kubą. 
Wspomnienia” (Kraków 2017) 
wiele miejsca poświęca pani 
waszym częstym spotkaniom 
towarzyskim z przyjaciółmi. Od 

ich nazwisk może się zakręcić 
w głowie: Leopold Tyrmand, 
Tadeusz Konwicki, Janusz 
Minkiewicz, Zbigniew Cybulski, 
Krzysztof Komeda, Jerzy 
Matuszkiewicz, Agnieszka Osiecka, 
Kalina Jędrusik i Stanisław 
Dygat, Zofia Nasierowska i Janusz 
Majewski, Roman Polański… Istny 
Olimp polskiej kultury…
Te spotkania były dla nas czymś naj-
zupełniej naturalnym, zwłaszcza kiedy 
wszyscy byliśmy młodzi. Niektórzy 
z nas jeszcze studiowali, dopiero wcho-
dzili w dorosłe życie. Ktoś interesu-
jący szukał kontaktu z kimś też inte-
resującym. I tak rozrastał się ten krąg 
ciekawych znajomości, aż któregoś 
dnia w naszym mieszkaniu na Starym 
Mieście zjawiło się naraz sto osób. Po 
naszej przeprowadzce na Żoliborz całe 
towarzystwo zaczęło schodzić się tutaj. 
Tradycją stały się czerwcowe przyjęcia 
w ogrodzie. Po śmierci Kuby postano-
wiłam, że już nie będą się odbywać, ale 
przyjaciele zaprotestowali. Na tegorocz-
nym była grubo ponad setka gości. Jak 
to dobrze, że na każdym przyjęciu robi-
łam zdjęcia przybyłych. Te dawniejsze 
oglądam dziś ze smutkiem, bo więk-
szości uwiecznionych na nich osób już 
nie ma.

I nie ma też Janusza Morgensterna, 
który odszedł w dwa lata po 
nakręceniu swego ostatniego filmu 
Mniejsze zło (2009), 6 września 
2011 roku. Ale są jego filmy 
i jest ustanowiona przez panią 
doroczna nagroda jego imienia – 
„Perspektywa” – za najbardziej 
obiecujący debiut reżyserski.
W tym roku, w grudniu, będzie przy-
znana po raz jedenasty. Oddaje ona 
ducha działalności Kuby, który ota-
czał opieką artystyczną początkują-
cych reżyserów. Na jego pogrzebie 
podchodzili do mnie młodzi, nie-
znani mi ludzie, zapewne filmowcy, 
ze słowami wdzięczności za wszystko, 
co dla nich zrobił. Nigdy nie zapo-
mnę tych wzruszających podzięko-
wań. Nie wiedziałam, że mój mąż 
tak bardzo pomagał młodszym kole-
gom. W ten sposób niejako spłacał 
dług zaciągnięty przed laty u swoich 
mistrzów, którzy jemu pomagali, gdy 
on stawiał pierwsze kroki w kinema-
tografii. 

PAMIĘĆ DŁUŻSZA 
NIŻ ŻYCIE
Janusz „Kuba” Morgenstern odszedł 
przed 11 laty. Lecz pozostaje w pamięci 
ludzi kina i teatru, z którymi 
współpracował na różnych etapach 
kariery, często będąc katalizatorem 
ich karier i sukcesów. Oto garść 
wspomnień o tym wybitnym reżyserze. 
Przewijają się w nich pochwały jego 
talentu, profesjonalizmu, ale też ciepła 
i życzliwości. 

JAN ENGLERT
Aktor
Janusz Morgenstern, zwany Kubą… To dzię-
ki niemu zostałem aktorem, a więc poniekąd 
zawdzięczam mu całą moją karierę. Kiedy 
był asystentem Andrzeja Wajdy przy Kana-
le (1956), wyszukał mnie w szkole podsta-
wowej, do której miał najbliżej. No i zagra-
łem, przepraszam: wystąpiłem w tym filmie. 
Niestety, potem Kuba, choć mieszkaliśmy 
blisko siebie, jakby o mnie zapomniał. Mia-
łem o to do niego nawet trochę żalu, gdyż 
po studiach aktorskich jakiś czas wiodło mi 
się w zawodzie nie najlepiej, więc obsadzając 
mnie w swoich filmach, mógłby mi pomóc. 
I oto niespodziewanie, po latach, zapropo-
nował mi rolę w serialu Kolumbowie (1970, 
TV). Tu znowu mam coś do zawdzięczania 
Kubie, bowiem dzięki Kolumbom, z aktora 
bezimiennego, stałem się aktorem popular-
nym. Potem grałem w jego filmach Trzeba 
zabić tę miłość (1972) i Mniejsze niebo (1980), 
w serialach S.O.S. (1974, TV) i Polskie drogi 
(1976-1977, TV). Dodam, że zawsze, podob-
nie jak w Kolumbach – z największą przyjem-
nością. Kubie zawdzięczam przede wszystkim 
frajdę, jaką była współpraca z nim. Najlepszy 
dowód, że kiedy kręciliśmy Kolumbów – każ-
dego dnia po zejściu z planu – Władysław 
Kowalski i ja bardzo chętnie jechaliśmy do 
mieszkania Kuby i omawialiśmy z nim sce-
ny na dzień następny.

W swoim czasie często grałem w filmach. 
Były wśród nich takie, że podczas zdjęć ma-
rzyłem, by się już skończyły. Nigdy nie doty-
czyło to jednak filmów Morgensterna, które 
powstawały w przyjemnej, kulturalnej at-
mosferze. Czasem zabawnej, gdyż Kuba miał 
swoje śmiesznostki. Nigdy nerwowej, bo był 
reżyserem zawsze doskonale przygotowanym 
do zdjęć: miał starannie wybrane lokacje, 
ustawienia kamery, obiektywy – wszystko! 
Jednym słowem: profesjonalista. A do tego 
fajny facet. Czy można wyobrazić sobie lep-
szą konfigurację?

JANUSZ GAJOS
Aktor
Wspominam film Żółty szalik (2000, TV). 
Niełatwo opowiada się o pracy nad scena-
riuszem napisanym przez wytrawnego ob-
serwatora życia i własnego istnienia w tym 
życiu, jakim był Jerzy Pilch. Dostałem ten 
tekst od Kuby Morgensterna i od razu zro-
zumiałem, że trzymam w rękach skarb, 
z którym należy obchodzić się jak z jaj-

Jan Englert  
i Janusz Morgenstern  

na planie filmu  
Mniejsze niebo
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kiem. Pamiętam pierwszy dzień zdjęciowy. 
Kręciliśmy scenę, w której syn – w tej roli 
wystąpił Przemysław Kaczyński – i ojciec, 
którego ja grałem, obdarowują się nawza-
jem świątecznymi prezentami z okazji Bo-
żego Narodzenia. Scena była banalna, ale 
pogłębiona nienajlepszymi relacjami syna 
z ojcem. Ojcem, który ma permanentne-
go kaca. Kuba zadbał o to, żeby atmosferę 
restauracji, gdzie rzecz się działa, okrasić 
niecodziennymi elementami: łamaną pol-
szczyzną kelnera, nietypowym wystrojem 
wnętrza itp. Reżyser był cały czas w kon-
takcie z Pilchem. Dodawaliśmy do scena-
riusza sceny, które Jerzy dopisywał na na-
szą prośbę. Doszła np. scena z menelem, 
który wygłasza sentencję godną filozofa: 
„Jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza”. 

Kuba nie należał do dziwnego świata 
alkoholików – na przyjęciach wypijał dwa 
kieliszki wina albo kieliszek koniaku. A jed-
nak zrobił film o alkoholizmie, który cza-
sem śmieszy, ale najczęściej przeraża. Był 
reżyserem niekonfliktowym, otwartym na 
propozycje aktorów.

JADWIGA  
JANKOWSKA-CIEŚLAK
Aktorka
Mam Janusza Morgensterna – Kubę – ca-
ły czas w pamięci i on się nigdy z niej nie 
oddali. Przecież powierzając mi – w filmie 
Trzeba zabić tę miłość – moją pierwszą ro-
lę filmową, otworzył przede mną drzwi do 
kariery aktorskiej. Gdyby nie to, mogłaby 
ona potoczyć się gorzej i o wiele trudniej 
byłoby mi zaistnieć w zawodzie. Tymcza-
sem po debiucie otrzymywałam kolejne 
ciekawe role do zagrania. Duża w tym za-
sługa Kuby, który i mnie, i mojego partnera 
z Trzeba zabić tę miłość, Andrzeja Malca – 
już nie debiutanta, ale też początkujące-
go aktora – z dużym wyczuciem poprowa-
dził przed kamerą. Zresztą słynął z tego, że 
był czułym i wyrozumiałym szefem, który 
otaczał debiutantów szczególną troską. My 
wtedy niewiele mogliśmy mu zaoferować 
w zamian, poza młodzieńczą intuicją. Ku-
ba, ryzykując fiasko filmu, postawił na nią – 
i wygrał. Czasem był wręcz zdziwiony na-
szymi reakcjami w grze aktorskiej, innymi 
niż te, jakich oczekiwał, ale nie naciskał na 
nas, żebyśmy koniecznie dostosowali się 
do jego koncepcji. Całkowicie zaufał także 
znakomitemu operatorowi Zygmuntowi 
Samosiukowi. Wspólnie stworzyli nowo-
czesny język wizualny filmu Trzeba zabić 

tę miłość, a nieporozumienia między nimi 
należały do rzadkości.

Kuba był człowiekiem ciepłym i bardzo 
towarzyskim, a przy tym w pracy niezwykle 
rzetelnym i uczciwym. Będę zawsze myśleć 
o nim z wielką sympatią.

DOROTA OSTROWSKA- 
- ORLIŃSKA
Kierowniczka produkcji 
i producentka filmów
Studio Filmowe „Perspektywa”, którym kie-
rował Janusz „Kuba” Morgenstern, było przez 
wiele lat moim drugim domem. Pracując 
wielokrotnie z reżyserami ze Studia, miałam 
okazję poznać wyjątkowy styl pracy samego 
Janusza Morgensterna. Jego spokój, doświad-
czenie oraz wiedza psychologiczna tworzyły 
atmosferę, w której podejmowaniu decyzji 
twórczych towarzyszyło poczucie bezpie-
czeństwa. Kuba, biorąc na siebie współod-

powiedzialność artystyczną i realizacyjną 
za film, niezwykle umiejętnie tworzył po-
żądane proporcje między zakresem swobo-
dy twórczej i dyscypliny realizacyjnej. Przez 
ostatnie siedem lat istnienia „Perspektywy” 
Janusz Morgenstern był moim bezpośrednim 
przełożonym. Pełniąc funkcję szefa produkcji 
Studia, miałam możliwość obserwować wielki 
takt i wyobraźnię Kuby. Swoje uwagi na te-
maty związane ze scenariuszem czy obsadą 
aktorską, jak również wszelkie inne sugestie 
dotyczące podejmowanych wyborów i decy-
zji, wygłaszał bardzo uważnie i z wyczuciem. 

W kręgu zainteresowań Kuby były zawsze 
filmy ważne. Wypróbowywał w nich różne 
style, nowe formy współpracy z aktorami 
itp. Łączył wrodzony talent z ogromną eru-
dycją i wielką kulturą osobistą. Rozmówcy 
okazywał szczere zainteresowanie, był sza-
lenie ciepłym i przyjaznym człowiekiem. 

Janusz Morgenstern wywarł wpływ na 
kształtowanie modelu wielu zawodów fil-
mowych. Był prawdziwą osobowością kina, 

ucieleśniał sobą wspaniały, dojrzały profe-
sjonalizm, wielką pasję i twórczą fantazję. 

Nie sposób zapomnieć pięknego roz-
działu w moim zawodowym życiu, jakim 
była praca z Kubą. Była ona dla mnie za-
szczytem, dawała satysfakcję i sprawiała 
przyjemność. Janusza „Kubę” Morgenster-
na wspominam z szacunkiem i czułością. 

RYSZARD  
LENCZEWSKI
Autor zdjęć filmowych
Mogę mówić o wielkim szczęściu, któremu 
zawdzięczam spotkanie z Januszem Morgen-
sternem już na początku mojej drogi zawo-
dowej. Pan Janusz przyszedł na kolaudację 
jednego z pierwszych filmów fabularnych 
z moimi zdjęciami: Bestii (1978) Jerzego Do-
maradzkiego. W trakcie projekcji bawił się 
bursztynową bransoletką, którą nosił na ręku. 
Jednak kiedy jakaś scena go zaintrygowała, 
a więc pewnie i sposób jej sfotografowania 
mu się spodobał, szelest bransoletki cichł, jak 
nożem uciął. Wkrótce potem Morgenstern 
skontaktował się ze mną telefonicznie i za-
pytał, co jeszcze mógłby zobaczyć z moich 
prac operatorskich. I tu szczęście uśmiech-
nęło się do mnie po raz drugi. Pokazałem 
mu krótkometrażowy dokument Podróż 
(1977) – impresję „kolejową” o przemie-
rzającym Polskę pociągu towarowym, któ-
rą zrealizowałem i do której z Krzysztofem 

Ptakiem zrobiłem zdjęcia. „Z nieba mi pan 
spadł” – powiedział do mnie Morgenstern 
po projekcji. Przygotowywał bowiem swój 
film Mniejsze niebo (1980), w którym waż-
ne sceny miały rozgrywać się w Lipsku, na 
dworcu kolejowym. Po obejrzeniu Bestii, 
a zwłaszcza Podróży, powierzył mi zrobienie 
do niego zdjęć. Moja praca przy Mniejszym 
niebie zaczęła się od tego, że z dwiema ka-
setami drogocennego negatywu barwnego 
Kodaka pojechałem do Lipska, żeby sfilmo-
wać na próbę różne „widoki” dworcowe: po-
ciągi, perony itp. Reżyser mile mnie zasko-
czył, włączywszy część tych materiałów do 
sekwencji rozpoczynającej film, towarzyszą-
cej także napisom czołowym. W dramatycz-
nej scenie końcowej wykorzystał natomiast 
ujęcia, które nakręciłem na przeszklonym 
dachu lipskiego dworca.

Morgenstern sam lubił być zaskakiwany 
pomysłami młodych współpracowników, 
do których i ja się wtedy zaliczałem. Dla-
tego pozostawił mi dużą swobodę działa-
nia. Powiedział mi np., że jeśli zobaczę jakąś 
sytuację nieprzewidzianą w scenariuszu, 
mam ją zarejestrować. Kiedy więc na peron 
dworcowy w Lipsku wkroczyła spora gru-
pa niemieckich kibiców futbolu, zacząłem 
ich filmować. Kibicom się to nie spodoba-
ło, przez dłuższą chwilę byłem w opresji. 
Zostawili mnie w spokoju, gdy wmówiłem 
im, że jestem operatorem BBC i robię re-
portaż o fanach piłki nożnej. Ujęcia z kibi-
cami również weszły do Mniejszego nieba. 

Najważniejsze było jednak dla mnie to, że 
na planie tego filmu pan Janusz dał mi dwie 
bezcenne wskazówki, których trzymałem się 
w całej mojej późniejszej karierze zawodo-
wej. Kręciliśmy scenę w hotelu, z udziałem 
Romana Wilhelmiego grającego główną rolę. 
Przyszedł czas na bliski plan, czyli zbliżenie 
twarzy aktora. Uległszy ówczesnej modzie 
w sztuce operatorskiej, chciałem, aby było 
ono oczywiście czytelne dla widza, ale ciem-
ne, sfilmowane w nikłym świetle. Morgen-
stern powiedział: „Zgoda, ale pamiętaj, że 
oczy muszą być wyraźnie widoczne, bo są 
najważniejsze: widz odczytuje z nich emo-
cje bohatera”. Od tamtej pory nawet w naj-
mroczniejszym ujęciu pilnowałem dobrej 
widoczności ludzkich oczu. 

Druga wskazówka dotyczyła ujęć kręco-
nych, w odróżnieniu od zbliżeń, w szero-
kich planach. W różnych filmach w takich 
ujęciach jest zarazem wszystko i nic: poka-
zują mniej lub więcej, ale tak czy owak dla 
widza niewiele z nich wynika. Nie u Mor-
gensterna! W jego filmie szeroki plan, nawet 
ascetyczny wizualnie, musiał być pojem-
ny znaczeniowo, jak mawiał sam reżyser: 
„kompaktny”. Tej zasady też konsekwent-
nie przestrzegam. 

Januszowi Morgensternowi będę zawsze 
wdzięczny za to, że tak wiele mogłem się 
od niego nauczyć.

Wypowiedzi zebrał i opracował 
Andrzej Bukowiecki

Lesław Żurek, Andrzej Ramlau,  
Janusz Gajos i Janusz Morgenstern  
na planie filmu Mniejsze zło

Jadwiga Jankowska-Cieślak  
i Janusz Morgenstern na planie 

filmu Trzeba zabić tę miłość
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100. ROCZNICA URODZIN JANUSZA „KUBY” MORGENSTERNA

16 listopada1922 – data urodzenia; 
Mikulińce koło Tarnopola na Podolu (obecnie 
Ukraina)

Okres przed wojną – nauka w Miejskim 
Gimnazjum Koedukacyjnym im. Króla 
Władysława Jagiełły w Przeworsku

1954 – rok ukończenia studiów na Wydziale 
Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
w Łodzi; dyplom 1969

1954 – asystent reżysera przy filmie Opowieść 
atlantycka Wandy Jakubowskiej

1956 – współpraca reżyserska przy filmie 
Kanał Andrzeja Wajdy

1957 – II reżyser filmu Prawdziwy koniec 
wielkiej wojny Jerzego Kawalerowicza

1958 – II reżyser filmu Popiół i diament 
Andrzeja Wajdy

1959 – II reżyser filmu Lotna Andrzeja 
Wajdy

1960 – premiera pełnometrażowego debiutu 
fabularnego Do widzenia, do jutra… (nagroda 
dla Janusza Morgensterna za reżyserię na 
MFF w Stratford; Srebrny Bumerang dla Jana 
Laskowskiego za zdjęcia na MFF w Melbourne)

1961 – realizacja krótkometrażowej fabuły 
Ambulans traktującej o Holocauście (reżyser 
stracił rodziców i najbliższą rodzinę w czasie 
drugiej wojny światowej); I Nagroda na MFF 
w San Francisco

1962 – premiera filmu Jutro premiera 

1964 – premiera filmu Dwa żebra Adama 

1964 – premiera spektaklu Arszenik i stare 
koronki (to jedno z ponad 10 przedstawień 
Teatru Telewizji wyreżyserowanych przez 
Janusza Morgensterna)

1964 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski 

1965 – premiera filmu Życie raz jeszcze 

1966 – premiera filmu Potem nastąpi cisza 

1967-1968 – premiera serialu Stawka 
większa niż życie (współreżyser Andrzej Konic)

1967 – premiera filmu Jowita (nagroda 
za reżyserię i Nagroda Międzynarodowej 
Organizacji Katolickiej ds. Filmu na MFF 
w San Sebastián)

1970 – premiera serialu Kolumbowie (Złoty 
Ekran dla Janusza Morgensterna w kategorii 
„Film telewizyjny” i Złoty Ekran dla Jana 
Englerta w kategorii „Kreacje aktorskie”)

1972 – premiera filmu Trzeba zabić tę 
miłość (Złote Grono, nagroda dla Jadwigi 
Jankowskiej-Cieślak za pierwszoplanową rolę 
kobiecą i nagroda dla Barbary Wrzesińskiej za 
drugoplanową rolę kobiecą na Lubuskim Lecie 
Filmowym w Łagowie; wyróżnienie i nagroda 
za rolę kobiecą na Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”; 
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego dla Jadwigi 
Jankowskiej-Cieślak)

1972 – premiera filmu Dama pikowa 

1975 – premiera serialu S.O.S.

1976 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski

Janusz „Kuba” Morgenstern
kalendarium życia i twórczości

Janusz Morgenstern  
z Platynowymi Lwami  
za całokształt twórczości,  
2010 rok
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1977 – premiera serialu Polskie drogi  
(Złoty Ekran dla Jerzego Janickiego  
i Janusza Morgensterna w kategorii 
„Telewizyjny film fabularny”; Złoty Ekran 
dla Kazimierza Kaczora w kategorii „Kreacje 
aktorskie”)

1978 – objęcie stanowiska kierownika 
artystycznego Studia Filmowego „Perspektywa”

1980 – premiera filmu Godzina „W” (Złoty 
Szczupak dla Janusza Morgensterna i Jerzego 
Stefana Stawińskiego na Festiwalu Polskiej 
Twórczości Telewizyjnej w Olsztynie)

1981 – premiera filmu Mniejsze niebo 
(nagroda za scenariusz na MFF w Panamie; 
Grand Prix Klubów Filmowych na MFF 
w Poitiers)

1987 – premiera filmu Biały smok / The 
Legend of the White Horse (współreżyser Jerzy 
Domaradzki)

1997 – Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski

2000 – premiera filmu Żółty szalik (Złoty 
Klakier, Nagroda Festiwalu Filmowego w Toronto 
dla Janusza Gajosa oraz Nagroda Prezesa Canal+ 
dla Janusza Gajosa na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni; Jańcio Wodnik dla Janusza 
Gajosa na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Filmowej Prowincjonalia we Wrześni)

2002 – Gwiazda Telewizji Polskiej wręczona 
z okazji 50-lecia TVP (za filmy telewizyjne 
i spektakle Teatru Telewizji)

2004 – premiera filmu Ćwiczenia 
z niepamięci Antoniego Krauzego (Janusz 
Morgenstern bohaterem dokumentu)

2005 – Złote Lwy – Wielka Nagroda 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni za Komornika Feliksa Falka (Janusz 
Morgenstern producentem filmu)

2006 – odcisk dłoni na Promenadzie Gwiazd 
w Gdańsku (wyspa Ołowianka) 

2008 – Polska Nagroda Filmowa Orzeł 
za Osiągnięcia Życia

2009 – premiera filmu Mniejsze zło (Polska 
Nagroda Filmowa Orzeł dla Janusza Gajosa 
w kategorii „Najlepsza drugoplanowa rola 
męska”; Nagroda Publiczności na The New 
York Polish Film Festival)

2009 – premiera filmu Janusz Morgenstern 
ogląda „Do widzenia, do jutra…” Marcina 
Borchardta i Jerzego Radosa, w którym Janusz 
Morgenstern opowiada o kulisach realizacji 
swojego debiutu fabularnego

2010 – Nagroda Honorowa Jańcio Wodnik 
za „twórczy, indywidualny wkład w rozwój 

polskiej szkoły filmowej, za nieustanną 
gotowość dzielenia się swoją wrażliwością 
i talentami, za wnikliwe portretowanie 
ludzkich uczuć, wyczucie czasów i znajomość 
życia” na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Filmowej Prowincjonalia we Wrześni

2010 – Platynowe Lwy za całokształt 
twórczości na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni

2011 – Kryształowy Dzik za całokształt 
twórczości na Festiwalu Reżyserii Filmowej 
w Świdnicy

2011 – odsłonięcie gwiazdy Janusza 
Morgensterna w Alei Gwiazd na ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi

6 września 2011 – data śmierci; Janusz 
Morgenstern został pochowany w Alei 
Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach

Oprac. Dagmara Romanowska
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Jan Englert,  
Janusz Morgenstern  
i Marek Perepeczko na planie 
serialu Kolumbowie, 1969 rok

Janusz Gajos, Janusz Morgenstern z Orłem za całokształt 
twórczości i minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas Gali 

Polskich Nagród Filmowych, Warszawa, 2008 rok

Janusz Morgenstern i minister kultury Joanna  
Wnuk-Nazarowa – wręczenie Krzyża Komandorskiego  

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 1997 rok

Teresa Tuszyńska, Janusz Morgenstern,  
Krystyna Cierniak-Morgenstern i Adam Pawlikowski podczas 

premiery filmu Do widzenia, do jutra..., 1960 rok 
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LOMBARD

Lombard jest barometrem kondy-
cji finansowej społeczności, która żyje 
naokoło. W Bytomiu lombardy są prak-
tycznie wszędzie. Po zamknięciu kopalń, 
miasto zaczęło borykać się z wieloma 
problemami, takimi jak ubóstwo, bez-
robocie, nałogi, przemoc domowa, zde-
gradowane całe dzielnice. Dotkniętą 
tymi plagami społeczność podtrzymy-
wały na swoich barkach silne i zaradne 
kobiety. W momencie, kiedy mężo-
wie potracili pracę i uciekli w alkohol, 
to żony musiały wziąć sprawy w swoje 
ręce i zadbać o dzieci. Nasze bohaterki, 
Agnieszka i Roksana, to dziewczyny, 
które mimo młodego wieku, mają już 
bagaż ciężkich doświadczeń. Ale jednak 
umiały znaleźć w sobie siłę, żeby je prze-
zwyciężyć. Razem z panią Jolą poma-
gały sobie nawzajem, ale też ludziom, 
którzy zaglądali do lombardu. Formy tej 
pomocy były różne – czasem zjawiał się 
ktoś z pismem z urzędu, bo nie potrafił 
czytać. Dziewczyny pisały odpowiedzi 
do sądów i komorników. Czasem cho-
dziło o poradę w sprawie męża, który 
znęca się nad rodziną. Najczęściej jednak 
o pomoc finansową.

Film nie epatuje jednak tymi trage-
diami.
Dokładnie, choć te tragedie były 
wszechobecne i wylewały się z każdego 
kadru. Pamiętam, jak pewnego dnia do 
lombardu przyszła kobieta z wózkiem. 
Powiedziała, że musi go zastawić, bo nie 

ma na leki dla dziecka. Serce mi pękło, 
ale widziałem też reakcje Joli, której nie 
spodziewałbym się po właścicielce lom-
bardu. Zwykle takie miejsca kojarzą się 
z wyzyskiem i żerowaniem na ludzkich 
tragediach. Ale to miejsce to antyteza 
lombardu. Pani Jola nie dość, że nie 
chciała przyjąć tego wózka, to jeszcze 
zaproponowała, że wspomoże kobietę 
finansowo. Chcieliśmy pokazać społecz-
ność, która pomaga sobie w trudnych 
chwilach. Można by pomyśleć, że w tym 
postapokaliptycznym pejzażu ludzie 
będą wyrywać sobie resztki z rąk. Tym-
czasem było na odwrót. Nie spodzie-
wałem się, że w tak biednej dzielnicy, 
borykającej się z wieloma problemami, 
spotkam tylu dobrych ludzi, czułych na 
krzywdę innych, a przy tym walecznych 
i pełnych optymizmu.

A jak widzisz przyszłość tego miasta?
Trudno powiedzieć. Bytom ma ten 
problem, że bardzo się wyludnił. Kie-
dyś telewizja Al Jazeera zrobiła repor-
taż, że jest to najszybciej wyludnia-
jące się miasto w Europie, z którego 
wyjeżdża masa młodych ludzi. Jeszcze 
jakiś czas temu byłem przekonany, że 
to miasto, wraz z zamknięciem kopalń, 
z walącymi się budynkami, po pro-
stu nie ma już racji bytu. Można jed-
nak wziąć przykład z Zagłębia Ruhry 
w Niemczech, które na początku rów-
nież borykało się z tymi samymi pro-
blemami, a z czasem stało się atrakcją 

turystyczną. Przynajmniej w części Ślą-
ska dzieje się już to samo. Tarnowskie 
Góry zrobiły ze swojej kopalni zaby-
tek wpisany na listę UNESCO. Podob-
nie jest z katowicką dzielnicą Nikiszo-
wiec, na którą kiedyś lepiej było się nie 
zapuszczać, a teraz całkowicie zmie-
niła swoje oblicze. Dziś można spo-
tkać tam japońskie wycieczki robiące 
zdjęcia pięknie odnowionym kamie-
nicom. Bytom przez brak odpowied-
nich decyzji politycznych pod tym 
względem został w tyle. Nie mówiąc 
o tym, że miasto – za cichym przyzwo-
leniem wcześniejszych władz – stało 
się wielkim wysypiskiem dla toksycz-
nych odpadów przywożonych z róż-
nych części kraju i z zagranicy. Nie 
wiem, czy kiedykolwiek uda się przy-
wrócić miastu dawną świetność, na co 
z pewnością zasługuje. I choć Bytom 
dostał ostatnio dużą dotację na rewita-
lizację z Unii Europejskiej, to pytanie, 
jak te środki zostaną wydatkowane? 
Jest jeszcze nadzieja w tym, że wzrost 
cen mieszkań w większych miastach 
sprawił, że ludzie – w tym studenci 
i ludzie sztuki – zaczęli wyprowadzać 
się w stronę takich miast jak Bytom, 
gdzie jest po prostu taniej. Liczę, że 
to szansa, by stworzyć tam fajną spo-
łeczność, która zmieni wizerunek tego 
wspaniałego niegdyś miasta.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Z historią bytomskiego lom-
bardu zjeździliście już cały 
świat. Ta historia rezonuje 
pod każdą szerokością geo-

graficzną.
To, co się dzieje z filmem, jest absolutnie 
fantastyczne. Od marca, czyli premiery 
w Kopenhadze, odwiedziliśmy z Lom-
bardem 25 międzynarodowych festiwali. 
Film obejrzeli widzowie w Tel Awiwie, 
Lizbonie, Melbourne, Sydney, Atenach, 
na szwajcarskim Visions du Réel. Zasko-
czyła nas skala tego zainteresowania. 
Oznacza to, że nasza historia jest uniwer-
salna i porusza ludzi na całym świecie. 
Jednak w zależności od kraju, film jest 
odbierany nieco inaczej. W dużej mierze 
opowiada o biedzie, walce z ubóstwem 
i szlachetnej postawie ludzi w obli-
czu kryzysu. W Danii, bogatym kraju, 
widzowie byli zszokowani, że tuż obok 
nich są miejsca, które mają tak trudną 
sytuację. Natomiast w Macedonii, która 
jest krajem znacznie uboższym od Pol-
ski, działo się coś innego – ludzi chwy-
tał za serce humor i wyrazistość głów-
nych bohaterów. Czasem nawet w Polsce 
z tego samego seansu wychodzą ludzie, 
którzy mówią, że dawno nie widzieli tak 
smutnego filmu, a zaraz za nimi inni, 
którzy twierdzą, że to świetna komedia.

Lombard od początku miał tak 
wyglądać?
Na tym emocjonalnym rollercoasterze 
z pewnością nam zależało. Dużo pracy 
na montażu włożyliśmy w to, żeby zna-
leźć balans między humorem a tragedią, 
i to się udało. Muszę jednak powiedzieć, 
że początkowo to miał być inny film. 
O największym lombardzie w Europie 
chciałem opowiedzieć poprzez przed-
mioty. Wydało mi się to niesamowicie 
ciekawe z tego powodu, że tych rzeczy, 
gromadzonych przez lata, był ogrom. 
Za każdą z nich kryła się jakaś historia 
i ludzki dramat. Ludzie, którzy przy-
chodzili do lombardu, zostawiali tam 
resztki swojego majątku po to, żeby 
przeżyć kolejne dni. Ciekawiło mnie 
pochodzenie tych przedmiotów, to, jak 
z czasem zmieniały właścicieli. Czę-
sto okazywało się, że dany przedmiot 
został przez kogoś znaleziony na śmiet-
niku, bo ktoś widział w nim nadal war-
tość. Szczególnie utkwiła mi w pamięci 
Maryjka w wodorostach odnaleziona 
przez jedną z klientek. Przechodniość 
tych rzeczy, to jak one krążą i stosunek 

ludzi do nich – gdzie jedni ich nie sza-
nują, a drudzy, jak nasz bohater Wie-
sław, nie potrafił się z nimi rozstawać – 
wydawało się dobrym tematem na film, 
który mówi coś ważnego o naszych cza-
sach. 

A pamiętasz jeszcze jakieś ciekawe 
„eksponaty”?
Tam było dosłownie wszystko. Przez 
15 lat właścicielom lombardu udało się 
zgromadzić dziesiątki tysięcy przed-
miotów. W pewnym momencie szef 
Wiesław chyba trochę wpadł w manię 
gromadzenia  – miał nawet swoją pry-
watną kolekcję najciekawszych znale-
zisk, wśród tych najdziwniejszych był 
słynny ząb mamuta. Kolekcja stale rozra-
stała się. Dla równowagi pani Jola – part-
nerka Wieśka w życiu i biznesie – czuła, 
że wartość większości przedmiotów 
zdewaluowała się i gdy tylko nie było 
szefa, starała się jak najwięcej rozdać 

potrzebującym. Dawała kożuchy, buty, 
a dzieci mogły liczyć na dodatkowe pre-
zenty w postaci np. zabawek. Najbar-
dziej fascynowały je jednak trofea spor-
towe. Nawiasem mówiąc, widok półek 
uginającymi się pod pucharami i meda-
lami, też był sam w sobie poruszający. 
Pomyśl sobie, w jakim trzeba być punk-
cie w życiu, gdy symbol swojego spor-
towego sukcesu, zastawiasz za bezcen 
w lombardzie.

A więc porzuciłeś opowieść o przed-
miotach i skupiłeś się na klientach 
lombardu. 
Tak. Klienci lombardu, zubożali miesz-
kańcy Bytomia, okazali się zdecydowanie 
ciekawsi do obserwacji. Ich historie były 
bardzo poruszające. Ale dokument to 
żywa materia. Miejsce szybko zweryfiko-
wało pierwotny pomysł na film. Okazało 
się, że same przedmioty, które najpierw 
tak mnie zainteresowały, miały często 
niejasne pochodzenie. Z kolei historie 
klientów przynoszących różne obiekty 
powtarzały się i zawsze były smutne. Nie 
chciałem robić kolejnego przygnebiają-
cego dokumentu o Śląsku i biedzie. Za to 
w trakcie zdjęć odkryłem, że w centrum 
tego świata mamy piątkę barwnych i nie-
zwykłych bohaterów, którzy wnoszą w to 
miejsce humor i szaloną energię. Razem 
tworzą taką „czeską rodzinę”. I to oni 
ostatecznie stanęli w centrum opowieści, 
łącząc się z historiami klientów i przed-
miotów. Wraz z upływem czasu historia 
sama zaczęła się wyłaniać. Trzeba było 
być tylko cierpliwym obserwatorem.

Lombard jako centrum pomocy spo-
łecznej stał się jednym z głównych 
tematów filmu. Nieprzypadkowo 
chyba na pierwszy plan wysuwają się 
wspomniane kobiety, które wyciągają 
do ludzi pomocną dłoń.

EMOCJONALNY 
ROLLERCOASTER
Rozmowa z Łukaszem Kowalskim, 
reżyserem filmu Lombard
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PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU

cie. Czy robiąc ten film, myśleliście 
o tym, żeby zrobić z niego taką pol-
ską wizytówkę za granicą? 
Od początku o tym myśleliśmy. Film 
powstawał w wersji angielskiej, praco-
waliśmy na anglojęzycznych dialogach, 
a wersja polska powstała jako dubbing, 
druga w kolejności. Planujemy dystrybu-
cję światową, zagranicznym współprodu-
centem filmu jest studio Animex, które 
wykonywało animacje. Produkcja ma już 
także zagranicznego agenta sprzedaży.

Ten film powstał na podstawie 
książki. Pracujecie na postaciach, 
które w Polsce wiele dzieci doskonale 
zna. Jak się je rozbudowuje, żeby cały 
czas były znajome, a jednocześnie 
żeby było tam coś nowego?
Przełożenie książki na język filmowy oczy-
wiście nie jest rzeczą prostą, a czasami 
nawet nie jest to możliwe. W przypadku 
naszego filmu cała historia została wymy-
ślona i napisana od początku na potrzeby 
tego właśnie projektu. Nawiązujemy do 
poetyki, klimatu i pomysłów z produk-
cji serialowej Przytul mnie, do której jako 
reżyser dołączyłam od drugiego sezonu. 
Świat i bohaterowie z serialu zostali nieco 
zmodyfikowani – widać to chociażby po 
rysunku postaci, które w przemyślany 
i wrażliwy sposób zostały przepracowane 
na potrzeby opowieści filmowej. Pro-
jekty plastyczne muszą uwzględniać to, że 
postaci będą w ruchu, będą mówiły, wyra-
żały emocje. Chciałabym jednak pod-
kreślić, że Emilia Dziubak, ilustratorka 
książki, była w tym procesie obecna od 
początku. Wszelkie duże modyfikacje czy 
nowe projekty, które się pojawiały w serialu 
lub w filmie, miały jej akceptację.

Czy postaci miały też jakieś rzeczywi-
ste wzorce osobowe?
Myśląc o reakcjach, motywacji, wzajem-
nej relacji tych bohaterów, nie budowali-
śmy ich od podstaw, ale opieraliśmy się na 
dosyć konkretnych założeniach z serialu. 
Tam świat był już dość solidnie ugrunto-
wany. Zarówno Tatuś Miś, jak i Synek mieli 
tak zwaną „biblię postaci”, gdzie ich cechy 
charakterystyczne były bardzo szczegó-
łowo opisane.

W filmach animowanych poniekąd 
obowiązkiem twórczym jest antro-
pomorfizacja. Postaci mówią, więc 
muszą być w jakiś sposób bardziej 
ludzkie niż w rzeczywistości. Na ile 

można sobie pozwolić, gdzie jest gra-
nica ich uczłowieczania?
Przy Poszukiwaczach miodu rozmowy 
na ten temat wracały przy okazji szeregu 
elementów czy sytuacji, w których boha-
terowie się znajdują. Na przykład, jeśli 
chodzi o przedmioty, którymi Misie się 
posługują – mają dostęp do pewnych rze-
czy ze świata ludzkiego, potrafią się nimi 
posługiwać (okulary przeciwsłoneczne, 
gliniane słoje na miód czy tortownica), 
ale z drugiej strony wykorzystują też 
materiały dostępne tylko w lesie do zro-
bienia „ludzkich” sprzętów po swojemu – 
jak zabawki z szyszek czy piłka z gałązek. 
Pozwoliłam sobie na balansowanie na 
granicy cywilizowania naszych bohate-
rów, mam nadzieję, że z efektem komicz-
nym dla widza. W filmie są też momenty, 
kiedy widz na chwilę „wychodzi” z nar-
racji oczami Misiów i może zobaczyć 
(a właściwie usłyszeć), że nasi bohatero-
wie to jednak dzikie zwierzęta.

Ekologia – ten temat coraz częściej 
się pojawia w filmach dla najmłod-
szych. Tutaj również jest to lekko 
i z wyczuciem dotknięte. Czy to był 
istotny dla was przekaz?
Tak, ponieważ w filmie świat natury zde-
rza się bezpośrednio z ludzką cywilizacją, 
siłą rzeczy szukaliśmy sposobu na niena-
chalne sygnalizowanie pewnych zagadnień 
związanych z ekologią. Mamy więc historię 
pszczół, zderzenie ze światem konsumpcji 
oczami naszych bohaterów, a także szczere 

i niewinne moralizatorskie sentencje 
małego Misia na temat wyższości lasu nad 
światem ludzi.

Osią fabularną i dramaturgiczną jest 
relacja między Synkiem a Tatusiem. 
Pokazujecie, jak rodzice potrafią nie-
kiedy przenosić swoje lęki na dzieci. 
To jest główny przekaz zrozumiały 
zarówno dla dziecka, jak i dorosłego. 
I jak się okazało po pierwszych projek-
cjach na festiwalu Kino Dzieci, najmłodsi 
widzowie bezbłędnie to rozszyfrowali. 
Głównymi odbiorcami filmu są oczywi-
ście kilkulatki i to im chcemy sprawić jak 
najwięcej radości. Film powstawał jed-
nak ze świadomością, że będzie oglądany 
również przez rodziców. Dlatego oprócz 
tej głównej, trochę sentymentalnej opo-
wieści o przemianie Tatusia (ilustrowanej 
wzruszającą piosenką Bovskiej w finale 
filmu), puszczamy oko do towarzyszącego 
im dorosłego. Mam nadzieję, że niektóre 
drugoplanowe postaci i sytuacje zostaną 
z uśmiechem wyłapane przez rodziców.

To czuła, pełna przygód opowieść, ale 
też bardzo zabawna. Czy to ważne, 
żeby w filmie dla dzieci były śmiech 
i poczucie humoru?
Oczywiście. W Przytul mnie jest to humor 
szczególnie łagodny, dostosowany do 
wrażliwości najmłodszego odbiorcy. 

Rozmawiała  
Anna Tatarska

Czym różni się praca reży-
sera przy filmie animowa-
nym od reżyserii filmów 
aktorskich, i na jakim eta-

pie jest tej pracy najwięcej? 
Proces reżyserii filmu aktorskiego i animo-
wanego zasadniczo przebiega tak samo. 
Chociaż posługujemy się różnymi narzę-
dziami, reżyseria zawsze polega na poszu-
kiwaniu emocji i ciekawym opowiedzeniu 

historii. Reżyser filmu animowanego musi 
jednak dysponować pewnymi dodatko-
wymi umiejętnościami i cechami, któ-
rych brak uchodzi na sucho przy filmie 
aktorskim. Te cechy to cierpliwość – bo 
produkcja filmu animowanego jest roz-
ciągnięta w czasie – znajomość każdego 
etapu realizacji i wrażliwość plastyczna. 
Dla mnie ta praca była najbardziej wyma-
gająca i pochłaniająca na najwcześniej-

szym etapie. Moim zadaniem było przeło-
żenie zamkniętego scenariusza na stronę 
wizualną, zanotowanie pomysłów na to, 
jak opowiedzieć tę historię w kadrach. 
Tak powstał storyboard, a na jego podsta-
wie animatic. Niemalże równolegle w stu-
diu Pigeon ruszyły prace nad projektami 
postaci oraz dekoracjami, wymyślanie 
lokacji – był to bardzo intensywny i twór-
czy etap. Powstały niezwykle dopracowane 
elementy całego świata, w którym dzieje 
się akcja. Kiedy layouty zostały już dostar-
czone do studia animacji, zaczęły powsta-
wać pierwsze animowane ujęcia. W ramach 
mojej pracy jako reżysera pilnowałam kla-
rownego pokazywania emocji naszych ani-
mowanych aktorów, ciągłości opowieści, 
tego, jak kadrowanie i ruch kamery działają 
w danej scenie. Ze wsparciem lead anima-
tora rozwiązywaliśmy też na bieżąco pro-
blemy dotyczące samego ruchu animowa-
nych postaci. To wszystko zajęło kilka lat.

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu to 
pierwszy pełnometrażowy polski film 
animowany od dawna. Czy aż tak 
trudno jest zrobić taki film w naszym 
kraju?
To bardziej pytanie do producenta, Grze-
gorza Wacławka ze studia Animoon, który 
mógłby szczegółowo wyjaśnić wieloletni 
proces przygotowywania gruntu pod pro-
dukcję i pozyskiwania funduszy. Rzeczy-
wiście jest to pierwsza taka produkcja od 
dawna. Standardowy czas realizacji peł-
nometrażowego filmu animowanego to 
od kilku do kilkunastu lat pracy sporego 
zespołu, któremu trzeba zapewnić ciągłość 
finansowania. Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej w ramach swojej misji wspiera projekty 
pełnometrażowe, lecz nigdy nie pokry-
wają one całości kosztów produkcji, a ze 
względu na czas powstawania filmu ani-
mowanego, nie jest prostą sprawą zachęce-
nie dodatkowych inwestorów.

Polska ilustrowana literatura dzie-
cięca ma świetną renomę na świe-

Z WRAŻLIWOŚCIĄ 
O WAŻNYCH SPRAWACH
Rozmowa z Anną Błaszczyk, 
reżyserką filmu Przytul mnie. 
Poszukiwacze miodu
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NIE CUDZOŁÓŻ I NIE KRADNIJ 

rzony skład udało nam się pozyskać, 
a jedyna zmiana wynikała z konfliktu ter-
minowego. Na przykład Cezary Pazura 
dostał od nas tekst, przeczytał go i nie-
mal natychmiast zadzwonił do Mariusza, 
mówiąc, że to bardzo dobry scenariusz 
i że chce w nim zagrać. Potem zaczęli 
dołączać pozostali: Mateusz Banasiuk, 
Ola Popławska, Michał Żurawski, Seba-
stian Stankiewicz, Julia Wieniawa. Każda 
kolejna osoba, która dołączała do obsady 
stanowiła dla nas prawdziwą bombę ener-
getyczną. Natomiast jeśli na początku 
mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości co do 
obecności Julii Wieniawy, od razu zostały 
rozwiane. Okazało się, że ta dziewczyna 
ma naprawdę trudną sytuację, bo jest 
postrzegana jako gwiazda, influencerka, 
ale jest też wyjątkowo pracowita, ambitna, 
i to w mądry, wyważony sposób. Bardzo 
pracuje nad warsztatem, a przecież miała 
same trudne aktorsko sceny. 

Scenariusz Nie cudzołóż i nie kradnij 
w niemałym stopniu zakorzeniony 
jest w tropach religijnych odmierza-
nych za pomocą tablic z cytatami, ale 
też pewnymi archetypami bohaterów. 
Czy Biblia również jest źródłem tej 
postmodernistycznej historii?
Mariusz: Jak najbardziej. W ogóle religia 
jako źródło kulturowe wpływała mocno 
na tekst, bo jest osadzona w naszej kultu-
rze i języku. Jednym z głównych boha-

terów jest ksiądz (grany przez Mariusza 
Drężka), który okazuje się bardzo ludzki. 
Cały czas walczy o swoją wiarę, a kiedy 
ona powoli znika, jest przerażony. Nie 
mówimy jednak w ogóle o Kościele, tylko 
o kwestiach metafizycznych, o codzien-
nych wyborach poszczególnych osób, 
które na co dzień zadają sobie pytanie, 
czy wybrały dobrą drogę. Nasz kapłan 
udziela w imieniu Boga rozgrzeszenia, 
ale znajduje się także w kołnierzu zasad 
moralnych narzuconych przez doktrynę 
Kościoła i musi się w tych ramach poru-
szać. Balansuje między tym, co ludzkie 
i tym, co Boskie. Jednocześnie musi zna-
leźć wyjście z sytuacji, w którą wplątał go 
brat, a która przynosi jeszcze więcej dyle-
matów. Częściowo wydarzenia te starałem 
się pokazać na serio, ale z zabarwieniem 
komediowym, czasami wręcz karykatu-
ralnym. Komedia potrafi być katalizato-
rem pewnych rzeczy, tropów i motywacji.

Opowiedzcie o tropach i znaczeniach 
ukrytych w dobranej przez was pale-
cie barw. Fioletowy szlafrok Mateusza 
Banasiuka to nie może być przypadek.
Mariusz: Rozważania nad kwestiami 
estetycznymi rozpoczęliśmy właśnie od 
palety. Jest oparta o kolor szat liturgicz-
nych, a więc fiolet, zieleń, czerwień i biel. 
Biel zarezerwowana jest dla najjaśniej-
szej postaci, granej przez Julkę Wieniawę. 
To jedyna nawrócona postać, która nie 

przechodzi przemiany, bo ona już w niej 
zaszła. Mentalnie znajduje się parę kroków 
dalej niż pozostali bohaterowie. Rzeczy-
wiście fiolet szlafroka też nie jest przypad-
kowy. Za kostiumy odpowiedzialna była 
Ola Dzióbek, która doskonale odnalazła się 
w tej estetyce.

Głównym miejscem akcji jest dom na 
przedmieściach, ale zwraca uwagę, że 
jak na mieszkanie zamożnych ludzi jest 
urządzony niespecjalnie nowocześnie.
Mariusz: Generalnie stworzony przez 
nas świat jest trochę dziwny, specyficzny. 
Od początku zależało mi na tym, żeby 
było w nim jak najmniej ludzi. Może 
to czyściec? Może piekło? Może jeszcze 
jakaś zupełnie inna przestrzeń, nie do 
końca realna? Dom należy do bogatych 
ludzi, ale w środku straszy boazeria, cza-
sem tandetne dodatki. Świat z Nie cudzo-
łóż i nie kradnij jest rzeczywiście trochę 
inny, jakby „ponad czasem”.
Magdalena: Atmosfera naszego filmu 
jest zmienna, a konsekwencją sytuacji 
humorystycznych są często określone 
trudności, czy wręcz dramaty. Mamy 
jednocześnie ogromną nadzieję, że widz 
po seansie uzna, że ta historia coś w nim 
„uruchomiła”, że wchłonął ją nie tylko 
umysłem, ale i sercem. 

Rozmawiała  
Magdalena MaksimiukN ie cudzołóż i nie kradnij 

ogląda się momentami 
jak kino gangsterskie 
w stylu Guya Ritchiego, 

a więc można je odczytywać na wielu 
poziomach, z różnych perspektyw. 
Mariusz Kuczewski: Pewnego dnia Magda 
rzuciła pomysł, żebym napisał coś dla nas, 
coś, co moglibyśmy wyprodukować. Faj-
nie się pisze pod ograniczenia. Wiadomo 
było, że nie będziemy szaleć, nie będziemy 
robić filmu historycznego z tabunem koni 
czy w kosmosie. Nastawiając się zupełnie 
minimalistycznie, wpadłem na pomysł, że 
głównym miejscem akcji będzie dom na 
przedmieściach. Potem zacząłem układać 
pozostałe klocki tej układanki. W pierw-
szej kolejności: bohater. Mąż pozostawiony 
sam w domu na kilka dni, wypuszczony 
z objęć żony, zaczyna grzeszyć. Po chwili 
w mojej głowie ukazał się następny obra-
zek: martwa dziewczyna w pokoju. Co 
się stało pomiędzy tymi dwoma wydarze-
niami – to już dalsze elementy tej histo-
rii. Postanowiłem stworzyć tekst oparty 
na wielowątkowej strukturze nielinearnej. 
Brzmi to może trochę przerażająco, ale 
dzięki przyjęciu takich założeń, mogłem 

opowiedzieć o wielu bohaterach i sprawić, 
by ich losy w pewnym momencie ciekawie 
się splatały. Zaczęły się też tworzyć natu-
ralne cliffhangery. Wiele wydarzeń opowia-
damy z kilku perspektyw, w stylu Kuro-
sawy, i za każdym razem to wydarzenie 
znaczy coś innego.

Czy fakt, że wasz film powstał w for-
mule producenckiej oznaczał rów-
nież więcej wolności twórczej?
Mariusz: Jak najbardziej. To był mój 13. 
w życiu scenariusz filmu fabularnego, 
który powstał, ale chyba po raz pierwszy 
nie miałem żadnych twórczych ograniczeń 
i mogłem poszaleć. Nie chciałem od razu 
ustalać gatunku, w jakim piszę. Dość płyn-
nie przechodzę od dramatu do rubasznej 
komedii, momentami zupełnie slapstick-
owej, aż do thrillera czy horroru. Ta żon-
glerka gatunkami to wyraz mojej miłości 
do kina postmodernistycznego, młodopol-
skiego synkretyzmu sztuk, gdzie wszystko 
się ze wszystkim miesza na wielu pozio-
mach. W Nie cudzołóż i nie kradnij odbywa 
się to nawet na poziomie ścieżki dźwięko-
wej, w której słychać i Mozarta, i Behemo-
tha, i techno, i country. 

Magdalena Kuczewska: Od początku 
realizacji projektu, w trudnej postpande-
micznej rzeczywistości, czuliśmy, że mamy 
bardzo dużo twórczej energii i ogromną 
potrzebę zrobienia filmu. Wiedzieliśmy 
jednak, że musi to być debiut odpowie-
dzialny, bo ani Mariusz wcześniej nie reży-
serował pełnometrażowej fabuły, ani ja nie 
produkowałam dużego projektu. Nie chcie-
liśmy iść na łatwiznę. Jednocześnie syste-
matycznie dołączali do nas fenomenalni 
ludzie – od obsady przez kostiumy, sce-
nografię, zdjęcia, za które odpowiedzialny 
był Mateusz Wajda, przez firmy zajmujące 
się wynajmem sprzętu i postprodukcją. 
Codziennie na planie było nawet 60 osób!

W obsadzie znajdują się prawdziwe 
gwiazdy – zarówno doświadczeni 
aktorzy, jak i względnie „nowe twa-
rze”. Trzeba ich było przekonywać 
do wzięcia udziału w projekcie, czy 
wystarczył sam tekst scenariusza?
Magdalena: Nie mieliśmy na planie reży-
sera castingu, ale przygotowaliśmy spis 
aktorów i aktorek, których szczególnie 
chętnie widzielibyśmy w konkretnych 
rolach. Jak się okazało, niemal cały wyma-

MIĘDZY ŚWIATEM 
LUDZKIM A BOSKIM
Rozmowa 
z twórcami filmu 
Nie cudzołóż 
i nie kradnij 
– reżyserem 
Mariuszem 
Kuczewskim 
oraz producentką 
Magdaleną 
Kuczewską
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Magdalena  
i Mariusz  

Kuczewscy 

Mateusz Banasiuk i Julia Wieniawa  
w filmie Nie cudzołóż i nie kradnij,  

reż. Mariusz Kuczewski
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CHRZCINY

długo. Udało nam się zebrać wyjątkową 
obsadę: Maciej Musiałowski, Tomek 
Schuchardt, Michał Żurawski, Tomek 
Włosok, Andrzej Konopka oraz świetne 
dziewczyny: Agata Bykowska, Marta 
Chyczewska, Marianna Gierszewska. 
Warto podkreślić, że aktorzy zgodzili się 
zagrać w tym filmie, wiedząc, że pracu-
jemy w mikrobudżecie i mamy na zro-
bienie filmu 20 dni zdjęciowych, w bar-
dzo ciężkich zimowych warunkach. 

Wspomniane kobiety w ogóle speł-
niają ważną rolę w całej historii. 
Oprócz matki jest np. Teresa grana 
przez Agatę Bykowską – porzucona 
przez męża, samotnie wychowująca 
dzieci.
Na pierwszy plan faktycznie wysuwa się 
matka. W naszym założeniu miała repre-
zentować polski matriarchat. To ona 
dyryguje domem, pełni też funkcję ojca, 
którego tu nie ma. Fajnie, że zauważył 
pan Teresę, bo jest właściwie kopią tej 
matki. Kiedyś pewnie przejmie po niej 
pałeczkę i zajmie w domu jej miejsce. 
Na potrzeby scenariusza nazywaliśmy 
to pokoleniową spiralą. Pewna mental-
ność, którą dziś mamy, skądś się bierze 
i powtarza.

Wiele osób twierdzi, że mógłby to 
być film współczesny.

Taki był nasz zamiar. Poprzez przenie-
sienie akcji 40 lat wcześniej chcieliśmy 
opowiedzieć o czymś całkowicie współ-
czesnym. Jeśli pan pozwoli, wtrącę tu 
dygresję – po napisaniu naszego sce-
nariusza przeczytałem „Wesele na wsi”, 
czyli opowiadanie Marii Dąbrowskiej 
z 1955 roku. Jest to historia o tym, jak 
rodzina zjeżdża się na wieś z okazji tytu-
łowego wesela. Bohaterowie piją wódkę, 
kłócą się o to, kto jest za socjalizmem 
i PGR-ami, a kto nie, zaś na to wszystko 
patrzą dzieci. Pomyślałem, że te dzieci 

potem dorosły i w 1981 roku przyjechały 
na nasze chrzciny. Historia się powta-
rza – trochę popili, powadzili się i znowu 
przyglądają się temu dzieci, włącznie 
z ochrzczonym Karolkiem. Dziś te dzieci 
mają 40 lat i być może zachowują się 
tak samo jak rodzice czy wujkowie. Na 
tym polega może największa groteska 
i absurd całej sytuacji. Ciągle jesteśmy 
w tym samym. I tak – ten polski cho-
choli taniec – trwa.

Rozmawiał Mateusz Demski

Był pan nastolatkiem, kiedy 
wprowadzono stan wojenny. 
Pamięta pan tamten czas?
Pamiętam przede wszystkim 

swoich rodziców i ich wielki niepokój – 
co będzie dalej? To było chyba domi-
nujące uczucie. Ale stan wojenny to nie 
tylko 13 grudnia. To wydarzenie nazna-
czyło całe lata 80. Oczywiście pamiętam 
ten czas przez pryzmat młodego czło-
wieka. Kiedy pracowałem nad Chrzci-
nami, siłą rzeczy wróciłem do tamtych 
wydarzeń. Rozmawiałem z wieloma oso-
bami, które pamiętają ówczesny czas. Co 
ciekawe, każda z nich na początku roz-
mowy wspominała grozę i niepewność 
stanu wojennego, by po chwili przyto-
czyć, z uśmiechem na ustach, zabawne 
sytuacje z tego okresu. Może to jakiś 
mechanizm obronny, ale wielu ludzi, 
wspominając 13 grudnia 1981 roku, 
przywołuje fakt, że tego dnia nie było 
„Teleranka”. Jakby brak programu dla 
dzieci stał się symbolem stanu wojen-
nego.

No właśnie, bo Chrzciny są w gruncie 
rzeczy komedią. Można powiedzieć, 
że traktuje pan temat stanu wojen-
nego z przymrużeniem oka.
Trzeba jednak zaznaczyć, że ten film 
nie jest o stanie wojennym. Akcja dzieje 
się w dniu jego wprowadzenia i jest to 
istotny element, natomiast od początku 
chcieliśmy zrobić historię, która będzie 
skłaniać do współczesnych refleksji. Jeśli 
chodzi o humor, to niezmiennie fascy-
nuje mnie tragikomiczne podejście Pola-
ków do poważnych tematów historycz-
nych. Nie będę ukrywał, że pewnego 
rodzaju punktem wyjścia do pracy nad 
filmem było Zezowate szczęście Andrzeja 
Munka. Jest trochę tak, że w tym miejscu 
Europy, w którym żyjemy, zawsze działy 
się i dzieją rzeczy straszne. A mimo 
to potrafimy wydobyć z nich groteskę 
i absurd. Ciągnik holujący czołg rosyjski 
to dziś jeden z symboli wojny w Ukra-
inie.

Film opowiada o skłóconej rodzinie, 
która po latach spotyka się z okazji 
tytułowych chrzcin. Główną boha-
terką jest matka chcąca wszystkich ze 
sobą pogodzić.
Zaczęło się właśnie od tej postaci – 
chciałem zrobić film o braku możliwo-
ści porozumienia się wśród najbliższej 
rodziny. Kontekst stanu wojennego scalił 
historię, ale podczas pisania scenariu-
sza pierwsza pojawiła się właśnie matka. 
Od początku wraz ze współscenarzystą 
Iwo Kardelem przyświecało nam hasło: 
„W imię wyższych racji”. Dotyczy ono 
motywacji działania matki, jak i każ-
dej postaci w filmie, włącznie z samym 
generałem Jaruzelskim, który poja-
wia się w filmie na ekranie telewizora. 
Mówię o nim, ponieważ wprowadzając 
stan wojenny, działał – przynajmniej tak 
twierdzi w swoim przemówieniu – dla 
dobra Polaków. Nasza bohaterka w imię 
wyższych racji jest w stanie posunąć się 
do wszystkiego. Robi to ze szczytnych 
pobudek, walczy o swoje dzieci. Jest 
takim naszym filmowym „generałem 

w spódnicy”, który trzyma krótko całą 
rodzinę, co ma oczywiście swoje konse-
kwencje.

Zamknięcie przez nią rodziny 
w domu jest punktem zapalnym całej 
akcji. Uwagę przykuwa dynamika 
relacji między poszczególnymi człon-
kami rodziny – każdy z nich repre-
zentuje trochę inny światopogląd. 
Każdy wybrał inną ścieżkę życiową.
Mamy tu w zasadzie klasyczny podział 
na dwa obozy, jak to w naszym kraju 
bywa. Z jednej strony są ci „światowi”, 
którzy wyjechali do miast i mają poczu-
cie wyższości. Z drugiej – mamy tych, 
co zostali na wsi, w małych miastecz-
kach i pielęgnują tradycje. To gotowy 
przepis na konflikt. Bardzo istotny w fil-
mie jest dialog. Nasi bohaterowie sporo 
mówią, ale przede wszystkim o sobie. 
Nie słuchają siebie nawzajem. Udzie-
lają dobrych rad innym i każdy z nich 
jest przekonany, że jego racja jest naj-
ważniejsza. Tym samym nie dostrzegają 
tego, co jest dla nich istotne i co dzieje 
się wokół. Przyznam, że mieliśmy dużą 
radość z pisania tych postaci. Każdą 
z nich można polubić, chce się stanąć po 
jej stronie, ale zarazem wszystkie są na 
swój sposób obarczone wadami i okale-
czone przez los.

Wspominaliśmy o matce, którą gra 
Katarzyna Figura. Bardzo dużo mówi 
się o tym, że to postać daleka od jej 
standardowego emploi.
Faktycznie, czasami pokutuje pewien 
stereotyp Katarzyny Figury ze star-
szych filmów. Ale wystarczy zobaczyć 
ją w teatrze, by zmienić zdanie. Przed 
ostateczną decyzją obsady pojechałem 
do Trójmiasta, żeby obejrzeć ją w spek-
taklach Teatru Wybrzeże. Tam zobaczy-
łem inną Kasię niż do tej pory. Miałem 
poczucie, że idealnie nadaje się do tej 
roli, będąc aktorką obdarzoną talentem 
komediowym, a jednocześnie potra-
fiącą oddać dramatyzm i niejednoznacz-
ność postaci. To była szczególnie trudna 
rola i świetnie zagrana przez Katarzynę 
Figurę. Zresztą casting był szalenie 
ważny i pracowaliśmy nad nim bardzo 

W CHOCHOLIM TAŃCU
Rozmowa z Jakubem Skoczeniem, 
reżyserem filmu Chrzciny
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Andrzej Konopka  
i Katarzyna Figura  
w filmie Chrzciny,  
reż. Jakub Skoczeń 

Jakub Skoczeń
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Tomasz Schuchardt, Maciej 
Musiałowski, Michał Żurawski 
i Piotr Ligienza w filmie 
Chrzciny, reż. Jakub Skoczeń
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lat starszą dziewczyną, też byliby pewnie 
na językach całej społeczności.

W jednym z wywiadów przekonywa-
łeś, że robienie filmu w naszym kraju 
to lata walki. Taka jest również histo-
ria Słonia?
I tak, i nie. Z perspektywy tego, że udało 
mi się już zadebiutować, patrzę na tamte 
czasy nieco łagodniej. Rzeczywiście trzeba 
przebyć długą drogę, choć akurat program 
mikrobudżetów w PISF pozwala na nieco 
inny model, bo kiedy dostanie się dofi-
nansowanie, można mieć pewność, że uda 
się film zrealizować. W innym przypadku 
budżet można zbierać latami, a i tak sły-
szeć od producenta, że ciągle jest za mało. 
Zatem debiut może bardzo wydłużyć się 
w czasie. U mnie poszło to w miarę szybko. 

To znaczy?
Decyzję o tym, że chcę robić filmy, a głów-
nym celem jest pełny metraż, podjąłem 
w 2015 roku. Wtedy w ogóle po raz pierw-
szy miałem styczność z planem filmo-
wym. O ile przez całe życie wiedziałem, że 
chcę się tym zajmować, przed rozpoczę-
ciem studiów na jakiś czas zarzuciłem ten 
pomysł. Dopiero po studiach dość przy-
padkowo trafiłem na plan, gdzie pracowa-

łem jako asystent kierowniczki produkcji. 
Wtedy doznałem olśnienia. Czułem tylko, 
że muszę ułożyć sobie odpowiednią drogę. 
W ścieżce reżysera wyjątkowo ważna 
jest konsekwencja i plan. Zrobiłem dwa 
krótkie metraże, teledyski, poszedłem do 
Szkoły Wajdy. To wszystko zaczęło układać 
się w jedną całość.

Już wtedy miałeś w głowie historię, 
którą opowiadasz w Słoniu?
Mniej więcej od tego czasu wiedziałem, 
że chciałbym zadebiutować queerową 
historią. Pisałem różne rzeczy, szukałem 
bohatera. Dopiero kiedy wymyśliłem 
Bartka i umiejscowiłem go w gospodar-
stwie, które znam ze swoich rodzin-
nych stron, wszystko mocno ruszyło 
do przodu. Pierwszy draft powstał 
w 2019 roku, choć scenariusz w zasa-
dzie zamykał się dopiero, kiedy nagry-
waliśmy na planie daną scenę. Spory 
wpływ na zmiany w tekście miała praca 
z aktorami i próby. Kiedy słyszy się ich 
reakcje, zaczynają się rozmowy zwią-
zane z historiami z życia, ma się kom-
fort wzajemnego zaufania, można z tego 
stworzyć bazę. Sporo wyniosłem z tych 
rozmów, zwłaszcza że dla mnie jako 
debiutanta praca z aktorem była najwięk-

szym wyzwaniem. To jednak obcowanie 
z indywidualnościami, czy to pod kątem 
osobowości, czy metod pracy. 

W postać Bartka, o której wspomnia-
łeś, wciela się młody aktor Jan Hryn-
kiewicz, dla którego jest to debiut 
w głównej roli. Jak na niego trafiłeś?
O ile Ewę Skibińską i Pawła Tomaszew-
skiego – którzy wcielają się w role odpo-
wiednio mamy Bartka oraz Dawida – 
wymyśliłem sobie wcześniej, o tyle długo 
nie mogłem znaleźć aktora do głównej 
postaci. Ograniczony budżet nie pozwo-
lił na zrobienie dużego castingu. Sam 
przeszukałem internet, szkoły filmowe, 
popytałem znajomych i ostatecznie zro-
biłem kameralny casting w swoim miesz-
kaniu. Zaprosiłem trzech kandydatów do 
tej roli, był też Paweł Tomaszewski, bo 
chciałem ich zobaczyć również w takiej 
konfiguracji. Kiedy poznałem Janka, nie-
mal od razu wiedziałem, że to filmowy 
Bartek. Szukałem kogoś, kto będzie miał 
w sobie dużo wrażliwości, ale i siły, bo 
mój bohater nie miał być ofiarą. Właśnie 
to znalazłem w oczach Janka.

Rozmawiał  
Kuba Armata

Odbierając nagrodę w Kon-
kursie Filmów Mikrobu-
dżetowych na gdyńskim 
festiwalu, powiedziałeś, że 

twój film jest „przytulasem”. Co miałeś 
na myśli?
Kiedy go robiłem, cały czas myślałem 
o queerowym widzu. Choć historia jest 
uniwersalna, a Słoń skierowany do szer-
szej publiczności, zastanawiałem się, jak 
chcemy, żeby te filmy wyglądały. Funkcjo-
nując w środowisku queerowym, czułem, 
że potrzebna jest nam nadzieja. Stąd „przy-
tulas”, coś, co zostawia widza z nadzieją, 
uśmiechem, mimo że w Słoniu poru-
szane są trudne tematy. Chciałem, żeby 
to był ciepły film z bohaterem, który nie 
zostanie skrzywdzony. Z bohaterem, któ-
rego chcemy przytulić i powiedzieć mu, 
że będzie dobrze, bo czuję, że to jest coś, 
czego sami potrzebujemy – tego zwykłego 
przytulenia. Widzę, jak reaguje środowi-
sko, kiedy powstaje nowy queerowy pol-
ski film. Zamiast się cieszyć, raczej prze-
wracamy oczami, bo zawsze towarzyszy 
temu niepewność. Nie chcę oglądać po raz 
kolejny bohatera, który umiera na ekranie.

Masz poczucie, że ten temat jest 
w polskim kinie nieprzepracowany?
Tak, choć patrzę na to z optymizmem. 
Ważne jest, że są już wyautowani reżyse-
rzy czy aktorzy, którzy mogą opowiadać 
swoje historie. Polskie kino musiało prze-
pracować etap martyrologicznych i cięż-
kich opowieści, by dojść do momentu, 
w którym fakt, że bohater jest gejem czy 
lesbijką, nie jest tematem samym w sobie. 
To ten ostatni punkt, do którego dążymy.

Ważnym tematem twojego filmu są 
relacje rodzinne i ojcowizna, przy-
wiązanie do ziemi. Kwestie bardzo 
istotne na Podhalu, gdzie rozgrywa 
się akcja Słonia.
To przede wszystkim opowieść o relacjach 
rodzinnych i uwalnianiu się od nich. 
Zastanawia mnie, gdzie jest ta granica 

zależności, kiedy możemy i czy musimy 
pomagać rodzicom za wszelką cenę. 
Ojcowizna to spory temat na Podhalu. 
Widzę to wśród wielu moich znajomych, 
którzy wracają na gospodarstwa, bo czują 
się zobowiązani, by się tym po rodzi-
cach zająć. To jest w porządku, dopóki 
nie zaczyna cię niszczyć. Zwłaszcza jeżeli 
w takich rodzinach ukryta jest przemoc 
albo toksyczność. Najtrudniej chyba też 
wyrwać się z takiego domu.

Sam zdecydowałeś się wyjechać 
z Nowego Targu na studia do Kra-
kowa. Czy to zatem do pewnego stop-
nia także twoja historia?
Historia jest fikcyjna, ale składa się z wielu 
opowieści, które otaczały mnie w Nowym 
Targu i wciąż zresztą są obecne. Funk-
cjonuję w środowisku queerowym, więc 
sprawy związane z coming outem mocno 
przefiltrowane są przez moje życie. Nie 
identyfikuję się jednak bardziej z którymś 
z tych dwóch bohaterów. Nie wiemy jesz-
cze, jak Bartek zareagowałby, gdyby gdzieś 
wyjechał, choć czuję, że nie byłby w stanie 
na dobre zostawić natury. Podobne myśli 
towarzyszą mi, kiedy jestem w Nowym 
Targu. Teraz, gdy mam już unormowaną 
sytuację, dobre kontakty rodzinne, chęt-

nie wracam w te rejony. Mam poczucie, 
że mógłbym tu mieszkać. Potem jed-
nak wracam do Warszawy i tam czuję 
się jak w domu. Odnajduję się w jednym 
i w drugim miejscu.

Podhale kojarzy mi się z ostoją pol-
skiego konserwatyzmu. Bartka spo-
łeczność akceptuje do momentu, 
kiedy jest taki jak wszyscy. Gdy poja-
wia się temat relacji z Dawidem, 
ludzie się od niego odwracają.
Chciałem pokazać, co plotka może zro-
bić w tym środowisku. To coś, co dobrze 
znam z tamtych czasów. Mój bohater staje 
się sensacją, tematem. Każdy musi się 
opowiedzieć po którejś ze stron, nawet 
jeśli nie chce w tym uczestniczyć. Widać 
to po jego byłych kolegach. Oni nie są 
z gruntu źli, a raczej wrzucani do takiej 
sytuacji przez swoich rodziców, społecz-
ność. Widać tę przemoc, którą gdzieś 
sobie z pokolenia na pokolenie przekazu-
jemy. Mówiąc o sile plotki, pamiętam, jak 
rozmawiałem z Ewą Skibińską i przeko-
nywałem ją, że nie chodzi nawet o to, że 
Bartek jest gejem, tylko że chce wyjechać, 
a ludzie plotkują. Te dwie sprawy najbar-
dziej uwierają matkę chłopaka. Gdyby 
bohater był hetero i przyjechał z o kilka 

PRZYTUL SIĘ
Rozmowa z Kamilem Krawczyckim, 
reżyserem filmu Słoń
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GORZKO, GORZKO!

zmiennie w pracy wspiera mnie Iwona 
Ogonowska-Konecka, prywatnie moja 
żona. Zaczynamy od wnikliwych dys-
kusji na temat pomysłu czy scenariu-
sza, a kończymy wspólnie na planie 
i przy postprodukcji. Cenię ją za nieza-
leżne zdanie i własną opinię, która nie 
zawsze pokrywa się z moją. Gdy z tymi 
wszystkimi ludźmi spotykamy się na 
planie, to każdy wie, że damy z sie-
bie wszystko. Jest miejsce na rozmowy 
i dyskusje, i nikt się nie obraża. Trzeba 
minimalizować ewentualne konflikty. 
Chodzi o to, żeby charakterologicznie 
dopasować się do siebie.

W Gorzko, gorzko! gra pan na sakso-
fonie. Jak do tego doszło?
Przy poprzednim filmie pracowałem 
z kompozytorem Pawłem Lucewiczem, 
któremu opowiadałem o moim niezre-
alizowanym marzeniu bycia jazzowym 
saksofonistą. Ale nie można być jazzo-
wym saksofonistą, nie mając w ogóle 
poczucia rytmu. Mając dobry słuch 
i dobrej marki saksofon, można ćwi-
czyć w domu i nawet całkiem dobrze 
wychodzi. Ale jak się zaczyna grać 
słynne standardy jazzowe… to nie 
wychodzi. Paweł postanowił mnie 
dodatkowo zmotywować i zapropo-
nował dogranie mojego saksofonu do 
komponowanej przez siebie muzyki. 
Napisał mi prostą linię melodyczną 
i powiedział: „To teraz improwizuj…”. 
Potem wybrał kilka nagranych frag-
mentów i dodał do swojej kompozycji. 
To było zachwycające!

Co atrakcyjnego znajduje pan 
w tematyce weselnej?
Samo założenie wesela to zderze-
nie kompletnie różnych światów, 
światopoglądów i charakterów. Jeżeli 
„podrasujemy” dwie rodziny, które spo-
tykają się na weselu, to może tam dojść 
do rozmaitych sytuacji, czasem nawet 
wybuchowych. Tego właśnie chcę: kon-
trastowych wątków i postaci, gdzie 
może się wiele wydarzyć, gdzie suspens 
powinien zaskoczyć widza. Można 
budować całe sekwencje komediowe 
na głównym założeniu skonfliktowa-
nych rodzin z dwóch różnych światów. 
Mnogość postaci, mikrosytuacji, które 
tam się dzieją, powoduje, że to raj dla 
filmowców. I oczywiście nasze rodzime 
grande finale, czyli polskie wesele 
z przytupem.

Komedia to pański gatunek. Jak się 
pan czuje w tej konwencji?
Wychodzi ze mnie były naukowiec. Cza-
sami mi się wydaje, że jakaś idea jest bar-
dzo nośna, potem widownia to weryfikuje. 
Jak idę na salę kinową i widzę, że moje 
założenia się sprawdziły i ludzie wybuchają 
śmiechem, to mam niesamowitą satysfak-
cję. I to jest zupełnie obiektywne, nieza-
leżnie od gustów krytyków, którzy mają 
przeróżne podejście do komedii. To widać, 
jak rozstrzelone są recenzje, od bardzo 
krytycznych po entuzjastyczne. Mogę więc 
powiedzieć, że jestem reżyserem fizykiem 
eksperymentatorem. 

Czy ma pan swoich mistrzów?
Dla mnie komedia jest takim samym 
filmem, jak każdy inny. Idąc stricte 
komediowym tropem, to mam wielu 
mistrzów, od Billy’ego Wildera po 
Woody’ego Allena, czyli od komedii 
sytuacyjnej po intelektualną. Uważam, 
że w każdym obrazie komediowym 
powinny się mieszać różne rodzaje tej 
konwencji. Nie ma konieczności, żeby 
trzymać czystość gatunku, bo widzowie 
są już przyzwyczajeni do miszmaszu, 
który codziennie oglądają. W filmie, 
który ma sceny poważne, za chwilę 
pojawiają się gagi w stylu „ucieka, zde-
rza się z latarnią, upada”. To są rze-
czy, które mogą wydarzyć się każdemu 
i jak są dobrze zrobione, to śmieszą. 

A śmieszność jest warunkiem koniecz-
nym, żeby komedia była udana. Ze 
zwariowanego Przyjęcia (The Party) 
Blake’a Edwardsa z Peterem Sellersem 
czerpię inspirację do skrajnie zabaw-
nych, ekstremalnych i szalonych scen. 
Ubóstwiam najbardziej głupawe filmy 
Wildera, bo mnie zaskakują spon-
tanicznością, radością i naiwnością. 
Na drugim biegunie są oczywiście 3-, 
4-minutowe dialogi Allena zrealizo-
wane w jednym ujęciu.

Czy myślał pan o realizacji innego 
gatunku?
Oczywiście. Brakuje mi filmów środka, 
kina obyczajowego, niebudowanego na 
ekstremalnych emocjach i historiach. 
Czy obecnie mógłby powstać Kramer 
kontra Kramer (drugi polski tytuł tego 
filmu to Sprawa Kramerów – przyp. 
red.)? Kino obyczajowe delikatnie opo-
wiadane. Historie zwykłych ludzi, gdzie 
scenariuszowe punkty zwrotne nie są 
w rodzaju „aż tu nagle…”, tylko raczej 
w stylu „w życiu pojawia się ktoś trzeci”. 
Rozterki, wahania, dylematy wyboru, 
dramat postaci, ale ten egzystencjalny, 
bez przemocy, śmierci i choroby. To 
kino, którego mi brakuje – normalny 
świat ubrany w obraz i muzykę.

Rozmawiała  
Anna Michalska

Skąd pomysł na ten film?
Zainspirowała mnie wielowąt-
kowa historia „weselna”. Pomysł 
skonsultowałem ze scenarzy-

stą Andrzejem Gołdą, który ma świetne 
wyczucie konstrukcyjne. Postanowił 
podrasować jeden z wątków i uczynić 
go głównym. To był punkt wyjścia, od 
którego zaczęliśmy z Andrzejem współ-
pracę. Moja przyjaciółka Martyna Ski-
bińska pomogła w skrótach dialogowych. 
Potem to wróciło do Andrzeja, znowu 
poprawki, permanentna burza mózgów. 
Wreszcie dostałem wersję finalną, z któ-
rej jestem bardzo zadowolony. Kino fre-

kwencyjne w Polsce 
idzie według utartych 
schematów, wiemy, 
co się podoba i na 
co chodzi duża część 
widowni, a tu powstało 
coś nieoczywistego – 
co łączy w sobie 
i komedię roman-
tyczną, i lekko aluzyj-
no-polityczną, zawiera 
też humor sytuacyjny. 
To dla mnie nowy typ 
komedii, jakiej jeszcze 
nie robiłem.

Jak wyglądały przy-
gotowania do filmu 
w czasie pandemii?
Próby aktorskie odby-
wały się poprzez 
Zooma. Kamerki inter-
netowe są koszma-
rem sennym dla reży-

sera: nie ma interakcji między aktorami, 
a twarze są rozpłaszczone szerokokąt-
nym obiektywem. To narzuca sposób 
interpretacji tekstu. Dlatego zamykałem 
oczy i wyobrażałem sobie, jak aktorzy 
grają. W rzeczywistości robiłem coś, co 
bardziej przypominało reżyserię słu-
chowiska radiowego. Wsłuchiwałem się 
w dialogi, które czasem zmienialiśmy, 
jeśli tylko wyczuwaliśmy jakiś fałsz czy 
sprzeczność z wygłaszającą je postacią. 

A gdzie zrealizowano zdjęcia? 
Część mieliśmy we Włocławku, w Pałacu 
Bursztynowym – kompleksie hotelo-

wym zaadoptowanym na filmowy pałac 
ślubów, gdzie nakręciliśmy fragmenty 
pokazujące próby do wesela. Druga część 
zdjęć powstawała w Warszawie, gdzie 
kręciliśmy pozostałe lokacje.

Czy ma pan swój stały zespół współ-
pracowników?
Są różne szkoły. Są tacy, którzy poprzez 
to, że zmieniają ekipy, chcą odkrywać 
nowe relacje twórcze. Ale są też tacy, któ-
rzy wiedzą, jaką wartość mają zaprzyjaź-
nione ekipy i nie chcą tracić z nimi kon-
taktu. Ja zaliczam się do tych drugich. 
Z reżyserem dźwięku Jackiem Hamelą 
i z montażystą Jarkiem Barzanem znamy 
się od 20 lat. Pracowaliśmy przy prawie 
wszystkich projektach. Podobnie z Tom-
kiem Madejskim, operatorem. Dobrze 
się znamy i rozumiemy. Razem przeszli-
śmy drogę od etiud dokumentalnych dla 
telewizji publicznej, silnie estetycznie sty-
lizowanych, do wielu produkcji kino-
wych. Zderzenie i spotkanie z Tom-
kiem dało mi wiarę, że robienie filmów 
jest tym, na czym mi zależy. Dzięki 
jego zdjęciom, uwierzyłem, że w filmie 
mogę wyrażać swoje emocje. Z Alicją 
Olak z kolei przez lata pracowaliśmy 
przy realizacji reklam. We wcześniej-
szych moich filmach zajmowała się 
dekoracją wnętrz, a w Gorzko, gorzko! 
scenografią. Bardzo się cieszę z naszej 
wieloletniej współpracy, bo jej odda-
nie w pracy jest niezwykłe. Monika 
Kaleta robiła dotychczas w moich pro-
jektach charakteryzację, a w tym przy-
gotowała kostiumy. To także osoba, 
do której mam pełne zaufanie. Nie-

LUBIĘ KOMEDIOWY 
MISZMASZ

Rozmowa z Tomaszem 
Koneckim, reżyserem filmu 
Gorzko, gorzko!
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Agnieszka Więdłocha i Rafał Zawierucha  
w filmie Gorzko, gorzko!, reż. Tomasz Konecki



R óżyczka to wspa-
niały dramat 
psychologiczny, 
uznany i wie-

lokrotnie nagradzany. 
Czym zaskoczysz widzów 
w drugiej części tego filmu, 
w którym zamierzasz roz-
wiązać tajemnicę, z którą 
pozostawiłeś widzów i kry-
tyków na parę lat?
Jan Kidawa-Błoński: Uchylę 
się rozmyślnie od jedno-
znacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Wyjaśnię dlaczego. 
Różyczka 2 nie jest typową 
kontynuacją pierwszego 
filmu, dzieje się bowiem 
współcześnie, zaś „nową” 
bohaterką jest Joanna War-
czewska, córka tytułowej 
Różyczki – Kamili Sakowicz 
z pierwszej części. Dzięki 
mistrzowskiej charaktery-
zacji Waldka Pokromskiego 
było możliwe, by w posta-
cie matki i córki wcieliła się 
jedna aktorka – Magdalena 
Boczarska. Na łamach pisma 
branżowego przedstawię 
więc pewien dylemat, przed 
którym stanęli scenarzyści 
i reżyser filmu. Wymóg pro-
dukcyjny zakładał bowiem, 
że Różyczkę 2 obejrzą widzo-
wie, którzy widzieli przed-
tem pierwszą Różyczkę, jak 
i ci, którzy zobaczą kontynu-
ację jako pierwszą. Byliśmy 
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zatem zmuszeni poruszać 
się jednocześnie na dwóch 
poziomach narracyjnych, tak, 
by obie grupy były usatysfak-
cjonowane. Mam nadzieję, 
że to się nam w pełni udało. 
Z tego jednak powodu, nawet 
na torturach, nie zdradzę roz-
wiązania żadnej „tajemnicy”. 
Mogę tylko obiecać, że będą 
zaskoczenia…

Czy uważasz, że system 
wartości i postrzeganie 
otaczającego świata zmie-
nia się u człowieka wraz 
z jego dojrzewaniem, zdo-
bywaniem doświadczeń 
i refleksją na ten temat? 
Czy dowiemy się tego 
w Różyczce 2?
Rozumiem, skąd to pytanie. 
Bohaterka filmu, w wyniku 
tragicznej śmierci męża 
i następujących później splo-
tów wielu zaskakujących zda-
rzeń, staje wobec konieczno-
ści zweryfikowania systemu 
wartości, w którym została 
wychowana. Musi na nowo 
zbudować „siebie”, swoją 
nową tożsamość. Nie ujawnię 
oczywiście, jak z tego wycho-
dzi. Co do pytania, każda 
droga (jak to w życiu bywa) 
jest możliwa. W dzisiejszym 
świecie istnieje przecież wiele 
alternatywnych systemów 
wartości, jak i wiele „prawd”. 

Ważne jednak, by przy jakiejś 
wolcie światopoglądowej nie 
dać sobie złamać kręgosłupa 
i móc dalej patrzeć na siebie 
w lustrze. 

Czy jako operator filmowy 
czuje się pan bardziej kom-
fortowo podczas realiza-
cji filmów plenerowych czy 
też kameralnych/świeco-
nych?
Łukasz Gutt: Bardzo sobie 
cenię kreowanie obrazu fil-
mowego światłem. To narzę-
dzie sprawia mi wyjątkową 
przyjemność w tworzeniu 
wizualnego świata filmu. Ale 
najważniejsze są dla mnie 
nowe wyzwania realizacyjne, 
tak jak Broad Peak kręcony 
w wysokich górach czy Be- 
coming Elizabeth, kostiu- 
 mowy, amerykańsko-bry-
tyjski projekt dziejący się 
w XVI-wiecznej Anglii, 
w którym świeciłem natu-
ralnymi źródłami światła, 
takimi jak świece, pochod-
nie, ogniska. Równie istotne 
są nowe wyzwania narracyjne 
czy gatunkowe. Ważny jest 
dla mnie etap prac prepro-
dukcyjnych, to w nim ważą 
się losy tego, jaki film realizu-
jemy i na jaki język wizualny 
się decydujemy. Ten funda-
ment, w postaci scenariusza, 
może ewoluować w różnych 

kierunkach. Alfabet, jakim 
jest język filmu, staje się uni-
wersalny, czytelny na całym 
świecie i to jest fascynujące. 

Czy współpraca z Janem 
Kidawą-Błońskim przy 
Różyczce 2 była bezpro-
blemowa, czy też wyma-
gała od pana więcej niż 
zazwyczaj zaangażowa-
nia twórczego, chociażby 
w związku z różnicą poko-
leniową?
Z Jankiem znamy się z planu 
filmu W ukryciu, który robi-
liśmy kawał czasu temu, był 
to wówczas mój drugi film 
fabularny. Teraz spotykamy 
się ponownie. Poza relacją 
zawodową bardzo się lubimy, 
co ułatwia współpracę, ale nie 
oznacza, że nie ma między 
nami artystycznych różnic. 
Tworzenie filmów to pro-
ces konfrontowania się róż-
nych wizji i to jest szczegól-
nie ciekawe. Przy Różyczce 2 

mieliśmy przyjemność pracy 
z wieloma fantastycznymi 
aktorami, jak Magda Boczar-
ska, Janusz Gajos czy Robert 
Więckiewicz. Uwielbiam 
pracę z aktorem. To poziom 
kreacji, w której sceny zyskują. 
Miałem okazję pracować 
z reżyserami w różnym wieku, 
ale nie ma dla mnie znacze-
nie metryka. Ważne, czy ktoś 
jest młody duchem i czy jest 
otwarty na inny punkt widze-
nia. Janek to reżyser świa-
domy tego, że film rodzi się 
trzy razy: pierwszy raz to sce-
nariusz, następnie realizacja 
plus obsada i na końcu mon-
taż. Teraz przed nim ostatni 
etap, życzę jemu i sobie, 
żeby był równie owocny jak 
poprzednie. 

Kostium jako jeden z ele-
mentów szeroko pojętej 
scenografii wzbogaca, cha-
rakteryzuje postać, współ-
tworzy atmosferę i stanowi 

jeden z głównych elemen-
tów obrazu filmowego. 
Jakie pani zdaniem spe-
cyficzne cechy kostiumu 
mogą przybliżyć widzowi 
charakter postaci?
Elżbieta Radke: Jak ubrać, 
żeby przybliżyć widzowi cha-
rakter postaci? Okazuje się, 
że kostiumy też mówią… 
Mówią, kim jesteś, czego ci 
brakuje, czy jesteś zadowo-
lony czy smutny, biedny czy 
bogaty, czysty czy brudny, 
pewny siebie czy zagu-
biony. Często mówią, kim 
jesteś, gdzie pracujesz, gdzie 
bywasz. Wnikliwa obserwacja 
różnych środowisk, rozma-
itych społeczności i osobowo-
ści ludzkich oraz kryteriów 
mody pomaga w tworzeniu 
kostiumów dla postaci fil-
mowych. Scenariusz najczę-
ściej określa ogólny wygląd 
bohatera, emocje, status, cha-
rakter, ale nie ubranie – to 
jest moje zadanie. Ubrać tak, 

by aktor, reżyser, operator 
i widz uwierzyli, że postać 
kreowana przez aktora, 
w kostiumie mojego autor-
stwa, jest wiarygodna. Odpo-
wiednie kolor, forma, faktura 
i rodzaj materiałów, z jakich 
kostium jest wykonany, dba-
łość o szczegóły uzupełnia-
jące ubranie – to niezbędne 
elementy tworzenia kreacji 
dla postaci. Charakteryzacja 
i kostium – wspólnie two-
rzymy, opowiadając widzowi 
historię postaci.

Czy podczas realizacji 
zdjęć do Różyczki 2 było 
coś, co panią zaskoczyło, 
biorąc pod uwagę pani 
ogromne doświadczenie 
zawodowe i osiągnięcia 
artystyczne?
Zaskoczyła mnie motion con-
trol kamera-robot, technika 
niewykorzystywana w fil-
mach, przy których dotych-
czas pracowałam. I nie byłoby 

w tym nic niezwykłego (zain-
teresowanie spowodowało 
zgłębienie wiedzy na temat 
tej nowości), gdyby nie zależ-
ność kostiumowa. Otóż stwo-
rzyliśmy dwie różne postaci 
w relacjach odtwarzanych 
przez jedną aktorkę. Było 
przebieranie, przecharaktery-
zowanie, tym samym kreowa-
nie czegoś nowego. Starałam 
się nie poddawać zaskocze-
niom w rodzaju dublowanych 
kostiumów (aktorka 170, 
a dubler 190 cm wzrostu), let-
nich scen w ulewnym deszczu 
realizowanych późną jesienią, 
czy podejmowania wyzwań 
na dzień przed realizacją. My 
wszyscy, uczestnicy ekipy 
realizujący Różyczkę 2, dziel-
nie stawialiśmy czoła wyzwa-
niom i robiliśmy wszystko, 
by im podołać.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU 
RÓŻYCZKA 2
Rozmowa z reżyserem Janem  
Kidawą-Błońskim, autorem zdjęć 
Łukaszem Guttem i kostiumografką 
Elżbietą Radke 

Po 12 latach twórca wielokrotnie nagra-
dzanej Różyczki, Jan Kidawa-Błoń-

ski, realizuje Różyczkę 2 – film, który ma 
rozwikłać tajemnicę, która nie została 
rozwiązana w pierwszej części. Jak mówi 
reżyser: „Będzie to współczesny dramat 
psychologiczny z elementami thrillera 
politycznego, dotykający wielu istotnych 
spraw i dylematów, z którymi widz musi 
stykać się niemal codziennie”. Zdjęcia 
realizowano głównie w Polsce, ale także 
w Brukseli, Kolonii i Izraelu. Trwały od lipca 
do końca września 2022 roku. Producentem 
i dystrybutorem filmu jest Monolith Films 
(Mariusz Łukomski), koproducentem 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych w Warszawie. Scenariusz 
napisali Maciej Karpiński i Agatha Domi-
nik, zdjęcia są autorstwa Łukasza Gutta, 
scenografię przygotowała Agnieszka Bar-
told, kostiumy Elżbieta Radke i Anna Trze-
ciak, charakteryzację Waldemar Pokrom-
ski. W podwójnej roli głównej zobaczymy 
Magdalenę Boczarską, a ponadto: Janusza 
Gajosa, Roberta Więckiewicza, Jacka Bra-
ciaka, Mateusza Banasiuka i Marię Sewe-
ryn. Film jest współfinansowany przez PISF, 
a premierę zaplanowano na październik 
2023 roku. S.N.
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Magdalena Boczarska  
i Robert Więckiewicz  
na planie filmu Różyczka 2,  
reż. Jan Kidawa-Błoński
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

W jury tegorocznego festiwalu  
w Antalyi zasiadał m.in. 
Jean-Marc Barr, niezapo-
mniany Jacques Mayol 

z Wielkiego błękitu Luca Bessona. „Polskie 
kino jest w bardzo dobrej kondycji” – zapew-
niał mnie ten słynny amerykańsko-francuski 
aktor. Wie, co mówi, bo ostatnio sam zagrał 
u polskiej reżyserki Agi Woszczyńskiej w jej 
Cichej ziemi pokazywanej od Toronto przez 
Zurych po Pittsburgh. Rozmawialiśmy jesz-
cze przed ogłoszeniem laureatów, więc aktor 
zbyt wiele zdradzić nie mógł, by nie sugerować 
werdyktu. Wyraził jednak radość, że młodzi 
twórcy podejmują bolesne, trudne tematy, że 
nie salwują się ucieczką w rozrywkę i eskapizm 
jak w kinie amerykańskim, od którego Jean-
-Marc Barr odciął się, choć przecież sukces 

populistów o władzę w lokalnych wyborach. 
Stonowany na początku film szybko zamienia 
się w pełen napięcia thriller, w którym boha-
ter gubi się kompletnie w tym, komu może 
zaufać, a lud nie widzi w nim przedstawiciela 
prawa, tylko „pedała, lewaka i reprezentanta 
wielkomiejskich interesów”.

Konkurs wygrał jednak film Black Nights, 
w którym Özcan Alper podejmuje podobne 
tematy. Opowiada o trójce bohaterów, którzy 
wyrwali się z prowincji, ale z różnych przy-
czyn muszą do niej wrócić. Akcja świetnego 
Snow and the Bear w reżyserii Selcen Ergur 
(nagroda za debiut oraz dla aktorki Merve 
Dizdar) też dzieje się na „zadupiu”, do którego 
przyjeżdża pielęgniarka z miasta i musi się 
odnaleźć wśród maczyzmu, niewiary w naukę 
i wzajemnych zależności skonfliktowanej 
społeczności. Z tych filmów płynie obraz 
Turcji jako kraju pękniętego na pół, gdzie 
jedna część jest progresywna, kosmopoli-
tyczna i prawa, a druga – patriarchalna, kse-
nofobiczna i niechętna do tego, by w jakikol-
wiek sposób się zmienić. 

Zmienia się natomiast tureckie kino, w któ-
rym rzadziej mamy już do czynienia z epi-
gonami Ceylana i Demirkubuza, a częściej 
z prywatnymi opowieściami na ważne dla 
twórców tematy. W tym roku zaskocze-
niem były Mirror Mirror Belmin Söylemez 
(nagroda jury i dla aktorki drugoplanowej 
Laçin Ceylan) – o tym, jak trudno jest być 
samorealizującą się kobietą w dzisiejszej Tur-
cji, oraz RSVP Kaana Arici i Ismeta Kur-
tuluşa (nagroda aktorska dla Cema Yiğita 
Üzümoğlu) – gejowski komediodramat 
o mężczyznach, którzy byli ze sobą przez 
siedem lat, ale jeden z nich zdecydował się 
zakończyć związek i wyjść za kobietę, by speł-
nić oczekiwania rodziny. Czyli znów men-
talna przepaść…

W konkursie międzynarodowym, obok 
Chleba i soli, nagrodzono świetny film Vale-
ria Is Getting Married reżyserki Michal 
Vinik (Nagroda Jury) o Izraelitach, któ-
rzy przed wojną sprowadzali sobie żony 
z Ukrainy, mamiąc je wizjami obywatel-
stwa i wolności, oraz The Visitor Martína 
Boulocqa (najlepszy film) o mężczyźnie, 
który trzeźwy od trzech lat nadal nie może 
wrócić na łono społeczeństwa.

To był festiwal bohaterów wykluczonych 
i niepasujących, ale chcących czegoś wię-
cej niż to, co zastali. Podobnie jak tureccy 
filmowcy, którzy na ceremonii zamknięcia 
nie szczędzili krytyki rządu Erdoğana i jego 
brutalnych praktyk.

Artur Zaborski

ANTALYA HAJFA

Wielkiego błękitu zapewnił mu zainteresowa-
nie czołowych producentów z fabryki snów.

Debiut Kocura Chleb i sól (prod. Studio 
Munka-SFP – przyp. red.) wpisuje się w jakiś 
ponadnarodowy niepokój twórczy. Pokazy-
wane w Antalyi filmy łączyło to, że próbowały 
oddać, jak podzielony jest świat w obrębie 
nawet małej społeczności. W konkursie kina 
tureckiego najwięcej nagród – aż siedem – 
dostał znakomity obraz uznanego twórcy 
znad Eufratu Emina Alpera. Jego Burning 
Days opowiada o prokuratorze-żółtodziobie, 
który trafia na turecką prowincję z zamiarem 
zaprowadzenia porządku w świecie, gdzie 
rządzą układziki, korupcja, nepotyzm i prze-
moc. Odzieranie chłopaka ze złudzeń poprzez 
popychanie go coraz silniej w stronę nagina-
nia prawa dzieje się tutaj równolegle z walką 
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JUŻ NIE TYLKO WOJNA
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59. edycja kultowego w Turcji festiwalu 
filmowego Antalya Golden Orange 
zakończyła się polskim sukcesem. Damian 
Kocur wyjechał z Riwiery Tureckiej  
z nagrodą dla najlepszego reżysera. 
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Chleb i sól,  
reż. Damian Kocur

J eszcze do niedawna 90 procent fil-
mów z Izraela skupiało się na kon-
flikcie. Teraz to się zmienia. Coraz 
więcej jest nowych głosów w izrael-

skim kinie, które próbują dostrzegać rów-
nież inne problemy, z jakimi zmaga się 
ich ojczyzna” – mówi mi Yaron Shamir, 
dyrektor artystyczny Haifa Film Festival. 
Jakie to problemy? Napięcia pomiędzy libe-
ralną częścią społeczeństwa a ultrakon-
serwatywnymi chasydami, emancypacja 
kobiet, wykluczenie – to tylko niektóre 
z nich. Nagrodzono świetny obraz Valeria 
Is Getting Married, w którym oglądamy, 
jak samotni, starsi Izraelczycy sprowadzają 
sobie kobiety z Ukrainy, mamiąc je obietni-
cami obywatelstwa, wolności i zamożności. 
Jednak dopóki nie dostaną dokumentów, 
są w całości zależne od mężczyzn, którzy 
je ściągnęli. Reżyserka Michal Vinik sku-
pia się na wypunktowaniu patologii takiej 
transakcji, która kobietę pozbawia tożsa-
mości, a mężczyźnie daje właściwie nie-
ograniczoną władzę.

Za najlepszy debiut jurorzy uznali z kolei 
The Fat Guy, w którym Gudis Schneider, 
bawiąc się gatunkiem komedii romantycz-
nej, zderza ze sobą skończoną piękność 
o figurze modelki i fajtłapowatego chło-
paka ze sporą nadwagą. Reżyser umiejętnie 
zwodzi widza, a przy okazji zadaje pytania 

o granice naszej otwartości, która u niektó-
rych okazuje się dość ograniczona. W Haj-
fie część widzów uważała, że film jest nie-
wiarygodny, bo przecież ktoś tak ładny nie 
zainteresowałby się kimś, kto nie pasuje do 
powszechnych kanonów piękna. I to była 
bardzo ciekawa dyskusja, która uświado-
miła, że wiele osób w sytuacji bohatera pew-
nie nie odważyłoby się zawalczyć o obiekt 
swoich westchnień.

Dyskusje były zresztą najciekawszą czę-

ścią imprezy. Dyrektor Yaron Shamir prze-
konywał mnie, że Hajfa Film Festival musi 
być miejscem budowania mostów, dlatego 
w programie imprezy znalazły się dzieła 
z Iranu, z którymi Izrael jest skłócony 
(pokazano Summer of Hope, który wygrał 
tegoroczny MFF w Karlowych Warach), 
a także powołano specjalną sekcję Tri-
bute to Morrocan Cinema poświęconą 
kinematografii Maroka oraz zorganizo-

wano panel poświęcony obecności i pozy-
cji kobiet w tej kinematografii. Dla wielu 
słuchaczy zaskakujące było, jak wiele jest 
kobiet w najmłodszym pokoleniu marokań-
skich reżyserów i jak silnie feminizuje się 
tamtejsza branża. Shamir stara się co roku 
kłaść nacisk na popularyzowanie kultury 
regionów zamieszkiwanych przez Arabów, 
ja jednak wolałbym widzieć bardziej wyra-
ziste gesty solidarności poprzez promocję 
stricte kultury Palestyny.

Trzeba jednak przyznać, że organizato-
rzy nie boją się trudnych tematów, czego 
dowodem obecność w Konkursie Mię-
dzynarodowym Wesela Wojciecha Sma-
rzowskiego (do Panoramy zakwalifikowała 
się z kolei Anna Kazejak z Fucking Born-
holm). Film wyjechał bez nagród. Zwy-
cięzcą był sentymentalny i łzawy Close 
Lukasa Dhonta, a wyróżnienie dostał The 
Beasts Rodrigo Sorogoyena opowiada-
jący o parze chcącej prowadzić organiczne 
gospodarstwo rolne, ale na drodze stają im 
niezadowoleni mieszkańcy wsi, do której 
bohaterowie się sprowadzili. Spotkałem 
jednak w Hajfie Abrahama, przedstawiciela 
instytucji monitorującej rasizm względem 
Żydów, który był filmem Smarzowskiego 
szczerze poruszony. 

Artur Zaborski

Tegoroczna, 38. 
edycja Haifa Film 
Festival upłynęła pod 
znakiem nowego kina 
izraelskiego, które 
próbuje odnaleźć 
swą tożsamość 
i opowiadać historie 
Izraelczyków nie tylko 
w kontekście wojny 
z Palestyną.

Michalina Łabacz i Przemysław Przestrzelski  
w filmie Wesele, reż. Wojciech Smarzowski 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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KRAB WYRÓŻNIONY 
W SŁOWENII

Animacja Piotra Chmielew-
skiego została doceniona pod-
czas 12. MFF StopTrik (28 
września – 2 października 
w Mariborze). Film otrzy-
mał Wyróżnienie Specjalne. 
StopTrik to międzynarodowy 
festiwal animacji stop motion, 
który narodził się w squater-
skim centrum kultury alter-
natywnej w 2011 roku. Od 
2012 formuła festiwalu została 
wzbogacona o dwuetapowe, 
profesjonalne warsztaty ani-
macji poklatkowej oraz mię-
dzynarodowy konkurs krót-
kometrażowych animacji. 
Wyróżniony Krab jest próbą 
przyjęcia perspektywy tytu-
łowego skorupiaka i odkry-
cia światów, w których żyje, 
poprzez jego oczy i uszy. Zwie-
rzęta są niemymi świadkami 
naszej historii, ścieżka ich 
życia jest równoległa do naszej. 
Co się stanie, gdy postaramy 
się przyjąć ich perspektywę? 
Jak wydarzenia, które wszyscy 
znamy z lekcji historii, wyglą-
dają widziane oczami zwie-
rząt?

POLSKIE PRODUKCJE 
NA IDFA 
W AMSTERDAMIE

Współfinansowane przez 
PISF filmy: Silent Love Marka 
Kozakiewicza oraz Syndrom 
Hamleta Elwiry Niewiery 
i Piotra Rosołowskiego zna-
lazły się w programie Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych 
IDFA w Amsterdamie. Obie 
produkcje zostaną zapre-
zentowane w sekcji Best of 
Fests. Wydarzenie odbędzie 
się w dniach 9-20 listopada. 
IDFA jest jedną z najwięk-
szych imprez w świecie doku-

mentu, która każdego roku 
przyciąga setki profesjona-
listów z całego świata. Nie-
odłączną częścią festiwalu są 
targi Docs for Sale prezentu-
jące co najmniej 450 tytułów 
oraz IDFA Forum, pod któ-
rego szyldem odbywają się 
wydarzenia branżowe, w tym 
sesje pitchingowe, wykłady 
i panele dyskusyjne.

PAPA Z NAGRODĄ 
W AUSTRII

Animowany dokument 
Maryii Yakimovich zachwy-
cił jurorów Linz International 
Short Film Festival (4-8 paź-
dziernika) i został uznany 
najlepszym dokumentem 
imprezy. Festiwal w Linzu 
jest jedną z najmłodszych 
liczących się imprez na festi-
walowej mapie Europy. 
Powstał w 2018 roku i od 
razu przyciągnął zaintere-
sowanie twórców filmów 
krótkometrażowych z całego 
świata. Zwycięski obraz Papa 
jest historią autobiograficzną. 
Posiada formę dziennika 
wspomnień opowiadających 
o tym, jaki wpływ na kształ-
towanie emocjonalnej strony 
osobowości autorki miała 
problematyczna relacja z cho-
rym psychicznie ojcem. 

LOMBARD 
Z SUKCESAMI 
W GRECJI I RUMUNII

Dokument Łukasza Kowal-
skiego otrzymał Wyróżnienie 
Specjalne podczas 28. Athens 
International Film Festival 
(28 września – 9 paździer-
nika). Ten grecki festiwal 
powstał w 1995 roku, a został 
stworzony przez organiza-
cję non-profit Athens Film 
Society, która chciała zwró-

cić uwagę widzów na kino 
niszowe i niezależne, stąd 
w programie można zna-
leźć mniej znane perełki 
filmowe z całego świata. 
Wydarzenie przyciąga około 
60 tys. widzów. Natomiast 
na rumuńskim Astra Film 
Festival (9-16 października) 
Lombard zdobył główną 
nagrodę dla najlepszego filmu 
dokumentalnego z Europy 
Środkowej i Wschodniej. 
Rumuński festiwal istnieje 
już od prawie 30 lat. Powstał 
jako festiwal filmów etno-
graficznych i antropologicz-
nych, by z czasem rozwinąć 
się i stać się jednym z najważ-
niejszych wydarzeń poświę-
conych kinu dokumental-
nemu w tej części Europy.

ALEKSANDER DĘBICZ
ZWYCIĘZCĄ 
KONKURSU SPITFIRE 
AUDIO

Młody polski kompozytor 
i pianista, Aleksander Dębicz, 
wygrał konkurs organizo-
wany co roku przez Spitfire 
Audio, firmę która współpra-
cuje z największymi studiami 
nagraniowymi (Abbey Road), 
orkiestrami (BBC Symphony 
Orchestra) oraz takimi kom-
pozytorami, jak Hans Zimmer 
czy Ólafur Arnalds. W tego-
rocznej edycji konkursu zada-
niem było skomponowanie 
muzyki do sceny z serialu 
Netflixa Bridgertonowie, do 
którego oryginalnie muzykę 
stworzył Kris Bowers. Zgłosze-
nia – a było ich blisko  
4 tys. – oceniał sam Bowers 
(Green Book, King Richard, 
Respect). Głównymi kryte-
riami były: indywidualność, 
dopasowanie muzyki do sceny 
i odzwierciedlenie emocji. 
Główną nagrodą, którą otrzy-

mał Aleksander Dębicz jest 
sesja mentoringowa z twórcą, 
manuskrypt partytury z jego 
autografem oraz pakiet 
bibliotek sampli Spitfire Audio. 
Oceniając kompozycję Alek-
sandra Dębicza, Kris Bowers 
podkreślił jego niezwykły 
warsztat kompozytorski, ele-
gancję muzyki i wyróżniającą 
się orkiestrację zsynchroni-
zowaną z emocjami, klima-
tem sceny i charakterystyką 
bohaterów serialu. Kompo-
nowanie muzyki filmowej to 
wielka pasja Aleksandra Dębi-
cza, a zwycięstwo w Bridger-
ton Scoring Competiton nie 
jest pierwszą nagrodą artysty. 
Wcześniej zwyciężył w Trans- 
atlantyk Instant Composition 
Contest. Był także laureatem 
nagrody Festiwalu „Dwa 
Teatry”. Miesiąc temu uka-
zała się piąta płyta Aleksandra 
Dębicza pt. „Sideways”. Album 
oprócz autorskich kompozycji 
zawiera m.in. Koncert f-moll 
nr 5 BWV 1056 Jana Seba-
stiana Bacha – ukochanego 
kompozytora artysty, „Błękitną 
rapsodię” Georga Gershwina 
w niezwykłej aranżacji na 
kwintet dęty oraz „Cold Little  
Heart” Michaela Kiwanuki 
z serialu Wielkie kłamstewka.

MIŁOŚĆ W CZASACH 
GOSPODARKI 
OPARTEJ NA WĘGLU 
NAJLEPSZĄ 
ANIMACJĄ 
WE FRANCJI

Animacja Tomasza Siwiń-
skiego otrzymała Grand Prix 
du Jury dla najlepszej anima-
cji na 13. ONE Country ONE 
Film International Festival 
(Apchat 9-11 września i Is soire 
10-16 października). To wyjąt-
kowe, odbywające się w dwóch 
francuskich miastach, wyda-
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rzenie filmowe. Co roku 
Apchat oraz Issoire goszczą 
liczną widownię, która ma 
okazję zapoznać się z anima-
cjami, dokumentami, fabułami 
i filmami dla dzieci z całego 
świata.

GRUBA KAŚKA 
ZWYCIĘŻA W IRLANDII

Krótkometrażowy dokument 
Julii Pełki zachwycił juro-
rów irlandzkiego OFFline 
Film Festival w mieście Birr 
w hrabstwie Offaly (12-16 
października). Ten irlandzki 
festiwal to kameralna, ale bar-
dzo otwarta i ciekawa świata 
impreza filmowa dla wszyst-
kich miłośników kina. Widzo-
wie mają okazję zobaczyć 
zarówno produkcje lokalne, 
jak i międzynarodowe. Gruba 
Kaśka została uznana najlep-
szą międzynarodową krótko-
metrażówką festiwalu. To już 
kolejny zagraniczny laur dla 
tego krótkiego dokumentu 
wyprodukowanego w Studiu 
Munka-SFP.

POLACY 
Z NAGRODAMI 
W LIPSKU

Na tegorocznej edycji festiwalu 
DOK Leipzig (17-23 paździer-
nika) doceniono dwa polskie 
filmy: Silent Love Marka Koza-
kiewicza i Koniunkcję Marty 
Magnuskiej. Ten niemiecki 
festiwal to jedno z czołowych 
wydarzeń w świecie filmu 
dokumentalnego i animowa-
nego. W tym roku zgłoszono 
ponad 3 tys. filmów. Z tej 
liczby w oficjalnej selekcji do 
udziału w festiwalu wybrano 
255 tytułów z 55 krajów, 
w tym aż 15 naszych produk-
cji. Polska animacja Koniunk-
cja zwyciężyła w konkursie na 

najlepszy krótkometrażowy 
film i otrzymała nagrodę Gol-
den Dove, a dokument Marka 
Kozakiewicza Silent Love zdo-
był MDR Film Prize. To już 
kolejny raz, kiedy ta presti-
żowa nagroda trafia do pol-
skiej produkcji. 

STAGNANT WYGRYWA 
NA WYSPACH 
KANARYJSKICH

Fabuła Konrada Kultysa 
została uznana najlepszym 
filmem krótkometrażowym 
10. Gáldar International Film 
Festival (15-22 paździer-
nika). To jedno z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych 
na Wyspach Kanaryjskich. 
W programie festiwalu znaj-
dują się zarówno filmy krótko-
metrażowe, jak i pełnometra-
żowe z Hiszpanii oraz reszty 
świata. Stagnant jest etiudą 
fabularną wyprodukowaną 
przez Szkołę Filmową 
w Łodzi.

TRAMWAJ 
NAJLEPSZY 
W HISZPANII

Film Bartosza Reetza został 
uznany najlepszą krótkome-
trażową produkcją hiszpań-
skiego Firm Film Festival. To 
kameralny festiwal odbywa-
jący się w Valladolid od 2017 
roku. Organizatorzy imprezy 
stawiają na kino niezależne 
z całego świata, starając się 
łączyć w sobie trzy tematy: 
kulturę, biznes i kino. 

BYŁO SOBIE MORZE… 
NAGRODZONE 
NA TRZECH 
FESTIWALACH

Druga połowa października 
była wyjątkowo pomyślna dla 

reżyserki dokumentalnej, pol-
sko-słowackiej animacji Było 
sobie morze… Film Joanny 
Kożuch wyróżniono na aż 
trzech festiwalach: na rumuń-
skim Animest, czeskim Eko-
film oraz na włoskim Sedi-
cicorto. We Włoszech dzieło 
Joanny Kożuch zostało doce-
nione w kategorii: najlep-
sza animacja&eksperyment 
i otrzymało Animalab Award. 
Z kolei w Czechach obraz 
zdobył tytuł najlepszego 
krótkometrażowego filmu 
imprezy. Trzecia z nagród – 
rumuńska – to tytuł Best 
Anidoc. 

OSTATNIE DNI LATA 
I TOOTHLESS 
DOCENIONE 
W CZECHACH

Krótkometrażowa fabuła 
Klaudii Kęski oraz krótka 
animacja Andrei Guizar 
wyjechały z 63. Interna-
tional Short Film Festival 
BRNO16 (12-16 paździer-
nika) z nagrodami. Fabu-
larne Ostatnie dni lata Kęski 
zostały uhonorowane przez 
publiczność, a animowany, 
narracyjny esej filmowy 
Toothless został wyróż-
niony przez jury. Festiwal 
w Brnie to jeden z najstar-
szych festiwali filmowych na 
świecie. Co roku wydarze-
nie przyciąga tłumy widzów 
i licznych twórców krótkich 
metraży z całego świata. 

DROGA ZE SŁOWACKĄ
NAGRODĄ

Krótkometrażowy dokument 
Wojtka Kozakiewicza został 
doceniony podczas 30. edy-
cji International Festival of 
Mountain Films in Poprad 
na Słowacji (12-16 paździer-

nika). Program wydarzenia, 
jak sama nazwa wskazuje, jest 
poświęcony tematyce gór-
skiej. Publiczność ma okazję 
nie tylko zobaczyć świetne, 
międzynarodowe produkcje 
filmowe, ale też wziąć udział 
w licznych wydarzeniach 
towarzyszących, jak cho-
ciażby wystawa zdjęć, spotka-
nia z twórcami i bohaterami 
filmów. Droga została doce-
niona za „kreatywność na 
najwyższym poziomie”. 

HOLLYWOODZKIE 
GWIAZDY W FILMIE 
PAWŁA 
PAWLIKOWSKIEGO

Joaquin Phoenix i Rooney 
Mara zagrają główne role 
w najnowszym filmie Pawła 
Pawlikowskiego o roboczym 
tytule The Island. Zdjęcia 
rozpoczną się w przyszłym 
roku. Obraz zapowiadany 
jest jako thriller, opowiadać 
będzie o amerykańskiej parze 
(Joaquin Phoenix i Rooney 
Mara), która w latach 30. XX 
wieku postanawia zbudować 
prywatny raj na opuszczonej 
wyspie i żyć z tego, co sami 
wyhodują. Gdy ich azyl staje 
się medialną sensacją, poja-
wiają się ludzie, którzy chcą 
na wyspie zbudować kurort. 
Wywoła to walkę na śmierć 
i życie, a sprzymierzeńcem 
głównych bohaterów ma stać 
się sama Matka Natura. Pro-
ducentami filmu są Tanya 
Seghatchian oraz John Wood-
ward z Apocalypso Pic- 
tures oraz Brighstar. Współ-
produkować go będzie także 
Ewa Puszczyńska z Extreme 
Emotions.

Oprac. Julia  
Michałowska
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pokazywanych i nagradzanych na 
największych festiwalach filmo-
wych, takich jak Berlinale, MFF 
w Locarno, MFF w San Sebastián, 
MFF w Karlowych Warach, Hot 
Docs w Toronto, IDFA w Amster-
damie czy DOK Leipzig, a także 
na festiwalach w Gdyni, Krako-
wie, Warszawie czy Koszalinie. 

Tutaj swoje filmy rozwijali 
m.in. Agnieszka Smoczyńska, 
Valentyn Vasyanovych, Maryna 
Gorbach, Carla Simón, Bar-
tosz Konopka, Paweł Maślona, 
Łukasz Ronduda, Konrad 
Aksinowicz, Andrzej Saramo-
nowicz, Piotr Trojan, Adrian 
Panek, Piotr Domalewski, Olga 
Chajdas, Agnieszka Elbanow-
ska, Greg Zgliński, Bodo Kox, 
Aneta Kopacz, Marcin Bort-
kiewicz, Anna Zamecka, Mar-
cin Sauter, Tomasz Habowski, 
Karolina Porcari. A pomagali im 
w tym znakomici wykładowcy, 
tacy jak Andrzej Wajda, Wojciech 
Marczewski, Paweł Pawlikow-
ski, Marcel Łoziński, Ildikó Eny-
edi, Volker Schlöndorff, Joanna 
Krauze, Jacek Bławut, Leszek 
Dawid, Katarzyna Klimkiewicz, 
Filip Marczewski, Jacek Petrycki, 
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, 
Maciej Sobieszczański, Denijal 
Hasanović, Maciej Cuske czy Sła-
womir Fabicki.

Szkoła Wajdy to dziwne 
miejsce. To nie jest 
typowa szkoła. To miej-
sce, gdzie mamy więcej 

wątpliwości niż jasnych myśli, 
które traktujemy jako wskaza-
nie czy też nakazanie. To miej-
sce, w którym oczekujemy ludzi, 
którzy poszukują, nie są pewni, 
ale mają wyobraźnię i którym 
o coś chodzi. Od początku 
z Andrzejem o jednej rzeczy 
marzyliśmy i tę Szkołę tworzy-
liśmy po to, by ambitne, autor-
skie kino mogło nadal istnieć. 
Może to jest old fashion, ale 
jestem przekonany, że sztuka 
bez indywidualności i bez oso-
bowości, bez tego, co ja nazy-
wam finger print, to nie jest to, 
o czym marzymy, by oglądać na 
ekranie” – powiedział Wojciech 
Marczewski na Międzynarodo-
wym Festiwalu Kina Niezależ-
nego Off Camera, otwierając 
4 maja obchody jubileuszu 
20-lecia Szkoły Wajdy. Kolejne 
przystanki obchodów w festi-
walowym obiegu to Koszaliński 
Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”, Lubuskie Lato 
Filmowe, BNP Paribas Festiwal 
Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Festi-
wal Filmowy Wajda na Nowo, 
Festiwal Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni oraz Warszaw-
ski Festiwal Filmowy (pitching 

wybranych studenckich projek-
tów filmowych w ramach Wajda 
School New Talents).

Dwadzieścia lat temu, w 2002 
roku, z  inicjatywy dwóch 
mistrzów polskiego kina  – 
Andrzeja Wajdy i Wojciecha 
Marczewskiego  – powstała 
w Warszawie Mistrzowska Szkoła 
Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy oraz Fundacja Eduka-
cji Filmowej Andrzeja Wajdy – 
obecnie Wajda School i Wajda 
Studio. Obaj założyciele zaofero-
wali unikalne wówczas na skalę 
europejską programy dla pro-
fesjonalistów, łączące edukację 
z produkcją filmową, gdzie 
doświadczeni twórcy filmowi 
pracują z uczestnikami nad 
najlepszą wizją artystyczną ich 
własnych projektów – od etapu 
developmentu scenariuszowego, 
przez dokumentację, zdjęcia, pro-
dukcję, postprodukcję, aż po pre-
zentację filmu na rynku. 

„Nie chciałem, aby nasza 
Szkoła wpisywała się w prze-
starzały model szkolnictwa, 
raczej by przypominała dawne 
zespoły filmowe, w których 
dyskutowało się o przeczyta-
nych lekturach, obejrzanych 
filmach, wzajemnie się wspie-
rało i inspirowało” – tłumaczy 
Wojciech Marczewski. – „Sta-
rałem się przeszczepić na polski 

grunt – nazwijmy to – otwartość 
na międzynarodowość, której 
nauczyłem się od Duńczyków”.

Na otwartą współpracę mię-
dzynarodową oraz koproduk-
cję stawia zwłaszcza Wajda Stu-
dio powołane w 2011 roku przez 
Andrzeja Wajdę i Wojciecha Mar-
czewskiego. Szkoła oferuje dziś 
sześć kursów: Ekran+ – między-
narodowy program dla profe-
sjonalistów filmowych, Studio 
Prób – kurs fabularny, Dok Pro – 
kurs dokumentalny, Script – kurs 
scenariuszowy, Development 
Kreatywny – kurs dla produ-

centów, Online Kamera – inter-
netowy kurs dla początkujących. 
Ponadto, wychodząc naprzeciw 
nowym potrzebom, w tej chwili 
trwa nabór na kurs dla reżyserów 
z Ukrainy – Film Bridge  Ukraine. 
Wcześniej możliwość wypraco-
wania ciekawych projektów i póź-
niejszej ich promocji przyniosło 
szkolenie skierowane do filmow-
ców białoruskich – Film Bridge 
Belarus. Honorowy patronat nad 
Szkołą Wajdy sprawuje Europej-
ska Akademia Filmowa.

Szkoła Wajdy przyjmuje także 
ludzi bez doświadczenia filmo-
wego i specjalistycznych studiów. 
„Zazwyczaj dany rok dzieli się 
pół na pół” – dodaje Wojciech 
Marczewski. – „Połowę stano-
wią osoby po szkołach filmo-
wych w Łodzi czy Katowicach, 
a połowę ludzie wcześniej zupeł-
nie niezwiązani z filmem. Liczą 
się przede wszystkim wyobraź-
nia i pomysł na film oraz bagaż 
życiowych doświadczeń, który 
nasi studenci przynoszą ze sobą”.

Dorobek Szkoły Wajdy to 
ponad tysiąc absolwentów współ-
tworzących historię polskiego 
kina i setki rozwijanych projek-
tów filmowych, które znalazły 
swój finał na ekranach. Doro-
bek Studia to kilkaset produkcji 
dokumentalnych i fabularnych, 

„Wierzymy, że film może zmieniać świat. 
Wierzymy w mądre, ambitne kino autorskie. 
Dlatego pomagamy młodym twórcom robić 
filmy”. To motto Szkoły Wajdy już od 20 lat 
towarzyszy jubilatce. 
Mariola Wiktor

PIĘKNA 
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Absolwenci 
i wykładowcy 
o Szkole Wajdy
Agnieszka 
Smoczyńska 
absolwentka kursu Dok 
Pro, Studia Prób i Ekranu+, 
a później wykładowczyni 
kursu Script, autorka kopro-
dukowanego przez Szkołę 
Wajdy (prod. Studio Mun-
ka-SFP) filmu Aria Diva 
(2007), produkowanego 
przez Szkołę filmu Viva 
Maria! (2010), rozwijanego 
w Szkole projektu filmu Fuga 
(2018)

„Szkoła Wajdy jest takim 
miejscem, gdzie spotykają się 
ludzie, którzy chcą robić filmy 
niekoniecznie po to, by były to 
obrazy komercyjne. Tutaj opo-
wiada się filmy ważne, gdzie 
liczy się współpraca ludzi. To 
coś, co nazywamy pozostało-
ścią po zespołach filmowych, 
gdzie ważna była wymiana 
myśli i gdzie doświadczeni 
filmowcy spotykali się z mło-
dymi. Wszyscy tutaj są part-
nerami. Nie ma hierarchii. 
Drugi powód, dlaczego Szkoła 
Wajdy? Dlatego, że jest produ-
centem. Ja skończyłam Szkołę 
Filmową w Katowicach i było 
dla mnie naturalnym wybo-
rem, by przyjść do miejsca, 
w którym mogę się spotkać 
z Wojciechem Marczewskim, 
Edwardem Żebrowskim, z pro-
fesorami i filmowcami, których 
cenię, którym ufam i którzy 
są otwarci na pomysły mło-
dych ludzi. Tutaj pracuje się 
nad konkretnym projektem: 
od pomysłu do realizacji. I ta 
realizacja dochodzi do skutku”.

Paweł 
Pawlikowski 
wykładowca 

„Szkoła Wajdy jest bardzo spe-
cyficzna i wspaniała. Lubię tu pra-
cować, ponieważ przychodzą tutaj 
ludzie ze swoimi pomysłami i oso-
bowością. Spotykają się z twór-
cami, z ludźmi, którzy mają już 
dorobek – bardzo różnymi – którzy 
jakieś filmy zrobili i na nas tuto-
rach sprawdzają te swoje pomy-
sły – na płaszczyźnie scenariu-
sza, idei, scen, reżyserii, więc to 
bardzo praktyczna i konkretna 
Szkoła. Sam bardzo żałuję, że nie 
miałem takiej. Musiałem zrobić 
kilka filmów z błędami, zanim się 
czegokolwiek nauczyłem. A tutaj 
te próby, etiudy, to pisanie scen ze 
scenariusza, w ogóle tworzenie sce-
nariusza i zderzanie się z ludźmi, 
którzy już jakieś scenariusze pisali, 
którzy się trochę na tym znają – 
prowadzi do ciekawych wnio-
sków. Potem to, że można jeszcze 
te sceny realizować, jest świetne, bo 
wtedy rzeczywiście można spraw-
dzić, czy dany film, dana scena ma 
sens, czy w ogóle mam język do 
tej sceny, do filmu. Tylko oczy-
wiście trzeba tu przyjść już z jakąś 
propozycją i wtedy ta propozycja 
może się posunąć bardzo daleko 
i zaowocować filmem”.

Volker  
Schlöndorff 
wykładowca

„W Szkole Wajdy podoba mi 
się to, co praktyczne i osobi-
ste. To ma oczywiście związek 
z Andrzejem Wajdą. Z Andrze-

jem zawsze łączyła mnie przy-
jaźń. Podziwiałem jego filmy, 
zanim sam jeszcze stałem się 
filmowcem. Byłem jakby jego 
uczniem, a teraz to kontynu-
acja. Andrzej po raz pierwszy 
zaprosił mnie do Szkoły 15 lat 
temu. Dla mnie bycie nauczy-
cielem było bardzo satysfak-
cjonujące, nie miałem nigdy 
poczucia, że uczę, ale raczej, że 
dzielę się moimi doświadcze-
niami ze studentami, a czasem 
z młodymi filmowcami w pro-
gramie Ekran+. Panuje tutaj 
atmosfera pracy, uczestniczymy 
w warsztatach, dyskutujemy, 
każdy ma równe prawa i jego 
zdanie jest tak samo ważne. 
Andrzej Wajda zaprowadził 
prawdziwą równość, wpoił 
przekonanie, że wszyscy jeste-
śmy kolegami. Nieważne, czy 
jest się tak jak ja dinozaurem, 
czy początkującym filmowcem. 
Łączy nas po prostu miłość do 
kina. Tu nie chodzi o robienie 
kariery. To coś więcej: rodzaj 
braterstwa, siostrzeństwa”.

Anna Zamecka 
absolwentka kursu Dok Pro, 
reżyserka zrealizowanego 
w Wajda Studio filmu doku-
mentalnego Komunia, który 
w 2017 roku zdobył Euro-
pejską Nagrodę Filmową, 
Polską Nagrodę Filmową 
Orzeł i znalazł się na tzw. 
shortliście oscarowej

„Szkoła Wajdy to jest miej-
sce, w którym ta przygoda po 
prostu się zaczęła. Spotkałam 
tutaj ludzi, którzy zaufali osobie, 

Na planie filmu  
Ballady i romanse  
w reżyserii Julii Bui-Ngoc, 
uczestniczki kursu Studio Prób
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która nic wcześniej nie zrobiła 
w filmie i pozwolili mi rozwi-
nąć skrzydła. Bez tego miej-
sca, Komunii prawdopodob-
nie by nie było”.

Aneta Kopacz 
absolwentka kursu Dok 
Pro, reżyserka zrealizowa-
nego w Wajda Studio filmu 
dokumentalnego Joanna, 
nominowanego do Oscara 
w 2015 roku

„Ten kurs dał mi ciekawy 
warsztat .  Oczywiście ten 
warsztat osiąga się w czasie 
pracy. Te podstawy pracy były 
dla mnie wówczas niezwykle 
cenne. Nauczyłam się patrzeć 
na bohatera, tego, w jaki spo-
sób się do niego zbliżać. Joanna 
zdarzyła się później. Skończy-

filmowej. Przychodzisz ze 
swoim scenariuszem na »trzy-
dziestkę« lub fabułę i przez 
rok ją rozwijasz. Głównie lite-
racko. Jest cała kadra wykła-
dowców, którzy doradzają. 
Wspaniałą możliwością jest 
to, że robi się scenę do takiego 
scenariusza i można ją nakrę-
cić z wybraną obsadą, opera-
torem, dźwiękowcem – jak na 
profesjonalnym planie”.

Bartosz  
Konopka 
absolwent kursu Dok Pro, 
w ramach którego powstał 
wielokrotnie nagradzany 
film dokumentalny Ballada 
o kozie (2004)

„Byłem na pierwszym kursie, 
to był ich pierwszy rok. To było 
nowe doświadczenie dla mnie, 
bo tutaj pracowało się inaczej 
niż w szkole filmowej, która 
bardziej przypomina szkółkę, 
a tutaj spotykasz dojrzalsze 
towarzystwo. Jest się takim 
zespołem filmowym, który bar-
dzo się wspiera, pomaga sobie 
w robieniu konkretnych filmów. 
To było dla mnie zaskakujące, 
że przy dokumencie można tak 
analitycznie i fabularnie pra-
cować. Marcel Łoziński, Jacek 
Bławut, Jacek Petrycki, Kasia 
Maciejko – oni dawali tę szansę, 
bo sami tak pracowali. Reży-
serzy są przeważnie samot-
nymi wilkami, a tutaj w cza-
sie tego roku zobaczyliśmy, że 
taka wspólnota jest prawdziwa 
i ja ciągle do tych ludzi – jak 
Cuske, Wolski, Wróblewska, 
Sauter – mam wiele uczuć, są 
mi bliscy, tak jakbyśmy przeżyli 
jakąś przygodę nie tylko intelek-
tualną, ale i emocjonalną, ofia-
rowaliśmy sobie kawałek serca”.

Marcel  
Łoziński 
kierownik kursu Dok Pro

„Dok Pro jest skierowany do 
ludzi, którzy potrafią połączyć 
to, co widzą, z tym, co czują. 
Bo film dokumentalny nie jest 

obiektywnym odbiciem rze-
czywistości. To nie jest lustro 
postawione przed rzeczywi-
stością. To punkt widzenia 
człowieka, który jest wraż-
liwy, którego coś boli, cieszy, 
denerwuje, zachwyca i chce to 
przekazać widzowi”.

Maciej Cuske 
wykładowca kursu  
Dok Pro

„Szukamy wrażliwców, ludzi, 
którzy w tym świecie dookoła 
potrafią znaleźć fragmenty kina. 
Każdy ma możliwość realizacji 
swojego zazwyczaj pierwszego 
filmu. I to jest niezwykłe, że po 
tym kursie można wyjść z takim 
doświadczeniem, ze zrealizo-
wanym swoim filmem doku-
mentalnym”.

Tomasz  
Habowski 
absolwent kursów Script 
i Studio Prób, reżyser 
filmu Piosenki o miłości 
nagrodzonego na FPFF 
w Gdyni w 2021 roku jako 
najlepszy film mikrobu-
dżetowy.

„Dwa projekty przyniosłem 
na konsultacje. Ale Macieja 
Sobieszczańskiego zacieka-
wiły Piosenki… Z  tym, że 
te Piosenki… były dopiero 
pomysłem. Nie miały struk-
tur y,  nie  niosły  histor i i 
w sobie. Ja byłem osobą kom-
pletnie z zewnątrz. Zaczy-
nałem wtedy pracę w agen-
cji reklamowej, a wcześniej 
pracowałem jako prawnik. 
Od długiego czasu nosi-
łem w sobie to marzenie, że 
chciałbym robić filmy i być 
reżyserem. Coś tam napisa-
łem, przyszedłem, powiedzia-
łem, że chcę dowiedzieć się, 
czy jest w tym jakiś poten-
cjał. Najważniejsza dla mnie – 
i tego się nauczyłem w Szkole 
Wajdy, i to procentowało na 
dalszym etapie – była umie-
jętność wytrzymania presji, 
bo w tej Szkole też jest presja, 
jak w każdej, ale z tą presją 
należy nauczyć się funkcjo-
nować. Jeżeli jest się na pla-
nie, ta presja jest bardzo duża. 
Szkoła dawała taką możli-
wość, by móc się wywrócić, 
zrobić coś, co było pomyłką 
i nauczyć się z tym żyć”. 

Maciej  
Sobieszczański 
kierownik kursu Studio 
Prób

„Pomagamy robić filmy od 20 
lat. Lubimy to robić. Z 12 uczest-
ników rocznie połowa realizuje 
filmy. Ten procent jest bardzo 
wysoki, ale to wynika z tego, że 
cały proces jest dość długi, ma 
swoje istotne momenty, a główna 
odpowiedzialność spoczywa na 
człowieku, który przychodzi 
z projektem. Niemniej jednak 
potrafimy podsunąć mądre rze-
czy, które trzeba obejrzeć i do 
których trzeba się przygotować, 
robiąc film. Myślę, że w tym 
jesteśmy całkiem sprawni. My 
także uczymy się tych projek-
tów po drodze. To nie jest tak, 
że wszystko wiemy. Towarzy-
szymy temu procesowi, ale też 
jesteśmy jego częścią”. 

* Mariola Wiktor wykorzystała 
materiały i nagrania Szkoły Wajdy 
oraz fragmenty książki „Świat przy-
spiesza, ja zwalniam” – wywiadu 
rzeki, który z Wojciechem Mar-
czewskim przeprowadził Damian 
Jankowski.

Rozdanie dyplomów kursu 
scenariuszowego Script
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łam kurs, urodziłam dziecko 
i Joanna pojawiła się wtedy. 
Wajda Studio jest dla mnie 
takim naturalnym miejscem, 
do którego przyszłam z tym 
projektem, nie mając nic: 
budżetu, ekipy. Miałam tylko 
pomysł na film i wiedziałam, 
że nie mam czasu, aby składać 
podanie do PISF-u albo szu-
kać tych pieniędzy w jakikol-
wiek inny sposób. Wiedziałam, 
że muszę natychmiast zacząć 
i dopiero wtedy będą się wyda-
rzać te rzeczy, które powinny 
się wydarzać przed robieniem 
filmu. Dostałam tutaj zielone 
światło”.

Piotr Trojan 
absolwent kursu Studio 
Prób, autor rozwijanego na 
kursie, a potem wyproduko-

wanego przez Studio Munka-
-SFP, wielokrotnie nagradza-
nego filmu Synthol (2021)

„Studio Prób to miejsce, 
w którym się bardzo dużo 
nauczyłem. Jest to bardzo 
intensywne. Nagle okazuje 
się, że człowiek, pracując nad 
jedną sceną, dowiaduje się tylu 
rzeczy, jakby się postarzał 
o dwa, trzy lata. Nauczyłem 
się myśleć bardziej obrazem. 
Dobrze słyszę tekst, jestem po 
ośmiu latach szkoły muzycz-
nej, a kiedy piszę teksty, to 
sobie też gram, ale nigdy 
wc z e ś n i e j  n i e  my ś l a ł e m 
w tym momencie obrazowo. 
W  teatrze człowiek raczej 
skupia się na bohaterze. Tu 
również to jest, ale ważna jest 
sztuka operowania obrazem. 
Projekt, który tu rozwijałem, 

Synthol, to historia o zma-
ganiach młodego chłopaka, 
który chce zostać kulturystą. 
W przygotowaniu do zawo-
dów pomaga mu jego matka. 
To jest tragikomedia. Oczy-
wiście zawody są  pretekstem, 
abyśmy spotkali się z tą parą”.

Karolina  
Porcari 
absolwentka kursu Studio 
Prób, reżyserka wyproduko-
wanej w Studiu Munka-SFP 
krótkiej fabuły Victoria 
(2022) – najlepszego filmu 
krótkometrażowego 47. 
FPFF w Gdyni

„Studio Prób to takie labo-
ratorium, roczny kurs, w któ-
rym można spróbować swo-
ich sił w dziedzinie reżyserii Fo
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deszu i choć uczestnicy nie mogli być 
z nami fizycznie – łączyli się online – 
pokazali się ze świetnej strony i mam 
nadzieję, że dotrą na wiosnę do Tbilisi. 
Z Polski mamy przeważnie każdego roku 
10 do 15 projektów. W czasie pande-
mii zgłoszeń z całej Europy było więcej, 
może ludzie mieli więcej czasu na two-
rzenie ciekawych koncepcji i rozwijanie 
projektów, jednak z drugiej strony brak 
stacjonarnych warsztatów był począt-
kowo problemem. Bardzo szybko byli-
śmy w stanie zaadaptować się do nowych 
realiów oraz stworzyć jak najbardziej 
autentyczną atmosferę online, orga-
nizując tzw. e-dinner z uczestnikami, 
wspólne pokazy filmów i zapewniając 
im możliwość spotykania się w takich 
formatach jak SpatialChat. Mimo tego 
zawsze będziemy stawiać na spotkania 
fizyczne, gdzie uczestnicy widzą się na 
żywo i mają możliwość spontanicznie 
podejść do mentorów i z nimi poroz-
mawiać. Cieszymy się, że przy 9. edycji 
udało nam się wrócić po dwóch latach 
przerwy do organizacji warsztatów sta-
cjonarnych. 

W tym roku polskie projekty to: 
instytucja stawiająca na wspieranie 
i rozwój społecznych i kulturalnych 
inicjatyw na warszawskiej Pradze 
oraz internetowe archiwum zbiera-
jące materiały audiowizualne zwią-
zane z kwestiami zdrowia i ekolo-
gii w Europie Wschodniej – od 1945 
roku po czasy współczesne. Pełna 
różnorodność.
Oba projekty znakomicie wpisują się 
w nacisk położony przez SOFA na sze-
roko rozumianą problematykę spo-
łeczną. Projekt „Warszawa/Praga Stu-
dio” Grzegorza Czyża ma na celu 
stworzenie studia wideopodcastowego 
o wysokich standardach technicznych, 
w którym można będzie realizować pro-
gramy na zamówienia ze sfery publicz-
nej i z sektora prywatnego. Projekt jest 
lokalny, związany z warszawską Pragą, 
ale dotyka różnych ciekawych obsza-
rów, m.in. wagi wolnych regionalnych 
mediów, które są dla ludzi oknem na 
świat. Takie dzielnice jak Praga ist-
nieją w całej Europie, miejsca i osiedla 
z własnymi problemami społecznymi, 
które poddają się gentryfikacji. Mento-
rem Grzegorza został Marcin Gadziń-
ski, były dyrektor zarządzający por-
talu Gazeta.pl, a od 1 września tego 

Warsztatami w Konstan-
cinie-Jeziornie rozpo-
częliście we wrześniu 
9. edycję programu 

SOFA. Kładziecie teraz większy niż 
zazwyczaj nacisk na pogłębienie 
współpracy z Partnerstwem Wschod-
nim. 
Od 2016 roku jesteśmy finansowani 
w ramach programu „Rozszerzenie 
współpracy ze społeczeństwem obywa-
telskim w krajach Partnerstwa Wschod-
niego” przez rząd federalny Niemiec, 
który wspiera tworzenie i rozbudowę 
struktur społeczeństwa obywatelskiego 
w Ukrainie, Białorusi, Gruzji, Arme-
nii, Azerbejdżanie, Republice Mołdawii, 
oraz ich łączenie z niemieckim społe-
czeństwem obywatelskim. Wspierane są 
projekty kulturalne i edukacyjne, które 
zajmują się mediami, nauką, edukacją, 
szkoleniami zawodowymi, kulturą, języ-
kiem oraz pracą z młodzieżą. Program 
idealnie wpisuje się w nasze cele, które 
też polegają na szczególnym wsparciu 
projektów audiowizualnych w słabszych 
infrastrukturalnie regionach Europy, ale 
nie tylko, bo zapraszamy także uczest-
ników spoza Europy. Od 2017 roku 

roku dyrektor programowy na Europę 
w Media Development Investment 
Fund. Z kolei projekt „Film For Better” 
Joanny Wyrwy jest interesujący pod 
kątem zagadnień związanych z tema-
tyką zdrowia i odpoczynku. Joanna chce 
stworzyć internetowe archiwum mate-
riałów audiowizualnych z Europy Środ-
kowej i Wschodniej dotyczących miejsc, 
do których ludzie udają się, by odpo-
cząć. Ma ono obejmować parki, szpitale, 
sanatoria, ekowioski i inne miejsca pro-
mujące zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Kolekcja audiowizualna będzie zawie-
rała materiały od 1945 roku do chwili 
obecnej. Mają tam się znaleźć materiały 
z dziedziny sztuki, aktywizmu, filmu 
i nauki. Celem jest umożliwienie bada-
czom i edukatorom wglądu w prze-

szłość w celu rozwiązywania obecnych 
problemów. 

Przy okazji 9. edycji wspieracie akty-
wizm społeczny i wolność słowa. Jak 
warsztaty pokroju SOFA to robią?
To podstawowe założenia wszyst-
kich społeczeństw demokratycznych, 
które w swych statutach mają też nasi 
partnerzy i sponsorzy. Podkreślamy 
to w tym roku mocniej niż zazwyczaj, 
gdyż to, co dzieje się w rozmaitych 
rejonach świata, pokazuje, że trzeba 
pracować nie tylko nad zmianami, ale 
również nad świadomością potrzeby 
zmian. Dlatego koncentrujemy się na 
projektach, które szczególną uwagę 
zwracają na wolność słowa, równość 
płci czy ekologię. 

Zostajecie z uczestnikami w kontak-
cie po zakończeniu warsztatów?
Jak najbardziej! Nasi byli uczestnicy 
towarzyszą nam przez lata, spotykamy 
się na festiwalach filmowych, organizu-
jemy specjalne eventy, żeby dowiedzieć 
się o rozwoju ich projektów. Od 2021 

roku zaczęliśmy organizować warsz-
taty online dla byłych uczestników, aby 
przekazywać wiedzę w kontekście takich 
zagadnień, jak równość płci czy ekologia 
w branży filmowej. Wybieramy projekty 
dlatego, bo widzimy w nich coś więcej, 
potencjał na coś, co może zmieniać świat 
na lepsze. Ja angażuję się we wszystkie 
całym sercem i wspieram uczestników 
zarówno w trakcie warsztatów, jak i po 
ich zakończeniu. Urodziłam się w Pol-
sce w PRL-u i jestem pół-Węgierką, więc 
pomimo tego, że mieszkam od lat w Ber-
linie, jestem świadoma realiów życia 
w Środkowej czy Wschodniej Euro-
pie. Dlatego myślę, że koniecznie trzeba 
wspierać wszystkich, którzy chcą walczyć 
oraz utrzymywać wolną i niezależną kul-
turę.

Jakie SOFA ma plany na przyszłość? 
W przyszłym roku będziecie święto-
wać jubileusz i 10. edycję warsztatów. 
Czas podsumowań i nowych kierun-
ków?
Z jednej strony na pewno będziemy 
chcieli rozwijać się w nowych kierun-
kach, staramy się być otwarci zarówno 
na różne partnerstwa, jak i możliwości 
rozwoju. Wydaje mi się, że nadal w Euro-
pie nie ma drugiego takiego programu 
jak SOFA – School of Film Advance-
ment, który szkoli managerów kultury 
pragnących realizować własne ambitne 
projekty w obszarze audiowizualnym. 
Na świecie wiele jest osób, które chcą 
realizować tego typu projekty i szukają 
możliwości, żeby gdzieś z nimi apliko-
wać i zdobywać środki finansowe. Jedni 
mają pomysł muzeum filmowego, inni 
chcą uruchomić platformę VOD. Pomoc 
im była, jest i będzie naszym głównym 
celem, a przyjęta forma jest tylko środ-
kiem do realizacji tego celu.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

warsztaty SOFA odbywają się co roku 
w gruzińskim Tbilisi, a od 2018 w Wil-
nie. W maju tego roku, krótki czas po 
pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukra-
inę, organizowaliśmy warsztaty dla tych 
managerów kultury z Ukrainy i Bia-
łorusi, którzy musieli uciec ze swoich 
krajów i odnaleźli się nagle w nowych 
rzeczywistościach w Polsce, Niemczech 
i Litwie. Próbowaliśmy dostarczyć im jak 
najwięcej informacji na temat grantów 
i stypendiów, które powstały, by pomóc 
ludziom, którzy chcą kontynuować 
pracę, jednak realia polityczne w ich kra-
jach im na to nie pozwalają. 

Skąd w ogóle tak duża obecność 
SOFA w Polsce? Program zrodził się 
w Niemczech, macie główną siedzibę 
w Berlinie, trzon ekipy jest między-
narodowy.
Ja dołączyłam do ekipy w 2016 roku, 
ale SOFA jest związana z Polską od 
początku, od 2013, ze względu na dobre 
relacje założyciela SOFA, Nikolaja 
Nikitina, z festiwalem Nowe Horyzonty. 
Zdobyte przez lata kontakty pozwo-
liły mu zainicjować program właśnie 
w Polsce. Na pierwsze miejsce warsz-

tatów wybrano Wrocław, gdyż było to 
miasto trochę na uboczu branży fil-
mowej, a mimo wszystko ściśle powią-
zane ze strukturami filmowymi w kraju. 
W naszym programie chodzi bowiem 
o to, żeby móc skoncentrować się we 
wspaniałej atmosferze na projektach, 
nie rozpraszać się, odseparować na parę 
dni od presji codzienności. Przenieśli-
śmy się pod Warszawę, a podwrocław-
ski zamek Topacz zamieniliśmy na Kon-
stancin-Jeziornę, lecz samo założenie nie 
uległo zmianie. Wspierają nas także od 
początku Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej, a obecnie Mazovia Film Com-
mission oraz inni partnerzy. Mamy 
zawsze wiele ciekawych zgłoszeń z Polski 
i dobrze się tam czujemy, zaś nasi uczest-
nicy z różnych krajów nie mają problemu 
z dostaniem się do Warszawy. Trzecim 
ośrodkiem, oprócz Tbilisi i Warszawy, 
jest obecnie Wilno, a w kolejnej edycji 
będziemy prawdopodobnie w Estonii. 
Zawsze też jesteśmy otwarci na zmiany. 

Ile macie zgłoszeń każdego roku?
Około setki. Z całej Europy i nie tylko. 
W tym roku mieliśmy projekt z Bangla-
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ZMIENIAĆ CZAS 
NA LEPSZE
Rozmowa z Bereniką Partum, 
wieloletnią koordynatorką SOFA – 
School of Film Advancement, 
warsztatów dla managerów 
i animatorów kultury
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gogli VR, w którym wchodzi się 
do smoczej jamy i spotyka się 
tam Smoka Wawelskiego. Gad 
niczym Sfinks zadaje odwie-
dzającemu różne zagadki. Zła 
odpowiedź oznacza karę – robot 
potrafi wykonać bardzo gwał-
towne ruchy, co daje wyjątkowo 
oryginalny efekt w VR. 

Podejrzewam, że od two-
ich pierwszych Plenerów 
w roli wykładowcy do dziś 
wiedza uczestników Film 
Spring Open na temat 
VR-u bardzo się zmieniła?
Skok w świadomości tematu jest 
olbrzymi. Na pierwszych edy-
cjach niektórzy patrzyli na mnie 
jak na wariata – kiedy tak biega-
łem z tymi kamerami GoPRO. 
Nie wiedzieli, co to są gogle do 
VR-u i jak je obsługiwać. Pytali, 
co to, po co, jak to działa? Dziś 
przychodzą, żeby nauczyć się 
konkretnej techniki realiza-
cyjnej lub postprodukcyjnej, 
obsługi danego sprzętu – właści-
wie w każdym markecie elektro-
nicznym z łatwością można kupić 
sprzęt i oprogramowanie wystar-
czające do podstawowej pracy 
realizacyjnej w VR. Kiedy zaczy-

Wracasz na 
Plenery Film 
Spring Open 
jako wykła-

dowca, sam jesteś też ich 
wychowankiem. Pokazu-
jesz swoim przykładem, 
że program Sławomira 
Idziaka ma praktyczne 
przełożenie na drogę zawo-
dową uczestników.
Takich osób, które wracają 
na Plenery jako wykładowcy 
jest więcej – to m.in. Kuba 
Sobek z Radikal Studio, Agata 
Nawrocka – specjalistka od 
postprodukcji i efektów, Marian 
Folga – znakomity bodypainter. 
Jeszcze większa grupa przenosi 
zdobytą wiedzę na codzienną 
praktykę zawodową. Jest coś 
takiego w Film Spring Open 
i ich organizacji, że ma się tu 
poczucie bycia częścią większej 
kreatywnej rodziny. Do kra-
kowskich Przegorzał przyjeż-
dżają ludzie z podobną ener-
gią, ciekawością, zapałem oraz 
chęcią rozwoju i współpracy, 
otwarci na wszystko, co kino – 
i nie tylko ono – może nowego 
zaoferować. Chcą tworzyć jego 
przyszłość. Sam po raz pierw-
szy uczestniczyłem w FSO jako 
człowiek z zewnątrz, zaintere-
sowany stereoskopią student… 
filologii arabskiej. Sławomir 
Idziak ukończył właśnie zdję-
cia 3D do 1920. Bitwy war-

szawskiej i zorganizował taką 
grupę na Plenerach. Później 
wróciłem jako współpracow-
nik, wreszcie wykładowca. Po 
stereoskopii zainteresowałem 
się VR-em. Bardzo chciałem 
przetestować go w praktyce, 
a możliwe to było tylko na FSO. 
Zadzwoniłem do ówczesnej 
producentki Plenerów Mał-
gorzaty Tusk (dziś tę funkcję 
pełni Marta Dalecka – przyp. 
D.R.) i przedstawiłem jej dość 
szalony pomysł, który wyma-
gał zdobycia 14 najnowszych 
kamer GoPRO. Nim się zorien-
towałem, biegałem po Plene-
rach z dziwacznie wyglądającą 
konstrukcją, posklejaną taśmą, 
i kręciłem. Te testy wyszły kata-
strofalnie źle, ale jednocześnie 
pokazały mi, gdzie popełniłem 
błędy. To doświadczenie było na 
tyle cenne, że niedługo potem 

otworzyłem CinematicVR, a już 
w 2015 roku dla partnera zreali-
zowaliśmy materiały promujące 
Polskę na targach w Mediolanie. 

Czy żeby wejść do świata 
rzeczywistości wirtualnej 
w kinie nie jest potrzebna 
szkoła filmowa? Ważniej-
sze są pasja i chęć ucze-
nia się?
Dodałbym wytrwałość i deter-
minację. I same Plenery, bez 
których w moim przypadku to 
by się nie zaczęło. VR w szeroko 
pojętej produkcji audiowizual-
nej skupia wokół siebie specja-
listów z bardzo różnych dzie-
dzin. Wykształcenie filmowe też 
jest potrzebne, ale w tej dziedzi-
nie odnajdują się też i inni spe-
cjaliści – zarówno artyści, jak 
i inżynierowie. I potrzeba ich 
coraz więcej, ponieważ VR na 

dobre rozgościł się już w pro-
dukcji – wystarczy spojrzeć na 
Disneya i jego realizacje, jak np. 
serial The Mandalorian, który 
powstał w technologii Virtual 
Production…

Dzięki niej postprodukcja 
przesunęła się na znacznie 
wcześniejszy etap produk-
cji, niemal preprodukcji.
W pewnym sensie właśnie tak – 
zastąpiła greenscreeny i oferuje 
dużo, dużo więcej. Na ekranach 
ledowych pojawiają się całe 
światy – ruchome scenografie – 
i aktorzy nie muszą już grać „do 
powietrza” i wskazówek ze sce-
nopisu i reżysera. Postproduk-
cja w tej sytuacji zaczyna pełnić 
inne funkcje. To rozwiązanie tnie 
również koszty. 

Wróćmy do Film Spring 
Open. Czy na Plenerach 
dochodzi do takiego wła-
śnie wymieszania eksper-
tów?
Sławomir Idziak często powta-
rza, że FSO łączy filmowców 
z programistami. Są tu specja-
liści od efektów wizualnych, 
animacji, charakteryzacji, sce-
nografii i wielu, wielu innych. 
Grupy koncentrują swoją 
uwagę na konkretnych zagad-
nieniach, ale też współpracują 
między sobą i wymieniają się 
ekspertami. Moja grupa, sku-
piona wokół VR-u filmowego, 
pracowała z grupą zajmującą 
się wykorzystaniem możliwo-
ści silnika trójwymiarowego, 
a także z firmą RCC Poland, 
która przywiozła do Krakowa 
robota do obsługi kamery. My 
akurat postanowiliśmy wyko-
rzystać go jako… aktora. Jeden 
z uczestników warsztatów, 
Anantha Krishnan, wymyślił 
projekt, który łączy zadania 
warsztatów z odbywającym się 
równolegle z FSO konkursem 
Hackathon – skoncentrowanym 
na użyciu nowych technolo-
gii immersyjnych w promocji 
Wawelu i muzealnictwa wśród 
młodych odbiorców. To film 
interaktywny przeznaczony do 

Rozmowa z Konradem Ziają, założycielem 
startupu CinematicVR, prowadzącym 
na Plenerach Film Spring Open grupę 
zajęciową z rzeczywistości wirtualnej (VR) 
i rozszerzonej (AR) w świecie kina
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naliśmy na Film Spring Open, 
tego jeszcze nie było. Trzeba było 
kombinować i szukać rozwiązań. 
Dobre praktyki dopiero się two-
rzyły. Dziś nie ma już na Plene-
rach osób, które w ogóle z VR-em 
i AR-em się nie zetknęły. Chcia-
łem zaznaczyć też inny aspekt 
Film Spring Open. Wszyscy się 
tu uczymy, bez względu na to, 
po której stronie biurka siadamy. 
Pokazuję pewne techniki i roz-
wiązania, jednocześnie sam mogę 
pozwolić sobie na eksperymenty, 
które nie są możliwe w codzien-
nej pracy z klientem w komercyj-
nych projektach w firmie. Póź-
niej efekty tego często wdrażam 
do pracy zawodowej.

Jakie są dziś najpopular-
niejsze zastosowania VR 
i AR?
Zastosowań VR i AR jest mnó-
stwo – od projektów marketin-
gowych, po materiały szkole-
niowe, edukacyjne. Niedawno 
ukończyliśmy realizację dla 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie. Na zlecenie firmy 
Avatarel wyprodukowaliśmy 45 
filmów i 7 aplikacji szkolenio-
wych VR prezentujących roz-

W TWÓRCZYM TYGLU 
SPECJALISTÓW

maite zawody – od radiologa, 
psiego behawiorysty, po stra-
żaka i kosmetyczkę. Materiały 
trafiły do uczniów szkół ponad-
podstawowych i są wykorzysty-
wane przez doradców zawodo-
wych. Dzięki temu młode osoby 
mogą zobaczyć codzienną 
pracę w wybranym zawodzie 
i sprawdzić się w konkretnym 
fachu, zanim podejmą decyzję 
o wyborze kariery.

Zrealizowaliście też pro-
jekt dla Xawerego Żuław-
skiego do Apokawixy. To 
przykład tego, jak świat 
wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości może łączyć 
się z kinem.
Dla dystrybutora horroru – 
firmy Next Film – stworzyliśmy 
nakładkę utrzymaną w impre-
zowo-postapokaliptycznym kli-
macie filmu. VR i AR już od 
dobrych kilku są bardzo szeroko 
wykorzystywane w działaniach 
reklamowo-marketingowych 
dla kina, nie tylko dla superpro-
dukcji. Od tego zaczynaliśmy, 
realizując na zlecenie partnera 
projekt VR dla HBO – promu-
jący serial Pakt. 

Czy dostępność technolo-
gii może twoim zdaniem 
podważyć dotychczasową 
hegemonię Hollywood 
w kwestii produkcji i pro-
mocji kina rozrywkowego, 
i otworzyć nowe szanse np. 
dla branży audiowizualnej 
w Polsce?
Dostępność sprzętu i oprogra-
mowania otwiera nowe drzwi 
dla wszystkich, nawet dzieciaki 
w garażach mogą robić dziś 
świetne, profesjonalne rzeczy. 
Efekt zależeć będzie od pomy-
słu i dbałości o jego wykona-
nie. Wielcy hollywoodzcy gracze 
mają tę przewagę, że posiadają 
prawa do najpopularniejszych 
franczyz. Posiadają też niebaga-
telne budżety na promocję – to 
pozostanie dalej wyzwaniem dla 
kina niehollywoodzkiego. Ale 
reszta? Plan Virtual Production 
zrobiliśmy na FSO już kilka lat 
temu, w Cinebusie Film Spring 
Open. To były warunki warszta-
towe, ale udowodniły, że… sky 
is the limit!

Rozmawiała 
Dagmara 
Romanowska

Aplikacja szkoleniowa VR  
dla Nadleśnictwa Oborniki

Konrad Ziaja
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dzi przez mroki fabuły głos sopranistki 
Liliany Pociechy, który daje tej przejmu-
jącej podróży muzyczne światło. 

Klasyczne brzmienie dobrze oczywi-
ście pasuje do tej historii, ale mimo 
wszystko szkoda elektroniki, która 
nadałaby takiemu filmowi jak Mistrz 
bardzo odważnego zabarwienia.
Również żałuję, jednak okazało się, 
że płynęła pod prąd założeń projektu. 
Omawiając pomysły na jej zastąpienie, 
doszliśmy do wniosku, że filmy o Holo-
cauście są ilustrowane taką, a nie inną 
muzyką, bo potrzebują elementu czło-
wieczeństwa, określonej ilości ludz-
kiego ciepła. Czegoś, czego elektronika 
nie miała i mieć nie będzie. W Mistrzu 
brzmiała dobrze, ale dehumanizo-
wała motywy fabularne, a takie kino 
musi generować czysto ludzkie emocje. 
Poszliśmy w kierunku światła, by umoż-
liwić widzowi odnalezienie w życiu 
obozowym znamion człowieczeństwa. 
Aczkolwiek jest też w tej muzyce pewna 
obcość, element izolacji, coś dziwnego. 
To nie miał być film, po którym widz 
będzie nucił główne motywy.

Zgadzam się w 90 procentach, bo 
takie motywy jak „Życie” i „Ostat-
nia walka” są mimo wszystko 
na tyle efektowne, że mogą „po 
hollywoodzku” zapaść w pamięć. 
Zwłaszcza narastająca „Ostatnia 
walka”, w której dwie intensywne 
linie melodyczne walczą ze sobą nie-
jako o prym.
„Życie” miało być faktycznie „ładne”, bo 
ten utwór funkcjonuje jakby poza nawia-
sem filmu, jest w zasadzie muzycznym 
epilogiem. Daliśmy sobie zielone świa-
tło, by zrobić melodyjny i pokrzepiający 
motyw, który podniesie widza na duchu. 
Pierwsza wersja była bardziej „holly-
woodzka”, ale zdecydowaliśmy się ją 
przerobić i zminimalizować. W „Ostat-
niej walce” zamysł był dość prosty, melo-
dia musiała być powtarzalna, wręcz 
obsesyjna, i „pędzić” w górę, podkre-
ślając mordęgę samej walki bokserskiej. 
W pewnym momencie jeden z dwóch 
muzycznych kontrapunktów przegrywa, 
a całość staje się lżejsza, odzwierciedlając 
sytuację na ringu. Cieszę się, że pan to 
zauważył, bo to jedna z takich podpro-
gowych sztuczek kompozytorskich, które 
są trudne w przeprowadzeniu, ale dają 
bardzo ciekawe rezultaty. 

Muzyka do Mistrza uzy-
skała niedawno nomi-
nację do World Sound-
track Awards Public 

Choice Award 2022, nagrody na 
festiwalu w Gandawie przyznawanej 
kompozytorom przez miłośników 
muzyki filmowej z całego świata. Był 
pan jedynym Polakiem w stawce, a na 
liście takie tuzy, jak Hans Zimmer, 
James Newton Howard, Alexandre 
Desplat czy Jonny Greenwood. 
Jestem realistą i staram się stąpać twardo 
po ziemi, ani przez chwilę nie wierzyłem, 
że istnieje choć cień szansy, że publicz-
ność wybierze Chajdeckiego nad Green-
wooda czy Zimmera, lecz znalezienie się 
wśród nominowanych było ogromnym 
wyróżnieniem. Również dlatego, że choć 
nagrodę przyznają widzowie i słucha-
cze, listę stworzyli członkowie Między-
narodowego Stowarzyszenia Krytyków 
Muzyki Filmowej (IFMCA), zrzeszają-
cego kilkaset osób czynnie zajmujących 
się pisaniem o muzyce filmowej. Śledzą 
moje dokonania od lat, co jest dla mnie 
sygnałem, że to, co robię, jest doceniane 
także poza Polską. Cieszę się, że Mistrz, 
w którego włożyłem dużo pracy, znalazł 
takie uznanie.

Mistrz na pewno zyska na tej pro-
mocji, bo choć opowiada w pewnym 
stopniu historię ku pokrzepieniu 
serc, nie jest z racji podejmowanej 
tematyki filmem łatwym w odbiorze. 
Komponował pan już do produkcji 
wojennych, ale ta muzyka zdaje się 
nieco inna.
Była dla mnie nieco bardziej osobista niż 
zazwyczaj, bo mój dziadek był więźniem 
Auschwitz. Gdy dorasta się w rodzinie, 
w której doszło do tak traumatycznego 
wydarzenia, trudno się od tego odciąć, 
człowiek tym nasiąka. Emocje zwią-
zane z historią dziadka musiały w jakiś 
sposób wpłynąć na moje podejście do 
tej muzyki, pozwoliłem im więc stać 
się jedną z inspiracji. Zawsze wychodzę 
jednak z być może kontrowersyjnego 
założenia, że muzykę wymyśla reżyser, 
a kompozytor jest – w uproszczeniu – 
od dostarczenia nut. Mam to szczęście, 
że pracuję z twórcami, którzy układając 
sobie w głowie wszystkie detale projektu, 

Niehollywoodzkie jest w Mistrzu to, 
że nie ma motywów przewodnich 
głównych postaci.
Jestem przeciwnikiem takich rozwią-
zań, z mojego doświadczenia wynika, 
że one nigdy dobrze nie działają, bo 
muzyczne definiowanie postaci nie może 
być ważniejsze od definiowania sytuacji, 
w jakiej postać się znajduje. Nie musi to 
być skomplikowane, ale powinno wyni-
kać z sytuacji. Muzyka może być wbrew 
pozorom bardzo dosłowna, ponieważ 
jest niewerbalna i dociera na zupełnie 
innej płaszczyźnie. W Bogach wpadliśmy 
z Łukaszem Palkowskim na pomysł prze-
mycenia bicia serca w gitarze basowej, 
który okazał się bardzo skuteczny. Wyda-
wać by się mogło, że to bezczelność, żeby 
dawać bicie serca w filmie o prof. Reli-
dze, ale muzyka może pozwolić sobie 
na taką tautologię, która na poziomie 
podprogowym pomaga w zrozumieniu 
i odczuwaniu filmu. W Zwierzętach zało-
żyliśmy z Gregiem Zglińskim, że gitara 
elektryczna będzie naśladować odgłosy 
zwierząt, co w fazie planowania mogło 
wydawać się pomysłem na miarę kiep-
skiego żartu, ale w filmie sprawdziło 
się wyśmienicie. Do tego stopnia, że – 
podobnie jak w Bogach – wielu widzów 
do dziś nie zdaje sobie z tego sprawy. 
W Mistrzu tego nie ma, ale założenie 
jest podobne: scalić ilustrację muzyczną 

z obrazem tak, by podkreślała założe-
nia fabuły i zarazem uzupełniała filmowe 
doświadczenie widza, intelektualne 
i emocjonalne zrozumienie filmu.

Założenia jeszcze lepiej podkreśla 
przesłuchanie całej ścieżki, która 
ukazała się w serwisach streamin-
gowych, a z oczywistych względów 
została wykorzystana w Mistrzu jedy-
nie częściowo.
Cieszę się, że pan o tym wspomniał. 
Nominacja do Public Choice Award 
jest w pewnej mierze pochodną faktu, 
że muzyka do Mistrza została oficjal-
nie wydana, co nie jest aż tak częstym 
przypadkiem w Polsce. Dzięki temu, że 
trafiła do serwisów streamingowych, 
więcej osób mogło ją przesłuchać, zain-
teresować się filmem, a sama nomina-
cja sprawiła, że dziś rozmawiamy na ten 
temat. Byłem już wielokrotnie nomino-
wany przez różne gremia i nauczyłem 
się tego, że gdy wstaję rano, myślę raczej 
o rosnącej racie kredytu niż o statuetce, 
ale szum medialny, jaki wytworzył się 
dzięki nominacji, bardzo mnie cieszy. 
Wspaniale, że media zauważyły sukces 
inny niż sportowy, bo moim zdaniem im 
więcej mówi się o kulturze i sztuce, tym 
lepiej.

Rozmawiał Darek Kuźma

nie zapominają o muzyce. Na przykład, 
gdy Maciej Pieprzyca przyszedł do mnie 
z pomysłem oparcia filmu Jestem mor-
dercą na jazzie, był to dla mnie wyznacz-
nik, mimo że nigdy wcześniej nie 
komponowałem tego rodzaju muzyki. 
Ostatecznie zaproponowałem nieco inny 
rodzaj jazzu, ale iskrą zapalną był pomysł 
reżysera.

Kino opowiadające o traumach Holo-
caustu jest często skonwencjonali-
zowane muzycznie, choćby w per-
spektywie powielania fortepianu 
i skrzypiec z Listy Schindlera. Ustala-
jąc z reżyserem Maciejem Barczew-
skim styl muzyczny Mistrza, próbo-
wali panowie się od tego odciąć?
Do tego stopnia, że na początku nie 
tylko nie chcieliśmy iść tropem innych 
filmów obozowych ze smyczkami i for-

tepianem, ale postawiliśmy na rady-
kalną elektronikę. Pierwsze próbki, 
gdy film nie był jeszcze zmonto-
wany w całości, zostały wysoko oce-
nione przez reżysera i producenta, ale 
w momencie, gdy zaczęliśmy przy-
mierzać muzykę do obrazu, okazało 
się, że to brzmienie niestety nie działa. 
Elektronika jest sama w sobie ciemna, 
ciężka i negatywna, natomiast w połą-
czeniu z sugestywnym i mocnym 
obrazem dawała efekt maksymalnego 
przygnębienia. W pewnym sensie paso-
wało to do filmu, ale mimo wszystko 
nie takie emocje chcieliśmy wywołać. 
W mojej pracy najbardziej lubię szu-
kać środków wyrazu odpowiednich dla 
danej historii, a ta aż się prosiła o bar-
dziej klasyczne podejście. Zostało tro-
chę elektroniki, są lekkie smyczki, jest 
śladowy fortepian, ale widza prowa-
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MUZYKA MOŻE BYĆ DOSŁOWNA
Rozmowa z kompozytorem 
Bartoszem Chajdeckim

Piotr Głowacki i Piotr Witkowski  
w filmie Mistrz, reż. Maciej Barczewski
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Podczas tegorocznej, jesiennej edycji 
największych światowych targów 
telewizyjnych MIPCOM, które od 
kilkudziesięciu lat odbywają się 

w Cannes, na twarzach organizatorów malo-
wało się widoczne uczucie ulgi. Ulgi, bo 
pandemia i wykluczenie rosyjskich wystaw-
ców (a byli liczni i bogaci) mocno wyha-
mowały dynamikę imprezy na Lazurowym 
Wybrzeżu. Wobec zmieniającej się sytuacji 
zdrowotnej w Azji oraz wojny na Wscho-
dzie Europy, właściwie do końca nie było 
wiadomo, kto i czy przyjedzie. Frekwencję 
na szczęście można było uznać za więcej 
niż satysfakcjonującą, co nie zmienia faktu, 
że nie ma mowy o powrocie do przeszło-
ści, kiedy nie tylko Pałac Festiwalowy, ale 
i jego okolice pęczniały od natłoku uczest-
ników, miejsc targowych i zaplanowanych 
niemal na całą dobę eventów.

Teraz było z pewnością mniej spektaku-
larnie, ale za to w zgodnej opinii obserwa-
torów – jakość i poziom zaprezentowanych 
projektów, jak też dyskusji panelowych 
i spotkań tematycznych były najwyższe 
od lat. Okres przymusowej stagnacji – 
co brzmi paradoksalnie, 
ale prawdziwie – spra-
wił,  że podobnie jak 
branża filmowa i „tele-
wizory” miały wresz-
cie czas, by dopracować 
zaczęte projekty i przy-
gotować starannie reali-
zację nowych.

Uwaga powyższa być 
może dotyczy także pol-
skich producentów, ale 
trudno zweryfikować 
to przypuszczenie, bo 
jak zawsze w „telewi-
zyjnym Cannes” wzięło 
udział wielu Polaków, 
ale wciąż nie było stoiska 
narodowego czy wspól-
nej prezentacji nowości, 
na podobieństwo tego, 
co robią od lat choćby 
Hiszpanie,  Kanadyj-
czycy czy Finowie. Tra-
dycyjnie swoje stoisko 
i całostronicową reklamę 
w magazynie targowym 
miała polska telewizja 

publiczna, ale nietrafiony wybór wypeł-
niającego ją plakatowego zdjęcia z filmu 
Filip Michała Kwiecińskiego plus ekspo-
nowanie trzech nagród z nieznanego tu 
nikomu gdyńskiego festiwalu, nie pomogło 
ani nadawcy, ani reklamie, ani filmowi. 

Zaskoczeniem był natomiast polski epi-
zod na cieszącym się zawsze dużym zain-
teresowaniem spotkaniu, w największej sali 
Pałacu Festiwalowego, z legendarną kre-
atorką świata telewizji – Virginią Mouseler – 
która spośród setek zgłoszonych projektów, 
wybiera i rekomenduje warte zauważenia 
wszelkiego rodzaju formaty telewizyjne 
i seriale. Tym razem w bloku Fresh TV 
Fiction, wśród 30 propozycji, znalazł się 
pokazywany niedawno na antenie TVN 
serial w reżyserii Bartosza Kruhlika Herkules 
(w rolach głównych Weronika Książkiewicz 
i Rafał Maćkowiak), jako przykład pewniej 
nowej tendencji, by w gronie specjalistów 
wspomagających pracę policji był człowiek 
nauki. Z kolei jako dowód, że warto sięgać po 
wysokiej klasy literaturę kryminalną, a dalej, 
że kobiety coraz częściej rządzą w policji, 
wymieniany był serial Morderczynie (scena-

riusz oparty na bestsel-
lerze Katarzyny Bondy, 
w obsadzie m.in. Maja 
Pankiewicz, Izabela 
Kuna i Eliza Rycem-
bel; za reżyserię odpo-
wiada Kristoffer Rus), 
którego premierę pol-
ski oddział koncernu 
Viaplay zapowiada na 
marzec 2023.

Trudno oczywiście 
wyrokować, na ile can-
neńskie rekomenda-
cje pomogą obu seriom 
w walce o światowego 
widza, ale z pewnością 
nie zaszkodzą. Trzeba 
za to wspomnieć, że 
na przestrzeni ostat-
niej dekady i ponad 
tysiąca wskazań były 
to pierwsze rekomen-
dacje Virginii Mouseler 
dla polskich produkcji!

Janusz 
Kołodziej

Blisko 11 tys. gości 
ze 108 krajów, 
kilkaset stoisk i… 
pierwsze w historii 
polskie seriale 
wymienione przez 
Virginię Mouseler, 
najważniejszą 
kreatorkę rynku 
telewizyjnych 
formatów.

MAGAZYN FILMOWY  nr 135/listopad 2022

NAJLEPSZE TARGI OD LAT
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czowe” – dodaje reżyser. „Staraliśmy się 
w niczym ich na ekranie nie urazić, a mimo 
to pokazać prawdziwie, bez ukrywania, że 
miewają trudne chwile i różne cechy cha-
rakteru” – mówi Katarzyna Wielechowska.

MACHINA RUSZYŁA
Dokument Jak tańczy mój czas wypro-
dukowała firma Kalejdoskop Film. „Nie 
znałem wcześniej Józefa Romasza, ale gdy 
tylko go poznałem, byłem pewien, że się 
zrozumiemy. Wtedy podjąłem decyzję 
o wyprodukowaniu jego filmu, choć zda-
wałem sobie sprawę, że nie będzie to obraz 
komercyjny. Jego realizacja trwała trzy 
lata. Została uwieńczona sukcesem dzięki 
wsparciu finansowemu z PISF i PGE Pol-
skiej Grupy Energetycznej. Jednakże film 
ten nigdy by nie powstał bez swoich boha-
terów: ludzi, których połączyła zaskakująca 
w ich wieku pasja do tańczenia na lodzie. 
Przyznaję: wcześniej nie miałem pojęcia, 
że takie osoby istnieją”  – mówi producent 
Janusz Skałkowski. „Filmu nie byłoby też 
bez Janusza, który uwierzył w ten projekt 
i doprowadził realizację do szczęśliwego 
końca. Bezpośrednio produkcją filmu kie-
rował jego syn Kamil Skałkowski. Stanął 
na wysokości zadania” – mówią zgodnie 
Romasz i Wielechowska. 

OBRAZ I DŹWIĘK
Łyżwiarstwo figurowe jest żywiołem doku-
mentu Romasza, a lodowisko na Torwa-
rze – głównym miejscem akcji. „Filmując 
tam, zależało mi raczej na ukazaniu relacji 
między bohaterami niż ciągłości tanecz-
nych przejazdów na łyżwach. Na zawodach 
w Oberstdorfie trzeba już było ją uchwy-
cić, żeby widzowie mogli ocenić występy 
zawodników. We wszystkich decyzjach 
operatorskich bardzo dobrze rozumieli-
śmy się ze współautorem zdjęć Tomaszem 
Michałowskim. W postprodukcji Jarosław 
Sterczewski podkreślił walory plastyczne 
obrazu korekcją barwną” – mówi reży-
ser. Kolejnym wyzwaniem było opraco-
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT JAK TAŃCZY MÓJ CZAS

pytanie, czy zrobiłby o nich film. Odpowie-
dział, że najpierw musi ich poznać. Wybrał 
się więc z kamerą i dyktafonem na Torwar, 
gdzie nakręcił uciekające zdjęcia treningów 
przed Oberstdorfem 2017, a potem nagrał 
rozmowy z łyżwiarzami. „Zorientowałem 
się, że chcę zrobić ten film i że powinien on 
mówić nie tylko o pięknie tańca figurowego 
na lodzie. Dorota Mundt powiedziała, że 
jazda na łyżwach daje jej poczucie nieza-
leżności. Monika Ziobrowska wyznała, iż 
tańcząc na lodzie, czuje się spełniona. Tego 
rodzaju zwierzenia podpowiadały mi, że 
powinienem zmierzać w stronę kina reflek-
syjnego” – mówi Romasz. „Podczas spotkań 
z Dorotą, Moniką, Anną czy Janem odkry-
łem, że są ludźmi wyjątkowymi. Zależało 
mi, by film o nich też był w pewnym sen-
sie wyjątkowy: poetycki, łączący realizm 
z metaforą. Pozyskanie zaufania naszych 
bohaterów było dla mnie absolutnie klu-
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wanie muzyczne i dźwiękowe filmu. „Na 
lodowisku Torwaru zastaliśmy kakofo-
nię: każdy chciał trenować z innym pod-
kładem muzycznym, więc podkłady co 
chwilę się zmieniały. Ponadto nie wszyst-
kich mogliśmy użyć z uwagi na prawa 
autorskie. Realizator dźwięku na planie 
Tadeusz Łaszczewski oraz Kamil Saje-
wicz i Tomasz Bogacki, którzy montowali 
dźwięk, zrobili wszystko, żeby kakofo-
nię zastąpić swego rodzaju intymnością 
dźwiękową, pożądaną w filmie poetyc-
kim” – mówi Katarzyna Wielechowska. 
„Wielkie podziękowania należą się Tere-
sie Kruczek, konsultantce muzycznej, za 
trafne zastąpienie utworów niemożliwych 
do wykorzystania utworami dostępnymi. 
Cieszy nas też, że udało się pozyskać kom-
pozycję Igora Cymbrowskiego »Przyjdź 
aniele«, która stała się muzycznym lejt-
motywem filmu” – dodaje.

PRAPREMIERA  
I CO DALEJ?
Przedpremierowy pokaz filmu Jak tańczy 
mój czas, zorganizowany z pomocą Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich, odbył 
się 23 września w kinie Kultura w Warsza-
wie. Średniometrażowy dokument Józefa 
Romasza został przyjęty bardzo ciepło, 
także – co trzeba podkreślić – przez liczne 
grono występujących w nim łyżwiarzy. 
„Zabiegam o dystrybucję filmu, prowadzę 
rozmowy z nadawcami telewizyjnymi. Po 
emisji w telewizji przyjdzie czas na inter-
net. Wszyscy mamy też nadzieję na obieg 
festiwalowy. Cieszę się, że ten dokument 
powstał. Może spodobać się widowni 
w każdym wieku, a tę starszą zachęcić do 
tego, by nawet w jesieni życia mieć pasję” – 
mówi Janusz Skałkowski. 

W jednej ze scen filmu, z ust Anny Symo-
nowicz, padają słowa: „My nie jeździmy 
już tak szybko, jak ludzie młodzi. Ale jeź-
dzimy z sercem”. 

Andrzej Bukowiecki 

NA PASJĘ 
NIGDY NIE JEST 

ZA PÓŹNO
Kto by pomyślał, że będąc 

w grupie wiekowej 40+, 50+, 
a nawet senioralnej, można 

odnosić sukcesy w tańcu 
figurowym na lodzie? Można, 

o czym przekonuje Józef 
Romasz filmem Jak tańczy 

mój czas. Sam tytuł podsuwa 
myśl, że nie jest to film tylko 

o łyżwiarstwie.

Jak tańczy mój czas,  
reż. Józef Romasz

Janusz Skałkowski, Tomasz Michałowski, Andrzej  
Bukowiecki, Katarzyna Wielechowska i Józef Romasz
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Dwoje łyżwiarzy po sześćdzie-
siątce – Anna Symonowicz i Jan 
Łabuszewski – tańczy ekspre-
syjne tango i wygrywa w swojej 

kategorii – par tanecznych – Międzynaro-
dowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym 
Amatorów w Oberstdorfie w 2017 roku. 
W planach ma powtórzenie sukcesu za 
rok, ale czy one się ziszczą? W między-
czasie bowiem drogi Anny i Jana skrzy-
żują się z drogami Vasila i Anny Krytskich 
z Białorusi, poznamy też solistki – Dorotę 
Mundt i Monikę Ziobrowską.

„Nazwa »taniec figurowy na lodzie« 
w odniesieniu do jazdy na łyżwach nie 
pochodzi od efektownych figur, które 
wykonują zawodnicy: lutzów, axeli etc. 
W tym znaczeniu jest używana dopiero od 
pewnego czasu. Kiedy u schyłku XIX wieku 
łyżwiarstwo figurowe stało się modne, 
nazwa ta była kojarzona z figurami geo-

metrycznymi, kreślonymi na lodowisku 
przez łyżwiarzy” – mówi Józef Romasz, 
reżyser i współscenarzysta filmu Jak tańczy 
mój czas, także współautor zdjęć i montażu. 
„W prologu takie figury kreśli młodziutka 
dziewczynka. W sensie metaforycznym 
naznacza nimi linie życia, które dopiero się 
zaczyna. W finale, w Oberstdorfie, kreślą je 
dojrzali łyżwiarze, a po każdym przejeździe 
są one zmywane wodą: coś się więc kończy. 
Jednak po chwili zacznie się nowy rozdział: 
na taflę wyjadą kolejni zawodnicy i pozo-
stawią na niej ślady swojej obecności” – 
mówi Katarzyna Wielechowska, współ-
autorka scenariusza i montażu. „Dlatego 
tytuł Jak tańczy mój czas zawiera sugestię 
pytania: jak tańczy moje życie?” – wyjaśnia 
Romasz. „Zwłaszcza, że gdy Józef  przystę-
pował do pracy nad filmem, Symonowicz 
i Łabuszewski tworzyli najstarszą w Pol-
sce parę taneczną w jeździe figurowej na 

lodzie, do tego odnoszącą sukcesy. Oboje 
żyją tu i teraz, ale zarazem są zanurzeni 
w przeszłości: Anna kolekcjonuje dawne 
ryciny i figurki porcelanowe przedstawia-
jące łyżwiarzy, Jan naprawia stare radiood-
biorniki. Ponadto, kiedy ich poznaliśmy, 
samotnie opiekowali się swymi sędziwymi 
matkami, konfrontując się z nieuchron-
nym przemijaniem. Wszystko to przy-
dało filmowi wymiaru egzystencjalnego, 
na czym bardzo nam zależało” – dodaje 
Wielechowska.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Swego czasu Józef Romasz dowiedział 
się od producenta filmowego Mirosława 
Nycza i jego żony, scenografki Katarzyny 
Mystkowskiej-Nycz, że na warszawskim 
Torwarze grupa łyżwiarzy, m.in. świetna 
para Symonowicz-Łabuszewski, przygoto-
wuje się do zawodów w Oberstdorfie. Padło 



Ostatnio moi młodsi koledzy zaba-
wiali się na Facebooku, przyta-
czając różne mniej lub bardziej 
idiotyczne powiedzonka i sfor-

mułowania, które można usłyszeć w ekipach, 
głównie zresztą na planach filmowych. Mój 
ranking wygrało: „Zróbmy pick up całości”, 
ale nie jest to jedyny przypadek powtarzania 
niezrozumiałych dla siebie wyrazów w złym 
kontekście. Jest to po prostu śmieszne. Dla-
tego więcej uwagi poświęciłam tym wypo-
wiedziom, które są przy okazji groźne i ich 
realizacja może spowodować nieodwracalne 
szkody w finalnej wersji filmu. 

Bo jak rozumieć radosne: „Kręcimy bez 
próby. Próby są dla amatorów”? Oczywiście 
może się udać, ale nie musi. Są wejścia w nie-
ostrość, przypadkowe kadrowanie, tyczki 
i cienie w kadrze, a w dźwięku przesterowa-
nia, niesłyszalne lub zanadto oddalone frag-
menty wypowiedzi. Bez ustalenia dokład-
nego przebiegu ujęcia zaraz się okaże, że 
każdy dubel jest inny. Z punktu widzenia 
dźwięku najgroźniejsze są zmiany w dialogu 
i potem jakoś nie można wykorzystać prze-
bitek, bo aktor inaczej mówi tekst, zmienia 
pojedyncze wyrazy lub szyk słów w zdaniu 
w każdym ujęciu i w każdym dublu. Nie 
ma też materiału do wyłatania setkowych 
nagrań, literówek, potknięć dykcyjnych itp. 
Z reguły kłopoty ma także montaż obrazu, 
bo nie zgadzają się pozycje aktorów, gesty-
kulacja, położenie rąk, spojrzenia i co tam 
jeszcze wypadnie. Kręcenie filmu fabular-
nego bez prób to szczytowe amatorstwo, któ-
rego skutki odczuwamy do końca realizacji 
takiego dzieła. I tu aż ciśnie się na usta inny 
popularny bon mot: „Film to rzecz o cze-
kaniu”, a więc trzeba czekać, aż wszystko 
będzie do ujęcia gotowe. Czas powinien 
się znaleźć na próby aktorskie z reżyserem, 
które powinny być pilnie obserwowane przez 
operatorów obrazu i dźwięku oraz ich ekipy, 
a później czas na próby dla każdego z nich. 
Dopiero kiedy reżyser i aktorzy ustalą, jak 
ma być realizowany dany fragment sceny, 
można liczyć na powtarzalność zachowań, 
tekstu i interpretacji. Dla dźwięku nie jest 
satysfakcjonująca szybka próba ustawień 
kamery i ostrości, podobnie jak próba prze-
gadania całego tekstu. Konieczna jest wie-
dza, kto co mówi w każdym momencie akcji, 
gdzie się znajduje, w którą stronę się zwraca 

PRZEZ SUBIEKTYW CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ?
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montaż i udźwiękowienie – nagrywaliśmy 
zdalnie w Radiu Kraków.

Jeden z operatorów obrazu, niestety zna-
nych, ma taki swój ulubiony pseudożarcik. 
Ilekroć dźwięk prosi o próbę, jakąś zmianę 
czy poprawienie czegokolwiek, może od 
niego usłyszeć: „Tu i tak będzie muzyka!”. 
Zawsze mam wtedy ochotę go udusić i pew-
nie w końcu to zrobię, chyba że uprzedzi 
mnie któryś z reżyserów, który w ferworze 
planowej walki go posłucha, a potem będzie 
wściekły, bo zrezygnował z nagrania czegoś 
naprawdę ważnego. A muzyka albo będzie, 
albo nie, bo to nie jest etap pracy, w którym 
podejmuje się takie decyzje. Zawsze można 
za to – nierozważnym działaniem – pozba-
wić się możliwości wykorzystania muzyki 
w scenie albo ratować się nagraniami post-
synchronów, których przy lepszej pracy na 
planie, można byłoby uniknąć. Albo większej 
przewidywalności. Bardzo zwodnicze jest np. 
przekonanie, że skoro film jest współczesny, 
to i dochodzące zewsząd odgłosy miasta nie 
powinny nam przeszkadzać. Także często 
słyszy się „dobre rady” ekipy dotyczące tego 
zagadnienia. A przecież ideałem jest, jeżeli 
dźwięk możemy składać w trakcie zgrania 
z warstw. Ale żeby składać, to takie warstwy 
trzeba mieć do dyspozycji. Wiadomo, że 
możemy wszystko, co chcemy dodać, ale 
odjąć już tylko to, co jest na osobnym śla-
dzie. W tej sytuacji scena 100-procentowa 
z ruchem ulicznym albo innym głośnym 
tłem zarejestrowanym razem z dialogami 
może okazać się wyjątkowo niewygodna. 
Nawet jeżeli będzie zarejestrowana w jed-
nym ujęciu, nie będziemy mogli zmienić 
wzajemnych proporcji dialogu i reszty. Nie 
będziemy mogli ingerować w brzmienie tła, 
a przecież może się okazać, że lepszy byłby 
ruch rzadszy, z tramwajami, z mniejszą ilo-
ścią ciężkich samochodów albo z jakichś 
powodów (chęć użycia muzyki) potrzebu-
jemy się w ogóle tła pozbyć. Pisałam o tym 
(w wydaniu „Magazynu Filmowego” nr 112-
-113/grudzień 2020 – styczeń 2021 – przyp. 
red.), podając za przykład scenę z Placu zba-
wiciela (reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-
-Krauze, 2006). 

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytu-
acja, gdy scena ma kilka ujęć. Nasz wzrok 
obserwuje pewien wycinek rzeczywistości 
(30-40 stopni). Oglądamy fragmenty ota-

TO SIĘ ZROBI W „POŚCIE”,    CZYLI ZGRANIE PO RAZ DRUGI
i jak swój tekst artykułuje (szepcze, krzyczy). 
Dopiero wtedy wiadomo, jak w czasie uję-
cia mają pracować operatorzy mikrofonów, 
czyli jak poruszają się po obrzeżach kadru 
tyczki. Coraz częściej, szczególnie w produk-
cjach telewizyjnych, na planie pracują dwie 
kamery, a więc tym bardziej dźwięk musi 
mieć szansę, żeby wiedzieć, jak pomiędzy 
nimi manewrować. I nie jest to tylko sprawa 
dźwięku, a całej ekipy. Mniej będzie dubli, 
krótsze zdjęcia, więcej materiałów do wyko-
rzystania, zaoszczędzony czas na postsyn-
chronach i udźwiękowieniu. Sytuacja zna-
cząco się pogorszyła, odkąd jako nośnika 
nie używamy cennej i „jednorazowej” taśmy 
światłoczułej, a stosujemy zapis na twardych 
dyskach. Bo to jest jak „za darmo”, chociaż 
im mamy więcej materiału, tym dłużej trwa 
eliminacja tego, co niepotrzebne, a więc pła-
cimy za ten czas w projekcjach, przeglądach, 
transferach i archiwizowaniu materiałów, 
montażu obrazu, wynajmowanym sprzę-
cie. Bo koszt to nie tylko nośnik.

Świadomi sprawy reżyserzy, szczególnie 
przy realizacjach wielokamerowych, bar-
dzo o dobrostan dźwięku dbają (oczywiście 
Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, Woj-
ciech Marczewski, Maciej Wojtyszko, Woj-
ciech Adamczyk, Jan Jakub Kolski, Juliusz 
Machulski, Robert Gliński, Jan P. Matuszew-
ski oraz kilku innych). Warto, aby operator 
dźwięku uczestniczył w dokumentacjach. 
Dobrze posłuchać jego sugestii, bo zdarza 
się, że skoncentrowani na sielskim widoku, 
zapominamy o szumiącej, choć niewidocz-
nej autostradzie, startujących bądź lądują-
cych samolotach, czy agresywnie pracującej 
fabryce. Oczywiście nie do przecenienia jest 
w tym przypadku świadomość scenografa, 
który podejmuje decyzję, aby taką lokalizację 
w ogóle zaoferować, ale jak zawsze także reży-
sera i kierownika produkcji, którzy mogą ją 
przyjąć bądź nie. To również oszczędność ich 
czasu, większy komfort przy montażu obrazu 
i oczywiście mniej mozołu przy postproduk-
cji dźwięku. Trzeba pamiętać też o zajętości 
aktorów. Bywa, że nagranie kilku słów na 
postsynchron to ogromne przedsięwzięcie 
logistyczne. Swojego czasu ścigałam po Kra-
kowie aktorkę z planu serialu Tancerze, krę-
conego w latach 2009-2010 we Wrocławiu. 
W stanie zagrożenia emisji, postsynchron 
zamiast w Warszawie – gdzie realizowaliśmy 

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. A czy rozmaite 
powiedzonka i „złote myśli” rodem z planu zdjęciowego 
są skarbnicą wiedzy o kuchni filmowej? Czy też raczej 
niewiele mają wspólnego z profesjonalnym wykonywaniem 
poszczególnych zadań przy realizacji filmowego dzieła… 
Małgorzata Przedpełska-Bieniek
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Sprawa Gorgonowej,  
reż. Janusz Majewski



bardzo się przy swoich pomysłach upierał. 
Była więc rozmowa – głównie w planach 
bliskich – z pracującym w tle w różnych bar-
wach i rytmach silnikiem samochodu na 
postoju, budzik cykający przez całą scenę 
jak oszalały – bo pokazywano go w prze-
bitkach, a chodziło o nerwowe oczekiwanie 
i o tym rozmawiano – a wreszcie współczesny 
ruch uliczny pod murami Kremla, których 
to murów nie widać, ale dla „prawdziwości 
przekazu” tam ustawiono stragan ze świą-
tecznymi ozdobami, a rozmowa odbywała 
się chwilę po rewolucji październikowej. 
W ramach udźwiękowienia reżyser rozpa-
czał, bo liczył, że nakręcił dokumentalne 100 
procent, których nie trzeba będzie udźwięka-
wiać. Tymczasem aktorów na postsynchrony 
sprowadzano nawet z Gruzji, bo żeby było 
taniej, do zdjęć w każdym rejonie – poza 
głównymi bohaterami – zatrudniano znanych 
tubylców. Część scen była jednak 100-pro-
centowa, a poza tym były to w Rosji znane 
głosy, czyli dubbing wydawał się ryzykowny, 
nawet gdyby aktorzy wyrazili na to zgodę. 
Natomiast i budzik, i pracujący silnik dostar-
czyłam w kilku wariantach z fonoteki. Bez 
trudu skomponowaliśmy też historyczne tło 
do świątecznego straganu. Reżyser nie wie-
dział, że tak to się robi prościej.

Natomiast są efekty dźwiękowe, tła, atmos-
fery czy gwary, które kategorycznie warto 
nagrać na planie, tylko nie jako element ujęć 
dialogowych. Podstawą do tych nagrań jest 
świadomość reżysera oraz kierownika planu, 
który reprezentuje w tym przypadku produk-
cję. Operatorzy dźwięku z reguły się o taką 
możliwość dopominają, ale potrzebują do 
tego czasu i odpowiedniego zachowania 
ekipy, nad którą trzeba zapanować. Do tego 
potrzebna jest pomoc „siły wyższej”. Kiedy 
jeszcze jako studentka pracowałam na planie 
Sprawy Gorgonowej (reż. Janusz Majewski, 
1977), reżyser od razu rozwiązał mój pro-
blem: „Ty do nich nie mów, do mnie mów, 
a ja wszystko, co potrzeba, załatwię”. A więc 
były dobrze zrealizowane długie dialogowe 
sceny 100-procentowe, nagrane historyczne 
samochody i motory (jeżeli tylko jeździły), 
gwary plenerowe, wnętrzowe i wszelkie, jeśli 
tylko na planie pojawiał się jakiś tłum. Akto-
rzy za uratowane od postsynchronów waka-
cje znosili mi kwiaty, ale adresatem tych hoł-
dów nie powinnam być ja, lecz świadomy 
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czającego nas świata i „montujemy” z nich 
opowieść o całości, która nas otacza, tak jak 
w filmie. Nasz słuch śledzi wszystko, co się 
wokół nas dzieje, a więc nawet jeżeli zwra-
camy wzrok w różnych kierunkach, słuchowo 
mamy ciągłość akcji, a przede wszystkim 
nie odczuwamy gwałtownych zmian wra-
żeń. Jeżeli scena kręcona do filmu składa się 
z ujęć, to także dźwięk rejestrowany jest uję-
ciami, czyli na stykach montażowych obrazu 
pojawiają się słyszalne zmiany w dźwięku, do 
których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Przede 
wszystkim będą dotyczyły zmiany brzmienia 
atmosfery, bo ustawienie mikrofonów będzie 
ulegać zmianie. Podstawowym zadaniem 
dźwięku na planie jest jak najlepsze i jak 
najbardziej naturalne i jednolite zarejestro-
wanie dialogów. W tej sytuacji podążamy za 
mówiącymi, nie mogąc jednocześnie kon-
trolować barwy tła. Drugi typ zmian – czę-
sto nawet bardziej bolesny – to urywające 
się lub nagle pojawiające się na styku ujęć 
wydarzenia, np. przejazdy samochodów, 
gwary, kroki, które w naszym postrzega-
niu realnego świata zawsze się kontynuują 
i w sposób naturalny kończą lub zaczynają. 
Dlatego lepiej w scenach dialogowych reje-
strować jak najmniej tła, a potem dopiero 
sobie takie tło dozować i wybierać. Nie doty-
czy to tylko wspomnianego ruchu ulicznego, 
ale np. fal morskich uderzających rytmicz-
nie o brzeg, dzwonów kościelnych czy pra-
cującej miarowo maszyny. Trudno bowiem 
podporządkowywać montaż obrazu sceny 
ich rytmowi, a zresztą na zmiany ich barwy 
czy odległości od mikrofonu w żaden sposób 
nie możemy poradzić. Wspominam przygodę 
związaną z realizacją serialu Moskiewska saga 
(reż. Dmitrij Barszczewski, 2004). Produk-
cja była prywatna i realizowana w sposób 
przedziwny. Ja odpowiadałam za przygo-
towanie efektów bocznych, bo państwo nie 
dysponowali żadnym zapleczem, a nie chcieli 
lub nie mogli korzystać z usług Mosfilmu. 
Reżyser był w wieku przedemerytalnym, 
ale przyjaźnił się z merem Moskwy i miał 
zdolność pozyskania znacznej sumy pie-
niędzy (serial miał 22 odcinki). Całe życie 
realizował filmy dokumentalne, oparte na 
materiałach archiwalnych, czyli był to jego 
fabularny debiut i pierwsza okazja do pracy 
na planie. Skutki? Jako dokumentalista doma-
gał się nagrywania wszystkiego i podobno 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ?

reżyser. Ja również jestem od tamtej pory 
Janusza dłużniczką, bo rzadko kto może – 
jako pracę dyplomową – pokazać fragment 
takiego filmu.

Wreszcie zdanie tytułowe. „To się zrobi 
w »poście«”, czyli w postprodukcji. W tej 
sprawie także najlepiej zorientowani są ci, 
którzy nigdy w udźwiękowieniu nie uczest-
niczyli. Pewnie nawet nie byli w studiach 
dźwiękowych i nie mają żadnych podstaw, 
żeby ferować takie wyroki, ale pomądrzyć 
się zawsze jest miło, szczególnie że bez kon-
sekwencji. Dla wielu dźwięk i obraz w swo-
ich działaniach się nie różnią, a więc skoro 
możemy usunąć liny asekuracyjne, doma-
lować widok za oknem, to może się wyda-
wać, że także możemy pozbyć się atmos-
fer. Niestety nie. Każdy dźwięk składa się ze 
składowych, a identyczne składowe różnych 
dźwięków się do siebie dodają. Dzięki temu 
słyszymy chór, a nie kilkanaście czy kilkadzie-
siąt osobnych chórzystów, lub orkiestrę, a nie 
zestaw oddzielnych instrumentów. Ozna-
cza to jednak, że wymazując częstotliwo-
ści, jakie zawiera atmosfera, pozbawimy ich 
też głosy aktorów i wszystkie inne dźwięki, 
a one zmieniają swoje brzmienie, czyli barwę. 
Możemy pozbyć się z nagrania brumu (50Hz, 
czyli przydźwięk sieci) albo wysokiego pisku 
(świetlówki), bo to trochę tak, jakbyśmy ze 
zdjęcia usunęli osoby stojące po bokach, ale 
już osoba stojąca centralnie jest trudniej-
sza do usunięcia. Obecnie umiemy jej nie-
obecność zamaskować przy pomocy gra-
fiki komputerowej, ale dla dźwięku takiego 
odpowiednika nie ma. Oczywiście dyspo-
nujemy programami do rekonstrukcji (RX 
firmy Izotope, Cedar firmy Cedar Audio) 
i daje się nimi zrobić różne cuda, które jesz-
cze kilkanaście lat temu były niedostępne. 
Ale także cuda mają swoje granice, a przede 
wszystkim barierę czasu, który taka repera-
cja ma trwać, i pieniędzy, które są potrzebne, 
aby za nią zapłacić. I najważniejsze: nadal nie 
każdy niepożądany element dźwięku można 
bezkarnie lub niepostrzeżenie usunąć, więc 
lepiej takich brudów nie zostawiać w mate-
riałach z planu, a przede wszystkim zapytać 
o zdanie fachowca. Niech on zdecyduje, czy 
towarzyszące dialogom dźwiękowe dodatki 
są dla niego dopuszczalne, czy lepiej ich ist-
nienia nie ryzykować, bo nie zrobi się tego 
ani w poście, ani w karnawale. 

TO SIĘ ZROBI W „POŚCIE”,CZYLI ZGRANIE PO RAZ DRUGI
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• 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!



PRZEZ SUBIEKTYW

78

FABRYKA
KRÓTKOMETRAŻOWCY

79

Dokument produkcyjny. Lek-
ceważony, przez wielu wręcz 
pogardzany jako coś uwła-
czającego godności filmowca 

artysty. Młodzi z nowej zmiany dostrzegli 
jednak w nim dla siebie szansę. Krzysz-
tof Kieślowski postanowił nakręcić rzecz 
o funkcjonowaniu jednego z najwięk-
szych zakładów produkcyjnych w Pol-
sce – dumy PRL, fabryki traktorów 
w Ursusie. „Z iloma sprawami trzeba się 
uporać, ile musi się zdarzyć, aby powstał 
jeden traktor” – napisał w scenariuszu.

Fabryka to dzisiaj klasyk, niegdyś gło-
śny, gorąco komentowany krótki doku-
ment początkującego reżysera, zrealizo-
wany na progu dekady lat 70. Autorami 
zdjęć zostali: doświadczony mistrz Sta-
nisław Niedbalski oraz Jacek Tworek, zaś 
asystentem reżysera – Marcel Łoziński. 

Pracowali w  trudnych warunkach 
wszelkiego rodzaju ograniczeń: nie tylko 
cenzuralnych, ale i realizatorskich, mate-
rialnych, oświetleniowych, technicznych. 
A mimo to osiągnięty efekt wzbudza do 
dzisiaj podziw. Na ekranie widać profe-

sjonalną dbałość o każdy element filmu. 
Kilkuletnie studia reżyserskie pod kie-

runkiem profesora Kazimierza Karabasza 
znalazły w tym przypadku swoje pełne 
odzwierciedlenie i wyraz. Czysta robota. 
Dwie scenerie: wnętrze hali fabrycznej 
i pokój narad. Doprowadzona do gra-
nic kondensacja miejsca i czasu. Twór-
czo wykorzystany deficyt światła, skąpo 
oświetlona przestrzeń, praca kamery, 
kadrowanie, dyscyplina montażu, prze-
myślany udział dźwięku.

Temat, którego realizacji podjął się 
młody reżyser tuż po studiach, wyda-
wał się skrajnie niefilmowy: problemy 
produkcyjne podwarszawskiej fabryki 
traktorów. Odlewnia, oczyszczalnia, defi-
cyt niezbędnych do produkcji odlewów 
(„przecież my wisimy na odlewach” – 
powiada dyrektor), zamówienia, plany 
kwartalne, półroczne, roczne, niesolidni 
kooperanci, gestorzy, dostawcy, wyko-
nawcy, podwykonawcy, normy, notorycz-
nie zawalane terminy, przestoje, godziny 
nadliczbowe. Razem wziąwszy: wyziera-
jąca z każdego kąta niemożność, byleja-
kość, brakoróbstwo, a nad tym wszyst-
kim jeszcze niwecząca ludzki wysiłek 
biurokratyczna mitręga…

Realizatorzy poświęcili wiele tygodni 
na wnikliwie sporządzoną dokumenta-
cję funkcjonowania zakładu w Ursusie. 
Niczego nie ukrywają, nie upiększają, ale 
też nie przyczerniają. To film bez z góry 
powziętej tezy, zanurzony w konkretnym 
tu i teraz, stroniący od uprawiania jakiej-
kolwiek doraźnej propagandy. 

Pokazać, jak jest, jak jest naprawdę, 
jak to wszystko wygląda od środka. Co 
się zapisało na taśmie? Z jednej strony – 
potraktowany z należnym szacunkiem 
codzienny trud załogi, jej wysiłki i ambi-
cje; z drugiej – chroniczna niewydolność, 
zadyszka zacofanej gospodarki, źle zorga-

Krzysztof Kieślowski, Stanisław Niedbalski, Marcel 
Łoziński…. – razem pracowali przy tym filmie. Mowa 
o czasach, w których spust surówki był jednym z dyżurnych 
tematów kroniki filmowej…
Marek Hendrykowski
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nizowana praca („Mamy zrobić skok!” – 
nawołuje prowadzący zebranie dyrektor). 
Przebadana próbka odsłoniła głęboki stan 
chorobowy całego organizmu.

Ci na dole i ci na górze. Rządzeni 
i rządzący. Mordęga codziennej walki 
z przerośniętym systemem. Pojedyncze 
stanowisko pracy, wydział, zakład, zjed-
noczenie, ministerstwo przemysłu cięż-
kiego, centrale handlu wewnętrznego 
i zagranicznego. Wieczne przestoje, chaos 
zarządzania, uwiąd decyzyjny i ciężka 
praca ursuskich robotników i majstrów. 
Narady robocze w kłębach papieroso-
wego dymu, rozmyta odpowiedzialność, 
rozziew między planowaniem a wyko-
nawstwem, dziesiątki okólników, zarzą-
dzeń, dyrektyw i pism.

W od początku do końca prozaicznej 
Fabryce nie ma niczego nadzwyczajnego, 

wyróżniającego się. Jest natomiast oso-
bista uczciwość autorskiego podejścia 
i spojrzenia, rzetelność dokumentalnego 
oglądu i ją się przede wszystkim po obej-
rzeniu pamięta. Mimo upływu ponad 
półwiecza ten dokument nadal przy-
kuwa uwagę, zachowując wszelkie walory 
warsztatu filmowego prezentowanego 
na najwyższym – możliwym w tamtym 
czasie – poziomie rzetelnie uprawianej 
dokumentalistyki.

Mając do dyspozycji wyśmienity mate-
riał zdjęciowy (majstersztyk operator-
ski Stanisława Niedbalskiego), reżyser 
zasiadł przy stole montażowym i skom-
ponował pięcioczęściową całość złożoną 
z dwóch ciągów filmowej akcji. Ciągi 
te powiązane zostały ze sobą naprze-
miennie w układzie praca – narada – 
praca – narada – praca. Kropkę nad „i” – 

przewidzianą w scenariuszu – stawia 
ostatnie ujęcie filmu: wyjazd pojedyn-
czego nowo wyprodukowanego traktora 
na zewnątrz hali.

Dokument Fabryka zawiera obraz 
funkcjonowania jednego z wielu zakła-
dów produkcyjnych, będący swoistym 
prześwietleniem chorób społeczno-go-
spodarczych toczących PRL. Życie nieba-
wem dopisało ciąg dalszy. W następnym 
roku ekipa młodych filmowców (Kie-
ślowski, Zygadło, Wiszniewski, Kędzier-
ski, Walendowski, Stok, Petrycki) pod-
jęła podobne, lecz zakrojone na o wiele 
szerszą skalę wyzwanie. Przeżyli czołowe 
zderzenie z peerelowską cenzurą, reali-
zując w różnych miejscach kraju zatrzy-
manych wówczas Robotników 1971: Nic 
o nas bez nas. Pięć lat później w czerwcu 
1976 Ursus był na ustach całej Polski.

Fabryka, 
 reż. Krzysztof Kieślowski
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TYGRYSIE SERCE
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HOLLYŁÓDZKI HOTEL GRAND

Jestem fanką duetu Harasimowicz-
-Kurczewska od czasu ich wspólnej 
„Mirabelki”. On jest pisarzem i scena-
rzystą, ona ilustratorką. Oboje dosko-

nale wiedzą, jak poprzez słowa i obrazy 
budzić emocje. „Mirabelka” opowiadała 
historię kilku pokoleń żyjących na war-
szawskich Nalewkach. Tytułowe drzewo 
rosło tam naprawdę. Przetrwało wojnę, 
getto, stalinizm. Ścięto je podczas budowy 
współczesnego apartamentowca. 

„Tygrys” również wyrasta z prawdziwej 
historii. Od razu warto napisać, że w tej 
opowieści podobieństwo do ludzi, zwie-
rząt i zdarzeń nie jest przypadkowe. Pod-
czas lektury wracają do nas kadry z 2019 
roku, kiedy to na granicy polsko-biało-
ruskiej zatrzymano nielegalny transport 
tygrysów. Zwierzęta przewożono z Włoch 
do Rosji. Nie wszystkim udało się przeżyć 
koszmarną podróż. Te, które przetrwały, 
były wycieńczone, przerażone i głodne. 
Na pomoc ruszyła m.in. Ewa Zgrabczyń-
ska – dyrektorka poznańskiego zoo. Pani 
od Zwierząt, którą spotkacie w „Tygrysie”, 
ewidentnie ją przypomina. 

Grand Hotel przy ul. Piotrkow-
skiej 72 kilkakrotnie pojawia 
się w powieści Władysława 
R e y m ont a .  W   e k r an i z a -

cji Andrzeja Wajdy trudno jednak go 
dostrzec. Reymont często gościł w Gran-
dzie, podobnie jak Henryk Sienkiewicz. 
Lubili go bardzo Artur Rubinstein, Ignacy 
Jan Paderewski oraz Jan Kiepura. Nie 
z literaturą jednak ani muzyką koja-
rzy się głównie łódzki hotel. To – nade 
wszystko – hotel filmowy. Zatrzymują się 
w nim ekipy kręcące w mieście filmy, to 
tutaj realizowała swój długi telewizyjny 
cykl „Gwiazdy w Grandzie, czyli Holly-
Łódź” Iwona Łękawa, mieszkali w hotelu 
m.in. Kirk Douglas i Robin Williams, 
mają tu swoje apartamenty Beata Tysz-
kiewicz, Krystyna Janda, Jan Machulski, 
Janusz Gajos, Marek Kondrat, Daniel 
Olbrychski, Jerzy Stuhr (każdy może 
z nich skorzystać pod nieobecność patro-
nów), a studenci pobliskiej Szkoły Filmo-
wej – jak wspomina mój syn – miewali 
tu kiedyś atrakcyjne zniżki.

Hotel ma już 135 lat. Na przełomie wie-
ków – z uwagi, że był siedzibą wielu waż-
nych instytucji, a najbardziej wpływowe 
i zamożne osoby w mieście uczyniły go 
miejscem swych spotkań, był nazywany 
Łódzkim Centrum Wszechświata. Tu mie-
ściła się – działająca od 1913 roku – naj-
większa i najwytworniejsza w mieście 
kawiarnia, dwa lata wcześniej urucho-
miono w hotelu kino Moderne, od 1931 
goście mogli także korzystać z przepięk-
nego ogrodu Mayera. Placówka posiadała 
własną elektrownię, kotłownię, system 
wentylacyjny, a także cukiernię, piekarnię, 
wytwórnię wód gazowanych, pierwszą 

KIM JEST CZŁOWIEK?
Ta lektura pozwala na nowo zastanowić się 
nad tym, co kryje się za przymiotnikami: 
„ludzkie” i „zwierzęce”. Przypomina, że nie 
jesteśmy panami wszechświata, a jedynie 
częścią większej całości. Najbardziej porusza 
mnie, w jak delikatny sposób autor podchodzi 
do tematu śmierci. Pisze m.in. o odczuwa-
niu obecności tych, których fizycznie już nie 
ma. Ich miłość i energia zostają. Mało tego, 
nadal prowadzą nas przez życie. 

Książka Harasimowicza przypomina też 
o sile wspólnoty i istocie buntu. Pokazuje, 
że niepokorność jest cechą, którą warto 
w dziecku pielęgnować. Z grzecznych malu-
chów wyrastają często dorośli, którzy nie 
potrafią powiedzieć słowa „nie”. A ono bywa 
kluczowe w wielu sytuacjach.

Czytając „Tygrysa”, który przychodzi na 
świat już w niewoli, myślałam o metaforycz-
nych klatkach, w których zdarza nam się 
siedzieć na co dzień. Nikt nie zamknął ich 
na klucz, a jednak czasem brakuje odwagi, 
by opuścić uwierającą, ale dobrze znaną prze-
strzeń. Równie niebezpieczne co metalowe 
pręty są ograniczenia zakodowane w głowie. 
Książka Harasimowicza jest także opowieścią 
o odzyskiwaniu zaufania. Początkowo głów-
nemu bohaterowi słowo „człowiek” kojarzy 
się tylko z batem jego trenera z cyrku „Para-
diso”. Dopiero inna, pełna empatii twarz, 
pozwala na nowo uwierzyć w dobre inten-
cje ludzi. 

SŁOWA I OBRAZY
Ta opowieść żyje w słowach i obrazach. 
Marta Kurczewska jest zapracowaną ilustra-
torką. Ma na swoim koncie m.in. rysunki do 
„Dzika Dzikusa” i „Świni Malwiny” Krzysz-
tofa Łapińskiego. Mali czytelnicy doskonale 
znają też namalowanego przez nią wikinga 
o imieniu Tappi. Jego perypetie tworzy z pisa-
rzem Marcinem Mortką. 

Cezary Harasimowicz czekał na wolne 
miejsce w grafiku artystki aż dwa lata, ale 
wiedział, że warto. Efekt ich wspólnej pracy 
jest taki, że i małym, i dużym czytelnikom 
trudno się rozstać z „Tygrysem”. Szczęśli-
wie nie ma takiej potrzeby. Rośnie za to 
apetyt na więcej, stąd moje marzenie o fil-
mowym życiu bajkowego bohatera. Pod-
rzucam gotowy materiał do pracy, proszę 
się częstować.

„Tygrys” Cezarego 
Harasimowicza 
bardzo szybko 
zadomawia się 
w sercach czytelników. 
Chciałabym, żeby 
pojawił się na wielkim 
ekranie. Stąd apel 
do animatorów: 
zajrzyjcie do tej 
książki i dodajcie 
ruch do magicznych 
ilustracji Marty 
Kurczewskiej.

„Był pan Moryc? – pytał cierpliwie dalej. – 
Był. – Gdzie pojechał? – Odwiózł niby 
tę małą, czarną i miał być w Grandzie. 
To znaczyło w Grand Hotelu” – czytamy 
w „Ziemi obiecanej”.

Weronika 
Wawrzkowicz-
-Nasternak 

Jerzy Armata
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galerię w mieście, zaś w okazałej Sali Mali-
nowej – poza dansingami i balami – orga-
nizowano pierwsze pokazy mody. Przed 
wojną działała tu szkoła baletowa, a także 
tzw. dyskretne pokoje przeznaczone dla 
gości chcących zachować w tajemnicy 
swoją obecność. 

Życie hotelu „od podszewki” przedstawił 
w szkolnej etiudzie Lech Majewski, zaty-
tułował ją po prostu Grand Hotel (1975). 
„Zjeżdżam na dół, odpalam sobie papie-
rosa i obserwuję” – zaczyna swoją opowieść 
hotelowy portier. I dodaje: „Osoba niemel-
dowana nie ma prawa w hotelu przeby-
wać…”. W tym samym czasie w Grandzie – 
oraz w Miejskim Domu Reprezentacyjnym 
na placu Republiki w Pradze – kręcił Janusz 
Majewski ekranizację Worcellowskich 
Zaklętych rewirów (1975), w której łódzki 

i praski gmach wcieliły się wspólnie w… 
krakowski Grand Hotel. Wcześniej, pod-
czas studiów, w słynnej Sali Malinowej 
nakręcił Majewski ekscentryczną etiudę 
Rondo (1958) ze Sławomirem Mrożkiem 
(gość) i Stefanem Szlachtyczem (kelner) 
w rolach głównych. 

Łódzki Grand często grywał w filmach, 
pojawił się m.in. w Ucieczce z kina Wol-
ność (1990) Wojciecha Marczewskiego, 
Krollu (1991) i Reichu (2001) Władysława 
Pasikowskiego, komedii Filipa Bajona 
Lepiej być piękną i bogatą (1993), Zim-
nej wojnie (2018) Pawła Pawlikowskiego, 
Inland Empire (2006) Davida Lyncha, 
a także w rozgrywającym się w Warsza-
wie lat 30. Vabanku (1981) Juliusza Machul-
skiego. 

Tuż przed Grand Hotelem znajduje się – 
mająca już ponad 20 lat – Łódzka Aleja 
Gwiazd, a w niej obok gwiazd najwięk-
szych sław naszego kina, m.in. Andrzeja 
Wajdy, Andrzeja Munka, Jerzego Kawale-
rowicza, Wojciecha Jerzego Hasa, Romana 
Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, 
Krzysztofa Zanussiego, Agnieszki Holland, 
Zbigniewa Rybczyńskiego, Poli Negri, Zbi-
gniewa Cybulskiego, Bogumiła Kobieli, 
Tadeusza Łomnickiego, Danuty Szaflar-
skiej, Krystyny Jandy, znalazła swoje miej-
sce – odsłonięta niedawno – gwiazda Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. 

Grand Hotel przy 
ul. Piotrkowskiej 72 w Łodzi
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Niedawna premiera kolejnego filmu 
o Marilyn Monroe – Blondynka 
według powieści Joyce Carol 
Oates – skierowała moje myśli 

w stronę polskiego kina biograficznego. Wia-
domo, w Ameryce „biopików” kręci się w nad-
miarze. Zarówno tych poświęconych ludziom 
sławnym, jak i niesławnym. Kontrowersyj-
nych i uładzonych. Hollywood lubi takie pro-
dukcje – gdy spojrzymy na listę oscarowych 
laureatów w kategoriach aktorskich, okaże 
się, że większość statuetek przyznano za tzw. 
wcieleniówki, czyli filmowe odzwierciedlenia 
prawdziwych osób, przede wszystkim postaci 
znanych z kart encyklopedii. W Polsce kino 
biograficzne też powstaje i nawet cieszy się 

sporym wzięciem, pod warunkiem, że doty-
czy osób, o których wciąż opinia publiczna 
pamięta. Kilka lat temu hitem byli Bogowie 
o Zbigniewie Relidze, teraz widownię gro-
madzi Johnny, który ma za bohatera księdza 
Jana Kaczkowskiego. Powstały ostatnio także 
dwa filmy oparte na osobistych przeżyciach 
ich autorów – Zołza, gdzie swoimi doświad-
czeniami dzieli się z nami scenarzystka Ilona 
Łepkowska oraz autobiografia Patryka Vegi 
Niewidzialna wojna.

To kino popularne, odwołujące się do sen-
tymentów publiczności i jej emocjonalnej 
więzi z idolami. Nie mają te filmy na celu 
„odbrązawiania”, przeciwnie – utwierdzają 
mity i pozytywny wizerunek swoich bohate-

rów, bohaterek. Niekiedy pojawia się też bio-
grafia, która nie tyle próbuje ów wizerunek 
naruszyć, co niekonwencjonalnie podejść 
do samej formuły kina biograficznego. Tak 
było ostatnio chociażby z Bo we mnie jest seks 
Katarzyny Klimkiewicz, z lekka kampowej, 
uciekającej przed realistyczną dosłownością 
(„Wydarzenia w filmie mogły się zdarzyć, ale 
nie musiały”) opowieści o Kalinie Jędrusik.

Mam jednak wrażenie, że polscy twórcy, 
polskie twórczynie, boją się filmów biograficz-
nych, a źródeł tego lęku szukałbym w słyn-
nym przykazaniu, że o zmarłych można 
mówić tylko dobrze. A już zwłaszcza, jeśli 
ów zmarły jest postacią zapisaną w polskiej 
historii. Ten trend wybielania, uwznioślania, 
rzekłbym wręcz kastrowania znakomitości 
ze wszystkiego, co w nich było niejedno-
znaczne i kontrowersyjne, widać – niestety – 
w polskiej literaturze biograficznej, bujnie się 
ostatnio rozwijającej. Pełno w niej taniego 
sentymentalizmu i grafomańskiej egzalta-
cji. Po prostu książki te często pisane są na 
kolanach, bez odrobiny dystansu do portre-
towanej postaci.

Tak, biografie to pole minowe. Łatwo nara-
zić się na gniew albo rodziny i przyjaciół 
bohatera/ki (przy czym nawet nie wspomi-
nam tutaj o biografiach osób wciąż żyjących, 
bo to w ogóle śmiertelne ryzyko brać się 
za coś takiego), albo na gromy strażników 
świętości, jeśli rzecz dotyczy postaci z pan-
teonu. Nie mniejszym problemem jest prze-
kroczenie ograniczeń konwencji „biopiku”, 
solennej i w gruncie rzeczy nudnej. Jedną 
z moich ulubionych komedii są szwedzkie 
Przygody Picassa, gdzie tytułowy bohater 
wpisany został w absurdalną i nieodparcie 
śmieszną wizję sztuki europejskiej pierwszej 
połowy XX wieku. Kto się u nas poważy na 
takie „świętokradztwo”?

Myślę, że za filmy biograficzne powinny 
się brać wyłącznie osoby bezczelne i pozba-
wione elementarnego szacunku dla tzw. auto-
rytetów. Tylko to gwarantuje, że dostaniemy 
świeże i niebanalne spojrzenie na postać 
historyczną, dalekie od frazesów, że postać 
ta „wielkim człowiekiem była”. Choć może 
zamiast bezczelności wystarczy brak kom-
pleksów wobec „wielkości” i dociekliwość, 
by zobaczyć je w jak najszerszym kontekście, 
z wielu perspektyw i we wszystkich wymia-
rach. A więc – więcej odwagi! Pomników ci 
u nas dość, czas na żywych ludzi.

O ciekawym życiorysie wyjątkowego 
człowieka mówi się, że to gotowy 
scenariusz na film. Ale wbrew pozorom 
kino biograficzne stanowi duże wyzwanie. 
Jak o rzeczywistym bohaterze/bohaterce 
opowiedzieć pełnokrwiście, wiarygodnie 
i interesująco dla widza?
Bartosz Żurawiecki
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Johnny, reż. Daniel Jaroszek Bo we mnie jest seks, reż. Katarzyna Klimkiewicz

Zołza, reż. Tomasz Konecki Bogowie, reż. Łukasz Palkowski

Jak to się stało, że zawędrowałaś 
z kamerą aż do Gruzji i mroź-
nych szczytów Kazbegi?
Zadecydował o tym splot poli-

tycznych i pandemicznych okoliczno-
ści. Miałam realizować zupełnie inny 
film – na Białorusi. Otrzymałam na pro-
jekt dofinansowanie, ale nie wizę. Poza 
tym pandemia i tak utrudniła podróżo-
wanie. Razem ze znajomym ze studiów 
w Szkole Filmowej w Łodzi, autorem 
zdjęć Sandro Wysockim (Joanna Rój 
również ukończyła sztukę operatorską – 
przyp. D.R.), postanowiłam zmienić kie-
runek. Zgodzono się na to. Wybraliśmy 
Gruzję, którą oboje doskonale znamy 
i wiedzieliśmy, że tam na pewno znaj-
dziemy temat i bohatera. Rozpoczęliśmy 
wędrówkę po kraju, pytając przypad-
kowe osoby, czy nie znają kogoś intere-
sującego w swoim otoczeniu. I tak tra-
filiśmy na Vakho: samotnika żyjącego 
w opuszczonej wiosce wśród wysokich 
szczytów. 

Łatwo było go przekonać do filmu, 
dotrzeć do niego?

SEN WUJKA VAKHOSHORT MIESIĄCA

Był środek zimy, wysoki śnieg, poru-
szanie się w tym rejonie było wyjąt-
kowo trudne, ale udało się. Na miejscu 
zastaliśmy cichego mężczyznę w ciem-
nych okularach. Roztaczał niepokojącą 
aurę. Widać było, że dźwiga jakiś ciężar. 
Już w trakcie pierwszej rozmowy napo-
mknął, choć enigmatycznie, że męczy 
go coś z przeszłości i dlatego postano-
wił zamieszkać sam, z dala od innych. 
Pozwolił, żebyśmy zostali, choć potem 
okazało się, że sądził, że sfilmujemy 
tylko kilka scen, ujęć z jego codzienności 
i sobie pojedziemy. A my… zostaliśmy. 
W naturalny sposób więź między nami 
zacieśniła się. W końcu się otworzył.

Wydaje mi się, że praca mogła być 
rodzajem „obozu przetrwania”. 
W filmie widać, że to spartańskie 
warunki.
Vakho jest samowystarczalny. Po zakupy 
spożywcze udaje się tylko raz na kilka 
tygodni do najbliższej, choć odległej 
miejscowości. Ma swoje zwierzęta, dba 
o nie i je też zjada. Przez nasz pobyt spo-
żywaliśmy jego kozę i różne mleczne 
przetwory. Musieliśmy się przyzwyczaić 
do innego sposobu życia i przygotowy-
wania posiłków, mniejszej higieny. I do 
wyciekającego gazu, który dawał cie-
pło, ale instalacja pozostawiała wiele do 
życzenia. 

W filmie nie od razu poznajemy 
przyczynę traumy Vakho – w kon-
strukcji odtworzyłaś swoje doświad-
czenie. 
Po kilkunastu dniach zdjęć bałam się, że 
nie będę miała filmu. Sama obserwacja 
życia Vakho to przecież za mało. Zain-
teresowała nas jego tajemnica i chcie-
liśmy ją poznać. Zastanawialiśmy się, 
co pchnęło go do jego decyzji o życiu 
w samotności. Czy ucieczka nie była 
jakąś prostszą drogą dla poradzenia 
sobie z traumą? Ale nie chcieliśmy oce-
niać, nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę 
na niego wpłynęło, jak mocno zmieniło 
jego psychikę. Czekaliśmy, gotowi nie-
chętnie zaakceptować fakt, że nic z tego 
nie wyjdzie. Jednak pewnego dnia 
Vakho usiadł przy stole i opowiedział 
nam o tym, co go spotkało. 

Wtedy ujawniasz swoją obecność 
przed kamerą – przytulasz go. 
Długo zastanawiałam się, czy umieścić 
to ujęcie w filmie. W ogóle montaż Snu 
wujka Vakho był dla mnie wielką lekcją 
sztuki filmowej... Pomyślałam jednak, że 
ten mój gest jest także gestem ważnym nie 
tylko dla samego Vakho, ale i dla widza. 

Jakie masz plany?
Chcę się rozwijać jako reżyserka. 
Interesuje mnie w kinie psychologia 
i bliskość z bohaterem. Za kilka dni 
z Sandro znowu wyruszamy do Gru-
zji. Jeżeli tam nie znajdziemy nowego 
tematu, to może… Mongolia. Jestem 
bardzo ciekawa świata i ludzi, na 
wszystko otwarta. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

SAMOTNIA WŚRÓD 
SZCZYTÓW KAZBEGI
Rozmowa z Joanną Rój, 
reżyserką filmu Sen wujka Vakho 
wyprodukowanego w Studiu Munka-
-SFP, prezentowanego na Warszawskim 
Festiwalu Filmowym i DOK Leipzig

Sen wujka Vakho,  
reż. Joanna Rój
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W jury Konkursu Filmów 
Krótkometrażowych za-
siedli: producentka Ewa 
Puszczyńska,  aktorka 

Maria Dębska oraz montażystka Beata 
Walentowska. Ten skład zadecydował  
o przyznaniu głównej nagrody im. Lu-
cjana Bokińca jednemu z tegorocznych 
krótkometrażowych debiutów Studia 
Munka-SFP – Victorii w reżyserii Karo-
liny Porcari. Oprócz Grand Prix, Porcari 
wraz z odtwórczynią roli głównej Kata-
rzyną Figurą otrzymały również nagrodę 

STUDIO MUNKA

marki Dr Irena Eris za „najodważniejsze 
spojrzenie”.

Victoria jest historią kobiety, która dopiero 
w dojrzałym wieku zaczyna odkrywać swoją 
seksualność. Fabułę tę nagrodzono wcze-
śniej kwalifikującym do oscarowej nominacji 
Srebrnym Smokiem w konkursie międzyna-
rodowym Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego. W uznanym także przez krytyków 
obrazie wystąpili – oprócz Katarzyny Figury –  
Piotr Cyrwus i Małgorzata Bogdańska.

Drugim co do ważności laurem – Nagrodą 
Specjalną – cieszyć się mógł z kolei Jakub 

Radej, twórca filmu Followers. Odpalaj lajwa. 
Jego obraz prezentowany był wcześniej m.in. 
w konkursach Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego oraz Koszalińskiego Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film”. Na ekranie 
śledzimy tutaj dwóch licealistów, którzy bru-
talnie wykorzystują szkolną uroczystość do 
zdobycia internetowej sławy.

Victoria oraz Followers. Odpalaj lajwa 
powstały w Studiu Munka, w ramach pro-
gramu Trzydzieści Minut, który realizo-
wany jest we współpracy z TVN i Canal+ 
Polska, przy wsparciu Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Producentem wykonaw-
czym obu tytułów była firma Mizar Films, 
a koproducentem All For Movies.

Podczas Młodej Gali wręczono też 
nagrody pozaregulaminowe 47. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Aż trzema z nich: Nagrodą Dziennikarzy, 
Don Kichotem – Nagrodą Polskiej Federa-
cji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz 
Nagrodą Jury Młodych (dla najlepszego 
filmu w Konkursie Głównym) uhonoro-
wany został Chleb i sól Damiana Kocura – 
najnowsza produkcja Studia Munka, z pro-
gramu Sześćdziesiąt Minut finansowanego 
ze środków Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich przy wsparciu Canal+ Polska i PISF.

To na FPFF miała miejsce polska pre-
miera tego filmu, który zaledwie kilka dni 
wcześniej zdobył Nagrodę Specjalną Jury 
w konkursie Orizzonti 79. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Podczas Młodej Gali w Gdyni poznali-
śmy także zwycięzców konkursu na sce-
nariusz filmu inspirowanego Pociągiem 
Jerzego Kawalerowicza, organizowanego 
przez Studio Munka-SFP przy współpracy 
z TVN, Narodowym Centrum Kultury Fil-
mowej w Łodzi oraz Wytwórnią Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warsza-
wie. Wyłoniono następujących laureatów:

• I miejsce, 8 tys. zł (ufundowane przez 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich)  
i realizacja filmu w Studiu Munka – Karol 
Ulman „Duchy”;

• II miejsce, 6 tys. zł (ufundowane przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej) – Kata-
rzyna Iskra „Zmir”;

• III miejsce, 4 tys. zł (ufundowane przez 
Pomorską Fundację Filmową) – Artur 
Wyrzykowski „Lot do domu”;

• Wyróżnienie Honorowe: Agnieszka 
Nasierowska „Nocny pociąg”;

• Wyróżnienie Honorowe: Agnieszka 
Wanicka „Chciałam być dzisiaj sama”.

Aleksandra Różdżyńska

47. FPFF w Gdyni potwierdził uznanie 
dla Victorii Karoliny Porcari. Fabuła 
zdobyła Grand Prix w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych. Nagrodę Specjalną 
przyznano filmowi Followers. Odpalaj 
lajwa Jakuba Radeja.

NASZA VICTORIA 
NA MŁODEJ GALI 
W GDYNI

Twórcy filmu  
Victoria 

z nagrodami  
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sze, ważne wejście do teatru. Od tamtego 
czasu grywałem dużo w Teatrze Drama-
tycznym, w Teatrze Studio czy Teatrze 
Kwadrat. Wydawało mi się, że to właśnie 
na scenie bardziej się zakotwiczę. Jednak 
etaty teatralne nie idą niestety w parze ze 
zdjęciami na planie. Na razie niemożliwe 
jest dla mnie związanie się z żadnym 
konkretnym miejscem na stałe, chociaż 
samego teatru bardzo mi brakuje – tego 
rodzaju magii, który może zdarzyć się 
tylko tam.

5. Z Michałem Kwiecińskim 
spotkałeś się przy Bodo. Teraz 

pracowaliście wspólnie przy Filipie. 
To ponowne spotkanie było czymś 
zupełnie innym?
Myślę, że tak. Przede wszystkim dla-
tego, że Filip jest dla Michała wyjąt-
kowo ważnym filmem, którym żyje już 
od dobrych kilku lat. Kiedy zadzwonił 
do mnie z propozycją roli, poczułem, jak 
bardzo we mnie wierzy. To pozwoliło mi 
samemu uwierzyć w siebie. Wziął mnie 
pod swoje skrzydła i zaufał mi bezgra-
nicznie przy tworzeniu tej roli. To spo-
wodowało, że nasza relacja ma wymiar 
wręcz przyjacielski, a Michała traktuję 
trochę jak filmowego tatę.

6. Erykowi udało się zrozumieć 
Filipa? 

Praca nad Filipem trwała bardzo długo, 
co umożliwiło mi zbliżenie się do Filipa 
z możliwie jak największej ilości stron. 
Dowiedziałem się, że istnieje coś takiego 
jak Auschwitz Retreat. Jest to coroczne 
wydarzenie, podczas którego ludzie 
z całego świata przyjeżdżają do obozu 
Auschwitz, żeby medytować. W ten spo-
sób próbują udźwignąć ciężar i ogrom 
okrucieństwa, które miało tam miej-
sce. Pomyślałem, że muszę wziąć w tym 
udział nie tylko ze względu na Filipa, 
ale też na Eryka. Złożyło się to również 
z moją osobistą historią, czyli chorobą 
i śmiercią moich rodziców. Myślę, że to 
właśnie dlatego mogłem lepiej zrozumieć 
ten okrutny i przepełniony samotnością 
świat Filipa. Niezwykle ważna była także 
praca z moją coach aktorstwa – feno-
menalną Anną Skorupą. Pracowaliśmy 
razem przez ponad pół roku i myślę, że 
gdyby nie ona, to Filip byłby zdecydo-
wanie uboższy. Rozruszaliśmy zarówno 
moją świadomość, jak i podświadomość, 
co doprowadziło do tego, że zacząłem 
mieć sny, w których pojawiał się Filip. 

Analizowaliśmy je potem wspólnie na 
spotkaniach i dochodziliśmy do nowych, 
zaskakujących wniosków, które budo-
wały tę postać.

7. W jednej z rozmów podczas 
tegorocznego Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni – 
gdzie Filip miał swoją premierę – 
zaznaczyłeś, że nie jest to film 
wojenny. To opowieść, której akcja 
dzieje się akurat w trakcie wojny. 
Skąd ta myśl?

Filip został od razu wrzucony do 
worka oznaczonego „historyczny dra-
mat wojenny”. Moim zdaniem to 
przede wszystkim film psychologiczny, 
o samotności i próbie odnalezienia wła-
snej tożsamości. Wojna jest tutaj na 
drugim planie, jest pewnego rodzaju 
gruntem, który daje Filipowi poczucie 
strachu i niepewności, ale nie definiuje 
go. To nie jest też film, który ma w jaki-
kolwiek sposób gloryfikować bohatera. 
To opowieść o człowieku, który nie jest 
patriotą, który nie walczy za swój kraj, 
który stara się jedynie przeżyć. Filip 
próbuje za wszelką cenę znaleźć jakikol-
wiek strzęp normalności w tej absur-
dalnej rzeczywistości. To wszystko 
sprawia, że ten film jest szalenie współ-
czesny. Każdy z nas jest takim zagubio-
nym Filipem, w ciągłym natłoku spraw 
i wszechogarniającym chaosie. Żyjemy 
w wielkich skupiskach, jeden obok dru-
giego, ale tak naprawdę jesteśmy dla 
siebie obcy. Myślę, że przede wszystkim 
jesteśmy obcy dla samych siebie.

8. Jesteś w stanie połączyć ówczesny 
świat Filipa ze współczesnym 

światem Eryka?
W obliczu tego, co dzieje się teraz na 
świecie, powraca ta sama aura strachu, 
niepewności oraz potrzeba walki o sie-
bie, co w czasach Filipa. Nasz świat przy-
pomina jedną wielką Wieżę Babel, gdzie 
porozumienie się graniczy z cudem. 
Dezinformacja, przebodźcowanie 
i pewien rodzaj stresu, którym jesteśmy 
cały czas karmieni, sprawiają, że łatwo 
się pogubić i zapomnieć o tych warto-

ściach, którymi kierowaliśmy się jeszcze 
przed chwilą. 

9. Masz jakieś sposoby lub narzędzia, 
które pomagają ci w radzeniu 

sobie z trudami i bolączkami zawodu, 
jakim jest bycie aktorem?
Myślę, że najważniejsza jest szczerość. 
Przez wiele lat zmagałem się z moją 
dziwnością. Nauczyłem się w końcu, 
że jestem wystarczający i nie muszę na 
każdym kroku komuś czegoś udowad-
niać ani udawać kogoś, kim nie jestem. 
Jedyny sposób, jaki mam, to dawanie 
sobie prawa na niezgadzanie się i bycie 
strażnikiem szacunku do samego siebie. 

10. Gdybyś miał okazję zagrać 
dowolną postać historyczną, to 

kto by to był?
Witkacy! Chopin. I oczywiście Jan 
III Sobieski! (śmiech)

Pytania zadawał  
Kacper Siedlecki

1. W celu rozwiania wszelkich 
wątpliwości: dlaczego „Junior”? 

Mój ojciec miał na imię Eryk, mój dzia-
dek miał na imię Eryk, mnie również 
przypadło w spadku to imię. Eryk Kulm, 
czyli mój ojciec, był znanym polskim 
jazzmanem. Z kolei dziadek zagrał kie-
dyś w filmie Kochaj albo rzuć. Tradycja 
dziedziczenia imienia z ojca na syna ma 
z pewnością swój urok, ale w pewnym 
momencie musiałem zaznaczyć, że ja 
nie jestem żadnym z nich. Nie chciał-
bym widnieć nigdzie jako Eryk Kulm, 
bo Erykiem Kulmem nie jestem. Jestem 
Erykiem Kulmem Juniorem. Czasami 
bardzo trudno jest uciec od tych powią-
zań. Poza tym jest Robert Downey Jr., to 
może być też Eryk Kulm Jr. (śmiech)

2. Kobiety w twojej rodzinie 
i najbliższym otoczeniu również 

odcisnęły jakieś piętno na twoim życiu? 
Moja mama, tak jak dziadek, była 
malarką i myślę, że właśnie dzięki temu 
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w pewnym stopniu uwrażliwiła mnie 
na piękno. Nasz dom był otwarty dla 
wszelkiego rodzaju artystów, więc można 
powiedzieć, że dorastałem otoczony 
sztuką już od najmłodszych lat. Z kolei 
moja babcia, która z zawodu była den-
tystką, uczestniczyła też w powstaniu 
warszawskim. Wspominam ją jako nie-
zwykle silną i odważną kobietę, która 
nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu 
do celu.

3. Masz już na swoim koncie wiele 
produkcji zarówno serialowych, 

jak i filmowych. Jest wśród nich 
film lub serial, który był dla ciebie 
wyjątkowy bądź przełomowy?
Tak. Takim spotkaniem i jednocześnie 
niezwykłą podróżą była Mowa ptaków 
Xawerego Żuławskiego. Xawery pra-
cuje często ze stałą ekipą, co sprawiło, 
że wytworzyła się między nami wszyst-
kimi niepowtarzalna więź. Xawery jest 
też dla mnie wzorem artysty-buntow-

nika, który bezkompromisowo stara 
się robić swoje i przede wszystkim kie-
ruje się zawsze serduchem. Praca nad 
Mową ptaków dała mi niesłychaną siłę 
i utwierdziła w przekonaniu, że w dzi-
siejszym, trochę już bezdusznym, świe-
cie – gdzie podejście do robienia filmów 
przypomina tabelki w Excelu – można 
robić kino autorskie, które potrafi 
dotknąć duszy.

4. W 2015 roku otrzymałeś 
Nagrodę Stowarzyszenia 

Filmowców Polskich za rolę Wolanda 
w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” na 
Międzynarodowym Festiwalu Szkół 
Teatralnych iTSelF w Warszawie. 
Masz jeszcze czas na jakiekolwiek 
działania teatralne?
Moja przygoda z aktorstwem zaczęła się 
właściwie od teatru. Na czwartym roku 
szkoły zagrałem Chlestakowa w „Rewi-
zorze” w reżyserii Nikołaja Kolady 
w Teatrze Studio. To było moje pierw-

Eryk Kulm Jr w filmie Filip,  
reż. Michał Kwieciński

Eryk Kulm Jr i Paweł 
Małaszyński w serialu Belle 
Epoque, sezon 1, odcinek 2, 

reż. Michał Gazda
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i Nadzór” – relacjonuje dzia-
łaczka. – „Wśród klubowiczów 
nawiązała się wyjątkowa rela-
cja. Przyjacielska i zarazem 
twórcza. Na bazie tej grupy 
powstał też Teatr COŚ, który 
działał w Sokolskim Ośrodku 
Kultury przez ćwierć wieku, 
każdego roku organizując spek-
takl o charakterze filmowo-ka-
baretowym na kolejne jubile-
usze Fantomu”. 

Obecnie pokazy DKF-u odby-
wają się dwa razy w miesiącu. 
„Przychodzą widzowie, któ-
rzy byli z nami od samego 
początku. Wielu z nich to już 
seniorzy. Młodzież trudno jest 
zainteresować, ale staramy się, 
organizując projekcje również 
w ramach zajęć lekcyjnych. Pan-
demia i lockdowny nie pomogły, 
ale nie poddajemy się” – zazna-
cza Krystyna Kostera. „Przez te 
wszystkie lata zagraliśmy grubo 
ponad 1000 filmów, odwiedzili 
nas znamienici artyści starszego 
i młodszego pokolenia. Współ-
pracujemy z instytucjami kul-
tury, znawcami kina, ludźmi 
nauki i sztuki” – uzupełnia 
i podaje przykłady imponują-
cych nazwisk. „Chociaż w Fanto-
mie nie stronimy od ciekawych 
propozycji ze świata, szczególną 
uwagę zwracamy na kino pol-
skie” – mówi o dzisiejszym pro-
gramie DKF-u. – „Trzykrotnie 
przed pandemią zorganizowa-
liśmy Kresowe Spotkania Fil-
mowe. Chcemy do tego wrócić”. 
W ramach DKF-u prezentujemy 
też festiwale Żubroffka i Fil-
mowe Podlasie Atakuje, orga-
nizujemy warsztaty filmowe dla 
młodzieży i dorosłych, pokazy 
klasyki kina, w tym kina nie-
mego z muzyką na żywo. Ciągle 
się coś dzieje, ciągle coś nowego, 
ciągle pojawiają się nowe pomy-
sły. „Mam nadzieję, że wkrótce 
znowu spotkamy się w kinie 
Sokół w Sokółce” – podsumo-
wuje Janusz Zaorski. – „Niech 
ten »sokół« fruwa nam jak naj-
dłużej”.

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA
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cykl. A może DKF?” – wspo-
mina. 

Nazwa wyłoniona została 
w plebiscycie. „Fantom, czyli 
zjawa, coś nieziemskiego. Uzna-
liśmy w Radzie DKF-u, że to 
idealnie pasuje do naszej idei” – 
kontynuuje Krystyna Kostera. 
1 marca 1985 roku odbył się 
pierwszy seans – pokaz Gan-
dhiego. – „Sala pękała w szwach. 
Przez lata spotykaliśmy się po 
cztery razy w miesiącu. Czasami 
karnetów brakowało w kasie, 
wtedy widzowie kupowali je 
po cenie dwukrotnie wyższej 
od lokalnych koników”. 

W  repertuarze znaleźć 
można było prawdziwe perełki, 
nieobecne w  regularnym 
obiegu kinowym. „Ściągali-
śmy filmy z ambasad i konsu-
latów, przeglądów, z listami 
dialogowymi, które trzeba 
było czytać. Nie brakowało 
przy tym wszystkim przy-
gód. Graliśmy też dzieła blo-
kowane przez cenzurę – u nas 
po raz pierwszy sokółczanie 
mogli obejrzeć Przesłuchanie 

KINO SOKÓŁ I DKF FANTOM W SOKÓŁCE

Cóż tak magicznego 
jest w DKF-ie Fan-
tom w kinie Sokółka, 
że skradł serce fil-

mowcom? I to nie tylko zwy-
cięskiemu, we wspomnianym 
teście, tandemowi. „Należę do 
tych reżyserów, którzy mają 
pewien impuls, chęć i potrzebę, 
żeby jeździć za filmem. Pre-
miera nie kończy jego życia” – 
komentuje dziś Janusz Zaorski, 
który od dawna wspiera DKF-y, 
w latach 1987-1990 pełnił nawet 
rolę przewodniczącego Rady 
Polskiej Federacji Dyskusyj-
nych Klubów Filmowych. „Kie-
dyś działało ich w Polsce ponad 
600, obecne były nawet we 
wsiach. Wściekły kapitalizm to 
wszystko pozamiatał, ale teraz 
ruch się odradza” – mówi, a na 
temat samego Fantomu dodaje: 
„Kiedy działacze Fantomu 
zaprosili mnie po raz pierw-
szy, z radością zgodziłem się 
na przyjazd, zwłaszcza że był to 
czas, gdy wschodnia ściana Pol-
ski uchodziła za region, w któ-
rym z rozpowszechnianiem kul-

tury filmowej było krucho. A że 
mam też żyłkę społecznika…”. 
Na miejscu reżysera zastały 
same miłe niespodzianki, nie 
tylko malownicze krajobrazy 
Podlasia, które uwiodły rów-
nież Jacka Bromskiego (tu kręci 
cykl U Pana Boga…). Janusz 
Zaorski opowiada: „Kino 
Sokół było w remoncie, ale to 
nie powstrzymało działaczy 
DKF-u przed zorganizowa-
niem projekcji i spotkania. Inni 
zapewne powiedzieliby: zawie-
śmy działalność. Ale nie Kry-
styna Kostera, prezeska i współ-
założycielka Fantomu, oraz jej 
współpracownicy. Rozmowę 
prowadził Adam Radziszewski, 
znawca i wielbiciel kina. Dla 
tych ludzi to nie praca, a pasja, 
życie. Andrzej Sarosiek, brat 
pani Krystyny, swego czasu 
w ciągu 12 godzin czterokrot-
nie pokonał trasę: Warszawa – 
Sokółka, tylko po to, żeby 
umożliwić spotkanie widzów 
z Krzysztofem Zanussim. To 
musi być miłość do kina! Tak 
rozpoczęła się moja przy-

instytucję nierentowną, zamie-
nić w centrum handlowe. Za 
kinem murem stanęli jednak 
ówczesna dyrektor Ośrodka 
Elżbieta Ceglarska oraz sami 
mieszkańcy. Trwamy!”. 

W marcu 2013 roku ruszył 
kapitalny remont Sokoła. „Bez 
modernizacji nie pomogłaby 
nawet dobra wola mieszkań-
ców. Renowacja i zakup nowego 
sprzętu dźwiękowo-projekcyj-
nego były konieczne” – przy-
znaje Krystyna Kostera.  – 
„Tydzień przed wejściem ekipy 
budowlanej przyjechała do nas 
Agnieszka Holland. Żałowała, 
że wprowadzamy zmiany – 
tak bardzo urzekł ją klimat 
naszego kina. Później jednak, 
gdy znowu nas odwiedziła, 
gratulowała zachowania daw-
nej atmosfery. Tworzą ją prze-
cież ludzie – a my tutaj wszy-
scy bardzo kochamy kino. Nasi 
wierni kinooperatorzy – dwóch 
Tadeuszów: Natunewicz pracuje 
w kinie już od 50 lat, a Saro-
siek od 45 lat – dokształcili się 
i nauczyli obsługi cyfrowych 

projektorów. Ani im w głowie 
emerytura”.

FANTOM
Przez dekady Sokoła odwie-
dziło wielu wybitnych twór-
ców, nie tylko Agnieszka Hol-
land i Janusz Zaorski. Wizyty 
organizował DKF Fantom. 
Krystyna Kostera uruchomiła 
go razem z nieżyjącą już Ste-
fanią Kruczkowską. „Odkąd 
pamiętam, uwielbiałam filmy. 
Zdarzały się takie, które uwie-
rały jak kamień w bucie – jako 
nastolatka obejrzałam Siódmą 
pieczęć. Do dziś jest we mnie 
scena gry w szachy. Chciałabym 
kolejnym pokoleniom przeka-
zać taki kamyczek” – opowiada 
działaczka. „Jako studentka 
chodziłam na Konfrontacje 
i pokazy DKF-u w Białymstoku. 
Stefcia również. Jako instruk-
torki w Sokólskim Ośrodku 
Kultury uznałyśmy, że musimy 
coś z tym zrobić. Zaczęło się od 
organizacji maratonów po dwa-
-trzy filmy, ale szybko poczu-
łyśmy, że potrzebny jest stały 

oddane zostało do użytku 
w  1969 roku. „Przez lata 
uczęszczały do niego tłumy. 
Kusiło nowością, nie miało 
konkurencji w postaci gier 
wideo i serwisów streamin-
gowych. Tak jak i inni sokół-
czanie, w młodości umawiałam 
się tam na randki i spotkania 
z przyjaciółmi” – wspomina 
Krystyna Kostera. 

Sokół doświadczył zawi-
rowań typowych dla wielu 
obiektów kinowych w Polsce. 
Największy kryzys przyszedł 
w latach 90. „Trudno wyobrazić 
sobie Sokółkę bez kina Sokół. 
To niezwykle ważne miejsce dla 
lokalnej społeczności, centrum 
integracji i wymiany myśli, roz-
mów” – opowiada Krystyna 
Kostera, która cztery lata temu 
objęła kierownictwo placówki, 
a związana z nią jest od lat 80., 
początkowo jako pracownik 
Działu Metodyki Sokolskiego 
Ośrodka Kultury.  – „Nie-
wiele brakowało, a straciliby-
śmy nasze kino. Jakiś urzęd-
nik chciał je zlikwidować jako 

jaźń z Sokołem i Fantomem. 
Trwa do dziś”. W późniejszych 
latach Janusz Zaorski pojawił 
się w Sokółce z filmami Sybe-
riada polska oraz Pokolenia. I ze 
zwycięskim czekiem. „Kiedy 
z Marią Szabłowską wygrali-
śmy quiz o polskim kinie, byli-
śmy zgodni, komu przekazać 
wygraną” – dodaje reżyser. 
„Trzydzieści tysięcy złotych, 
tyle wyniosła nagroda, to dla 
takiego DKF-u jak nasz olbrzy-
mia kwota. Nie mogłam w to 
uwierzyć. Pieniądze zostały 
przeznaczone na zajęcia 
z młodzieżą szkolną. Dzięki 
nim rozpoczęliśmy także Kre-
sowe Spotkania Filmowe, któ-
rych celem jest przybliżenie 
widzom współczesnego kina 
polskiego” – mówi Krystyna 
Kostera. 

SOKÓŁ
DKF Fantom działa w struk-
turach Sokólskiego Ośrodka 
Kultury i  tamtejszego kina 
Sokół. Jednosalowe kino na 
250 miejsc (po renowacji 174) 
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JEST TAKIE 
MIEJSCE
Kiedy w 2013 roku Janusz Zaorski i Maria 
Szabłowska zwyciężyli w „Wielkim teście 
o polskim filmie”, nie wahali się, komu 
przekazać wygraną. Otrzymał ją DKF Fantom 
działający przy kinie Sokół w 20-tysięcznej 
Sokółce na Podlasiu. 

Kino Sokół
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PAWEŁ JUZWUK

I trudno się z nim nie zgodzić, skoro jego 
dorobek powiększył się z czasem o tak gło-
śne filmy – obok już wymienionych – jak 
Baby Bump (2015) Kuby Czekaja, Ułaskawie-
nie (2018) Jana Jakuba Kolskiego, Obywatel 
Jones (Polska/Wielka Brytania/Ukraina 2019) 
Agnieszki Holland, Biały, biały dzień (Islan-
dia 2019) Hlynura Pálmasona czy Inni ludzie 
(2021) Aleksandry Terpińskiej. „Każdy był 
przygodą. Np. na potrzeby Ostatniej rodziny 
przeprowadziłem rodzaj dziennikarskiego 
śledztwa, aby dowiedzieć się, jakiej muzyki 
słuchała rodzina Beksińskich. Do sceny przy-
jęcia w antystalinowskim Obywatelu Jonesie 
zaproponowałem reżyserce wspaniałe trio 
Marcina Maseckiego, Jana Młynarskiego 
i Jerzego Rogiewicza. Grali przed kamerą jazz 
niczym Eddie Rosner – najpierw ulubieniec 
Stalina, a potem więzień gułagu. Niechby 
wśród takich przygód upłynęło całe moje 
zawodowe życie!” – marzy Paweł Juzwuk.

Andrzej Bukowiecki 

Przyjmijmy, że w kinie odpowiedni-
kiem ogrodnika sadzącego kwiaty 
jest kompozytor, który pisze do fil-
mów muzykę oryginalną. Wtedy 

w konsultancie muzycznym, umieszcza-
jącym w filmach gotowe utwory, zoba-
czymy florystę tworzącego kompozycje 
z tych, które już wyrosły. Tak uważa Paweł 
Juzwuk. Ma 43 lata, nie ma za sobą studiów 
muzycznych czy filmowych – jest magistrem 
dziennikarstwa, zajmował się dziennikar-
stwem muzycznym. Kiedy jeden z pierw-
szych filmów fabularnych, które konsulto-
wał od strony muzycznej, Ostatnia rodzina 
(2016) Jana P. Matuszyńskiego, zwyciężył 
na festiwalu w Gdyni, poznał wybitną kon-
sultantkę Małgorzatę Przedpełską-Bieniek. 
„Na pierwszym spotkaniu, na które szedłem 
z tremą, pani Małgosia powiedziała: „Chło-
paku, jeśli bez kierunkowego wykształce-
nia tak dobrze sobie radzisz, to znaczy, że 
jesteś świetny”. Od tamtej pory wspieramy 
się wzajemnie. Pani Małgosi szczególnie bli-
ska jest muzyka z dawniejszych lat, podczas 

gdy ja pewniej czuję się wśród nowszych 
brzmień” – mówi Paweł Juzwuk.

NIE LADA WYZWANIE
Takie brzmienia dobierał do filmu trium-
fującego w Gdyni w tym roku: The Silent 
Twins (Polska/USA/Wielka Brytania 2022) 
Agnieszki Smoczyńskiej, którego akcja dzieje 
się głównie w latach 80. XX wieku. Reżyserka 
dobrze zapamiętała współpracę Juzwuka 
przy Fudze (Polska/Czechy/Słowacja 2018), 
więc zaprosiła go do swojego najnowszego 
projektu. Juzwuk stanął tu przed nie lada 
wyzwaniem. „Z jednej strony historia walij-
skich sióstr Gibbons, które od dzieciństwa 
lubiły słuchać anglosaskiej muzyki pop, 
dawała zarówno kompozytorom muzyki 
oryginalnej – Marcinowi Macukowi i Zuzan-
nie Wrońskiej – jak i mnie, duże możliwo-
ści stworzenia ciekawej oprawy muzycznej. 
Z drugiej – wymagała proponowania utwo-
rów do wielu ze 128 scen filmu. I to z zacho-
waniem zgodności czasu powstania utworu 
z czasem, w którym dzieje się ilustrowany 

Zdolny, pracowity, kreatywny. Paweł 
Juzwuk to konsultant muzyczny 
wielu filmów, w tym najgłośniejszych 
produkcji ostatnich miesięcy: kinowych 
The Silent Twins i IO, oraz serialu 
Wielka woda.

FLORYSTA KINA

reżyser wykorzystał zaproponowane przeze 
mnie utwory z fonotek, a całość spięły kom-
pozycje Pawła Mykietyna” – mówi Juzwuk. 
I dodaje: „Każda moja rozmowa z panem 
Jerzym zaczynała się od uważnego wysłucha-
nia, czego ode mnie oczekuje, jaką muzykę 
chciałby mieć w danej scenie. Proponowałem 
mu kilka, czasem nawet kilkanaście utworów 
do wyboru. Część z nich odrzucał, a kiedy 
natrafił na takie, które mu odpowiadały, 
mówił: „Brawo, panie Pawle, mamy to!”.

OD DZIECIŃSTWA 
Z KINEM I MUZYKĄ
Paweł Juzwuk urodził się w 1979 roku 
w Węgorzewie na Mazurach. „Wychowa-
łem się na porankach filmowych dla dzieci 
w tamtejszym kinie Mewa” – wspomina. Jako 
nastolatek namiętnie słuchał muzyki, chodził 
na próby zespołów młodzieżowych w domu 
kultury i zajęcia artystyczne w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej. W czasach licealnych doszły 
mu jeszcze warsztaty teatralne z Leszkiem 

Mądzikiem. „Marzyłem, żeby wyrwać się 
z małego miasta i pracować w mediach” – 
zwierza się Juzwuk. Przeniósł się do War-
szawy. Tu wieczorowo zdał maturę i zaocznie 
ukończył na uniwersytecie studia dzienni-
karskie rozpoczęte w Pułtusku. Był didżejem 
w Rozgłośni Harcerskiej, potem w Radio-
stacji, a także jednym z pierwszych pre-
zenterów w polskim MTV. „Pewnego razu 
operator Tomasz Naumiuk zasugerował 
mi, żebym zajął się konsultacją muzyczną 
filmów. O tym, że szukam pracy w moim 
nowym zawodzie, powiedziałem produ-
centce Izie Łopuch. Znaliśmy się z TVN. 
Iza skontaktowała mnie z reżyserem Bar-
toszem Dombrowskim, który przygoto-
wywał wtedy filozofujący dokument 6 kro-
ków (2013). Ten film był w zasadzie moim 
debiutem jako konsultanta muzycznego. 
Spodobało się to, co w nim zrobiłem, więc 
wróżono mi świetlaną przyszłość. Nie wiem, 
czy była świetlana, ale na pewno ciekawa” – 
mówi Paweł Juzwuk.

nim fragment akcji. Kilka melodii musiało 
być odtwarzanych już na planie zdjęcio-
wym, np. w scenach z choreografią” – mówi 
Juzwuk. „Agnieszka, która miała własne pre-
ferencje muzyczne i nie trzymała się ściśle 
playlisty ze scenariusza, druga Agnieszka 
(Glińska – montażystka The Silent Twins), 
Zuzanna, Marcin i ja cały czas wzajemnie 
się inspirowaliśmy, szukając odpowiednich 
utworów. Jeśli widzowie uznali ścieżkę dźwię-
kową filmu za atrakcyjną, powinni wiedzieć, 
że jest ona rezultatem pracy zespołowej” – 
przyznaje skromnie pan Paweł.

Z The Silent Twins wiązał się także pro-
blem natury prawnej: pozyskania licencji 
do piosenek wykorzystanych w filmie. To 
także jest zadanie konsultanta muzycznego. 
Niełatwe. „Wystarczy powiedzieć, że otrzy-
manie zgody na użycie w serialu w reżyse-
rii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka 
Wielka woda (2022) piosenki »Moja i twoja 
nadzieja ’97« zajęło – z uwagi na to, że w jej 
oryginalnym nagraniu wzięło udział wielu 
wykonawców – półtora roku. Kłopot z The 
Silent Twins polegał na tym, że aby można 
było swobodnie korzystać z utworów w eks-
ploatacji filmu zarówno na rynku europej-
skim, jak i anglosaskim, trzeba było scalić, 
w zakresie prawa autorskiego, dwa systemy 
prawne, którym podlegała ta polsko-amery-
kańsko-brytyjska koprodukcja: europejski 
i anglosaski” – tłumaczy Juzwuk. Podkreśla, 
że dzięki wsparciu polskich i brytyjskich 
prawników, większość przeszkód udało 
się pokonać.

Z MISTRZEM
Objęcie konsultacją muzyczną filmu IO (Pol-
ska/Włochy 2022) – poruszającej historii 
osiołka wędrującego po Europie, kochanego 
przez jednych ludzi, krzywdzonego przez 
drugich – spełniło marzenie Pawła Juzwuka 
o współpracy z mistrzem kina autorskiego 
Jerzym Skolimowskim. Wyzwanie było o tyle 
łatwiejsze niż w The Silent Twins, że do prac 
nad IO Juzwuk przystąpił po zakończeniu 
zdjęć do filmu – nie musiał więc dostarczać 
materiału muzycznego na plan. „Dostałem 
listę scen, przy których były pewne trudności 
z muzyką i trzeba było poszukać skutecznych 
rozwiązań. W IO muzyka słyszalna ze źródeł 
widocznych w kadrze przybliżała poetycki 
świat tego filmu do rzeczywistości. Wydaje 
mi się, że w tej roli potrafię odnaleźć się naj-
lepiej” – mówi pan Paweł. Skolimowski miał 
duże wymagania. „Jest wytrawnym melo-
manem. Sięgał w IO po muzykę klasyczną, 
ale nie tylko. Do jednej ze scen świetną pio-
senkę napisał Tomasz Organek. W innych 
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Zuzanna Wrońska,  
Marcin Macuk,  

Agnieszka Smoczyńska,  
Paweł Juzwuk  

i Jakub KijowskiPaweł Juzwuk
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Pretekstem do odwiedzin 20 opi-
sanych w książce dolnośląskich 
miejscowości jest ich filmowa 
przeszłość i teraźniejszość. Lech 

Moliński oraz Jerzy Wypych, obydwaj 
związani z Wrocławską Fundacją Filmową, 
i zdecydowanie nieanonimowi w świecie 
animacji kultury, debiutują jako autorzy 
książki.

Na całe szczęście nie o wyliczankę kolej-
nych produkcji i eksploatowanych przez nie 
lokacji tu chodzi. Moliński, wychodząc rzecz 
jasna od tropów filmowych, snuje opowie-
ści o położeniu geograficznym, skompli-
kowanej historii, wątkach z biografii twór-
czyń i twórców, tle kulturowym, dziejach 
rodzimej kinematografii. Każdej z miej-
scowości poświęca osobny esej. Jedne są 
obszerne, inne skromniutkie, a to warun-
kowane jest głównie lokalną filmografią. 
Wszakże Wałbrzych z 36 pozycjami sąsia-
duje tu z Wambierzycami z pozycją jedną 
(ale jaką!). Zachwyca ogrom wiedzy, którą 
autor chce nam przekazać. Dobrze też za 

Uważność i czułość to przymioty 
duszy, o których tak pięknie pisze 
Olga Tokarczuk w „Czułym nar-
ratorze”. A właśnie głównie o czu-

łości i uważności w życiu traktuje pasjonu-
jący wywiad rzeka Damiana Jankowskiego 
z Wojciechem Marczewskim. Jego tytuł: 
„Świat przyspiesza, ja zwalniam”.

Dwa słowa, które według Marczew-
skiego precyzyjnie definiują naszą rzeczy-
wistość, to „słynne już »Wypierdalać!« –  
wulgaryzm, który stał się czymś więcej, 
okrzykiem niezgody, bólu, głębokiego zra-
nienia, znakiem przekroczenia pewnej 
granicy (…), i drugie – »Czułość«, która 
nabrała mocy dzięki Oldze Tokarczuk  
i która tylko pozornie znajduje się na antypo-
dach wobec wspomnianego okrzyku; prze-
ciwieństwem obu pozostaje obojętność”. 
A obojętnym artystą Marczewski nie jest. 
Głos zabiera rzadko, ale zawsze jest to głos 
znaczący. Przed kilkoma laty zapytałem go, 
czemu zaprzestał reżyserowania, zrealizował 
przecież kilka znakomitych filmów (ostatni 
nakręcił przed ponad 20 laty), a poświęcił się 
pracy pedagogicznej, festiwalowej, społecz-
nej. Odpowiedział: „Filmy powinniśmy kręcić 
tylko wtedy, gdy wierzymy, że mamy do powie-
dzenia widzom coś naprawdę istotnego. A na 
to zazwyczaj potrzeba czasu i pewnie więcej –  
niż mam w sobie – pychy”.

Marczewski jest bardzo aktywny w śro-
dowisku filmowym, w latach 90. ubiegłego 

Zatem podróżują autorzy po Dolnym 
Śląsku, raczą nas kolejnymi historiami, 
czasem tylko wskazując, czy te rozliczne 
filmowe ślady i wspomnienia są żywe 
i przydatne. Zwłaszcza lokalnej społecz-
ności. By pokazać, jak znaczny dorobek 
i wciąż niewyczerpany potencjał filmowy 
można wykorzystać dla rozwoju i pro-
mocji miasta, Moliński i Wypych zabie-
rają nas jednak za granicę, rzut beretem, 
do Görlitz. Trochę to inny świat, czuć 
już powiew tego wielkiego, wręcz hol-
lywoodzkiego. I cokolwiek inne są tam 
praktyki, warte podpatrywania i przesz-
czepiania na tę stronę granicznej rzeki.

Trzeba jednak nadmienić, że to mało 
praktyczny przewodnik, ale tylko w tym 
znaczeniu, że nieporęczny, bo spory, swoje 
ważący, więc jako towarzysz wędrówki 
raczej niewdzięczny. Ale za to jest to kolejna 
(chwaliłem niedawno książkę Agaty Tecl- 
-Szubert o Zespole Filmowym „Silesia”) 
publikacja filmowa na naszym rynku 
wydana z godną uznania i wspomnienia 
dbałością o estetykę.

Równolegle z ukazaniem się tej war-
tościowej i  jakże oryginalnej książki 
wydarzyło się to i owo: Sokołowsko 
otrzymało „Empuzjon” Olgi Tokarczuk, 
politycy zaczęli majstrować przy legnic-
kim Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, 
a Nową Rudę objęła we władanie Kró-
lowa Łukasza Kośmickiego. Wszystko to 
można traktować jako aneksy do kolej-
nych rozdziałów książki Molińskiego 
i Wypycha. Zresztą trudno ją traktować 
jako zamkniętą opowieść. Nie będzie taką, 
póki gdzieś na Dolnym Śląsku słychać 
będzie zaklęcie: „Kamera, akcja!”.

I jest jeszcze jedna przesłanka wska-
zująca, że możliwy jest jakiś ciąg dalszy. 
Gdy oddawałem się lekturze, mój nieza-
wodny kinofilski radar wyłapywał sygnały 
przywołujące a to kino Raj w Lubomie-
rzu (i jego sycylijskiego kuzyna cinema 
Paradiso), a to twardogórskie kino Zryw, 
a to kina wałbrzyskie... Pamiętając o opra-
cowaniach Andrzeja Dębskiego w tej 
materii, zaryzykuję tezę, że i taki prze-
wodnik po dziejach dolnośląskich kin 
miałby sens.

Maciej Gil

DOLNOŚLĄSKIE 
PODRÓŻE FILMOWE

pośrednictwem jego słów poznać grono 
równych mu pasjonatów, których spotkał 
na trasie swoich wędrówek, a którzy dzielili 
się szczodrze informacjami i entuzjazmem. 
Także wśród fotografii Wypycha próżno 
szukać powtórek ze znanych filmowych 
kadrów czy widokówek z malowniczych 
miejsc. To raczej wizualne, bardzo akurat, 
choć zupełnie nie wprost, komentarze do 
słów Molińskiego.

LECH MOLIŃSKI, JERZY WYPYCH
„NIKT NIE WOŁA, KAŻDY PAMIĘTA. 
FILMOWY DOLNY ŚLĄSK”
WYDAWNICTWO WARSTWY, 2022

WOJCIECH MARCZEWSKI,  
DAMIAN JANKOWSKI
„ŚWIAT PRZYSPIESZA, JA ZWALNIAM”
WYDAWNICTWO WIĘŹ, 2022

Tuż przed sezonem urlopowym ukazała się 
książka, którą można by zaliczyć  
do przewodników. Bardzo szczególnych. 
Lech Moliński słowami i Jerzy Wypych 
zdjęciami zachęcają do odwiedzenia  
20 miejscowości na Dolnym Śląsku.

Piotr Skrzynecki, spiritus movens krakowskiej Piwnicy Pod 
Baranami, często mawiał, że pośpiech poniża. W jego kabarecie 
czas, o ile się nie zatrzymywał, to solidnie zwalniał. Było w nim 
miejsce na uważność i czułość.

MAGAZYN FILMOWY  nr 135/listopad 2022 MAGAZYN FILMOWY  nr 135/listopad 2022 93

wieku pełnił funkcję dziekana brytyjskiej 
szkoły filmowej (The National Film and 
Television School), jest współzałożycielem  
i jednym z głównych pedagogów działającej 
od 2002 roku w Warszawie Mistrzowskiej 
Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, 
którą po śmierci Mistrza kieruje. Przez kilka 
lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Programowej Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Z drugiej jednak 
strony to typ outsidera, jeden z jego przyja-
ciół poetów napisał o nim w swoim wierszu 
„ciągle znikający Marczewski”. „Samotność 
w środowisku wymusza we mnie budowa-
nie własnego świata, który potem mogę 

pokazać innym” – mówi artysta. Choć jest 
człowiekiem niezwykle rodzinnym, lubi 
samotność. Przyznaje, że od dzieciństwa 
miewał takie okresy, w których potrzebo-
wał się wyłączyć, pobyć sam ze sobą. Naj-
bliższych do tego przyzwyczaił, rozumieją 
to, a o tym, gdzie aktualnie jest, wie żona, 
i tylko ona. Nabiera wtedy dystansu, spo-
kojnego oglądu, wyciszenia. „Wyraźnie 
czuję, że – jak diagnozowała Olga Tokar-
czuk – »świata jest za dużo«, że gubię się 
w mnogości informacji, bodźców, wra-
żeń, że potrzebuję wówczas »tlenu«, czyli 
samotności” – wyznaje.

Podczas gdyńskiego Forum Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich w 1991 roku, 
kiedy kraj – i kinematografia także – po 
systemowej transformacji wkraczały na 
nowe tory, Marczewski rzucił retoryczne 
pytanie: „Koledzy, czy naprawdę musie-
liście zrobić te wszystkie filmy?”. On nie 
robił, nie musiał. Zrobił tylko te, które 
musiał. Mało, kilka zaledwie, ale Zmory, 
Klucznik, Dreszcze, Ucieczka z kina Wolność 
czy Weiser na trwałe pozostaną w historii  
kina, swą uniwersalnością przekazu – choć 
przecież opowiadają o jednostkowych przy-
padkach – skutecznie opierają się upły-
wowi czasu. 

Kino dla Marczewskiego jest ważne, bo 
pomaga mu wyrazić siebie, ale „bez prze-
sady – stwierdza – prawdziwe życie toczy 
się gdzie indziej”. Bo „Świat przyspiesza, 
ja zwalniam” to nie tylko świetna książka 
„filmowa”, ale nader niezwykle mądra przy-
powieść „życiowa”.

Jerzy Armata

POŚPIECH PONIŻA
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IN MEMORIAM

D o historii polskiego kina prze-
szła scena otwierająca znako-
mitą Obławę Marcina Krzysz-
tałowicza, w której słychać 

narastający szum bukowego lasu. Wydaje  
się nawet, że słyszymy osobno każde drzewo 
i odczuwamy ruch każdej gałęzi. Nie da się 
zapomnieć długiej owacji po pokazie tego 
filmu na festiwalu Camerimage, przezna-
czonej przecież nie tylko dla autora zdjęć 
Arkadiusza Tomiaka, ale też dla odpowie-
dzialnych właśnie za znakomicie zrealizo-
waną ścieżkę dźwiękową Barbary i Piotra 
Domaradzkich. Tak artystkę wspomina 
reżyser i scenarzysta filmu: „Basia była 
bardzo ciepłą i delikatną osobą. Stanowiła 
połowę duetu artystycznego z Piotrem. 
A między Basią i Piotrem zawsze było dla 

P oznaliśmy się w Krakowskim 
Domu Kultury „Pałac pod Bara-
nami” w 1979 roku na sesji 
poświęconej słynnemu Studiu 

Filmów Animowanych, którą wypełniły 
nasze referaty. Marcin był wtedy redak-
torem naczelnym prestiżowego kwar-
talnika „Animafilm”, ja zajmowałem się 
programowaniem krakowskiego Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych i zakopiań-
skiego Przeglądu Filmów o Sztuce, na któ-
rych to imprezach Marcin bywał. Zbli-
żyło nas kino, zwłaszcza animowane, oraz 
muzyka, zwłaszcza bluesowa. Obaj lubili-
śmy się w nich zanurzyć, nie tylko w aktu-
alnych nurtach, ale i historii, a nawet 
prehistorii. Kino animowane narodziło 
się wszak długo przed nadejściem braci 
Lumière (Julian Józef Antonisz, którego 
obaj podziwialiśmy, twierdził nawet, że 
skończyło się z ich nadejściem), blues 
to – jak mawiał Willie Dixon – „korzenie, 
a reszta muzyki – tylko owoce”.

Marcin był z urodzenia warszawiakiem, 
choć od ponad 30 lat pomieszkiwał „pół 
na pół” w stolicy oraz w Providence, gdzie 
pracował – wraz z Agnieszką Taborską, 
swoją wieloletnią partnerką życiową – jako 
wykładowca w tamtejszej Rhode Island 
School of Design. Zainteresowania sztuką, 
a zwłaszcza filmem, wyniósł z rodzinnego 
domu; był synem znakomitego krytyka 
Jerzego Giżyckiego. W jego dorobku jest 
wiele cennych artykułów publikowanych 
na łamach pism poświęconych filmowi oraz 
sztukom plastycznym (m.in. „Kwartalnik 
Filmowy”, „Projekt”, „Kino”, „Magazyn 
Filmowy”), a także książek, m.in. „Walka 
o film artystyczny w międzywojennej Pol-
sce” (1989), „Nie tylko Disney. Rzecz o fil-
mie animowanym” (2000), „Wenders do 
domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich 
recepcja w Stanach Zjednoczonych” (2006), 
również współredakcja pionierskiego tomu 
„Polski film animowany” (2008). 

W 1995 roku zadebiutował jako twórca 
filmowy, współreżyserując – razem ze 
Sławomirem Grünbergiem – dokument 
Jerzy Sołtan. Człowiek, który Polski nie 
zbudował. Zrealizował kilkanaście fil-
mów dokumentalnych (m.in. Wyspa Jana 
Lenicy, 1998; Podróże Daniela Szczechury, 
2005; Alfred Schreyer z Drohobycza, 2010; 
Rzeźbiarz z kamerą, 2018) i animowanych 
(m.in. 106 Olney Street, 2007; Sycylijska 
pchła, 2008; Panta Rei, 2008; Aquatura, 
2010; Stone Story, 2016), a także krótko-
metrażową fabułę Theatrum Magicum 
(2017), inspirowaną literaturą Jana Potoc-
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Wyjątkowa profesjonalistka, wrażliwa 
artystka, a przy tym ujmująca, serdeczna 
koleżanka i współtwórczyni dzieł 
filmowych wielu uznanych reżyserów. 
Odeszła 19 października, w wieku 70 lat.

mnie wyczuwalne podobieństwo w spo-
sobie bycia i sposobie traktowania pracy. 
Nigdy nie było tu jakiegoś twórczego zadu-
fania, a nawet powiedziałbym, że pewien 
rodzaj nieśmiałości w podejściu do filmu 
czy intencji reżysera. Basia łączyła wielki 
profesjonalizm i unikalną ciekawość obrazu, 
które były pretekstem dla jej dźwiękowych – 
zaskakujących odkryć. Pamiętam jeden sze-
roki kadr z Obławy, który Basia oprawiła 
dziwnym, niejednoznacznym odgłosem 
przelatujących ptaków. Był to jakby upiorny 
krzyk. Czyli dostałem od niej wzorcowy 
przykład poetyckiej interpretacji zwyczaj-
nego pleneru. Poczułem się obdarowany 
czymś, co wyszło poza zwykłe ramy pracy 
dźwiękowca. Taka właśnie była Basia jako 
artystka”.

Orzeł w 2015 roku był oczywistym 
potwierdzeniem mistrzowskiej pracy 
uwielbianej przez środowisko „głowy” 
rodu Domaradzkich, bo na planie niemal 
zawsze pracowała w tandemie z mężem 
Piotrem. Ich syn Piotr junior niestety 
krótko – bo zmarł w wieku zaledwie 33 
lat – starał się kontynuować zawodowe 
dzieło rodziców. 

Z Marcinem Krzyształowiczem Barbara 
Domaradzka zrobiła jeszcze dwa filmy – 
Panią z przedszkola i Pana T. (nominacja 
do Orła). Z Dorotą Kędzierzawską zreali-
zowała jej pełnometrażowy debiut Dia-
bły, diabły (nagroda na FPFF w Gdyni), 
następnie Wrony oraz Nic (nominacja do 
Orła). Współpracowała także z Michałem 
Rosą (Farba, Co słonko widziało, Szczęście 
świata), Andrzejem Barańskim (Parę osób, 
mały czas, Braciszek), Małgorzatą Szumow-
ską (Szczęśliwy człowiek) i Mariuszem Tre-
lińskim (Łagodna, Egoiści). 

Kolejną nagrodę za najlepszy dźwięk 
otrzymała w Gdyni za Pożegnanie z Marią 
Filipa Zylbera, a świetne recenzje za kilka-
naście innych produkcji filmowych i telewi-
zyjnych, w czołówkach których się znalazła.

W nekrologach przypomniano, że pra-
cowała w pionie dźwiękowym blisko stu 
filmów fabularnych, seriali telewizyjnych 
(m.in. obu sezonów legendarnej Ekstra-
dycji Wojciecha Wójcika i animowanego 
Edenu Andrzeja Czeczota) oraz kilku fil-
mów dokumentalnych. Współpracownicy, 
koledzy i przyjaciele dodali – niezależnie 
od siebie, ale nadzwyczaj zgodnie – że Bar-
bara Domaradzka pozostanie w pamięci 
środowiska jako niezwykła osoba, wyróż-
niająca się – w pełnym rozwichrzonych 
talentów i skrajnych temperamentów gro-
nie – legendarnym spokojem, trzeźwym 
dystansem i pozytywnym podejściem do 
każdego członka wieloosobowej ekipy. O jej 
zawodowym mistrzostwie mówiono wie-
lokrotnie i cytowano charakterystyczne 
fragmenty filmów, do których montowała 
ścieżkę dźwiękową.

Zwykło się mówić po śmierci takich ludzi, 
że należą do grona niezastąpionych… Na 
pewno niezapomnianych.

Janusz Kołodziej

Barbara Domaradzka

POETKA DŹWIĘKU
Marcin Giżycki

POŻEGNALNY 
BLUES

kiego oraz prehistorią kina, na którą spa-
dła istna lawina festiwalowych nagród, 
m.in. w Santa Cruz, Las Vegas, Jersey 
City, Corrientes, Los Angeles i Limie. 
Od wielu miesięcy pracował nad pełno-
metrażowym dokumentem poświęco-
nym polskiemu filmowi animowanemu.

Marcin był także pomysłodawcą oraz 
dyrektorem artystycznym Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów Animowa-
nych Animator w Poznaniu. O pozycji 
tego wydarzenia w filmowym świecie niech 
świadczy fakt, że Amerykańska Akademia 
Filmowa przyznała przed sześcioma laty 
poznańskiej imprezie status festiwalu kwa-
lifikującego do Oscarów w kategorii krót-
kometrażowych filmów animowanych. 

Nie konkurowaliśmy ze sobą, choć 
poruszaliśmy się po tych samych tery-
toriach filmowo-muzycznych, raczej wza-
jemnie się dopingowaliśmy. Dzięki Mar-
cinowi wydałem we Włoszech historię 
polskiej animacji dla dzieci, zanim uczy-
niłem to na rodzimym rynku, zrewanżo-
wałem mu się, prowadząc uroczystą pre-
mierę jego filmu na zamku łańcuckim, od 
pierwszej edycji pomagałem mu w pro-
gramowaniu Animatora. Podczas ostat-
niej edycji festiwalu Marcin zadzwonił 
do mnie, zaniepokojony, że nie przyje-
chałem do Poznania. Była to moja pierw-
sza absencja festiwalowa. Miałem pewne 
problemy zdrowotne, obiecałem, że spo-
tkamy się w przyszłym roku…

„Gdy wstałem tego ranka / Wypiłem 
piwo sam / Gdy wstałem tego ranka / 
Wypiłem piwo sam / Przyszłość jest nie-
pewna / Koniec stoi u bram” – śpiewał 
kiedyś Jim Morrison w pamiętnym „Prze-
rwanym bluesie”.

Jerzy Armata 

Był iście renesansowo uzdolniony. 
Historyk sztuki, krytyk, pedagog, autor 
wielu interesujących książek oraz filmów. 
A nade wszystko fantastyczny człowiek. 
Odszedł – nagle i niespodziewanie – 
20 października, w wieku 71 lat.
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IN MEMORIAM

27 września zmarł Roman Zarzycki (92 l.), kostiumograf. 
Współpracował kostiumograficznie przy wielu produk-

cjach telewizyjnych i kinowych Z jego filmografii trzeba wymienić 
takie tytuły, jak 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera, Katastrofa w Gi-
braltarze Bohdana Poręby, Kim jest ten człowiek Ewy i Czesława 
Petelskich, Ga, ga. Chwała bohaterom Piotra Szulkina, Dom Jana 
Łomnickiego, Piłkarski poker Janusza Zaorskiego, Dotknięci Wie-
sława Saniewskiego, W labiryncie Pawła Karpińskiego, Maszyna 
zmian Andrzeja Maleszki. Roman Zarzycki odpowiadał również 
za garderobę w Szwadronie Juliusza Machulskiego, Oczach niebie-
skich Waldemara Szarka, Cyrkowej pułapce Andrzeja Romana Ja-
siewicza czy w Przybyli ułani Sylwestra Chęcińskiego.

1 października zmarł Edward Dobrzański (93 l.), aktor teatral-
ny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem Wydziału Aktor-

skiego krakowskiej PWST. Całe życie zawodowe poświęcił jednej 
scenie, występując w latach 1954-2001 w Starym Teatrze w Krako-
wie. Doskonale spełniał się również jako pedagog. W latach 1954-
-94 wykładał w krakowskiej PWST, w latach 1967-68 był pro-
dziekanem, w latach 1968-87 dziekanem Wydziału Aktorskiego, 
a w latach 1980-81 i 1987-90 prorektorem uczelni. Zagrał w wielu 
spektaklach Teatru Telewizji oraz kilku serialach i produkcjach ki-
nowych. Z jego filmografii należy wymienić takie tytuły, jak Biały 
niedźwiedź Jerzego Zarzyckiego, Sól ziemi czarnej i Perła w koro-
nie Kazimierza Kutza, Spokój Krzysztofa Kieślowskiego, Z biegiem 
lat, z biegiem dni… Andrzeja Wajdy i Edwarda Kieślowskiego, 
Ognisty anioł Macieja Wojtyszki, Śmierć Johna L. Tomasza Zyga-
dły, Modrzejewska Jana Łomnickiego. Edward Dobrzański za swo-
ją pracę artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele nagród i od-
znaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę za zasługi dla Krakowa oraz 
Medal Honoris Gratia.

1 października zmarł Krzysztof Maj (70 l.), reżyser filmowy. 
Swoją drogę zawodową rozpoczął od spektakli Teatru Telewi-

zji. Asystował Feliksowi Falkowi przy Pelikanie, następnie był asy-
stentem Agnieszki Holland i Laco Adamika przy Lorenzaccio. Był 
II reżyserem takich filmów kinowych, jak Przeznaczenie i Medium 
Jacka Koprowicza, Nie było słońca tej wiosny Juliusza Janickiego, 
Idol Falka, Kochankowie mojej mamy Radosława Piwowarskie-
go, Życie wewnętrzne Marka Koterskiego, Gdzieśkolwiek jest, jeśliś 
jest… Krzysztofa Zanussiego i Głuchy telefon Piotra Mikuckiego. 
Ponadto Krzysztof Maj współpracował przy takich produkcjach, 
jak Szansa Falka, Kobieta i kobieta Janusza Dymka i Ryszarda Bu-
gajskiego, Cham Adamika, Gorączka Holland, Limuzyna Daimler-
-Benz Filipa Bajona, Dreszcze Wojciecha Marczewskiego, Pensja 
pani Latter Stanisława Różewicza, Wierna rzeka Tadeusza Chmie-
lewskiego, Cudowne dziecko Waldemara Dzikiego, Stan posiada-
nia, Życie za życie. Maksymilian Kolbe i Dotknięcie ręki Zanussiego 
czy Wiedźmin Marka Brodzkiego.

2 października zmarła Helena Białecka (86 l.), II reżyser. Po-
czątkowo pracowała jako sekretarka planu przy takich pro-

dukcjach, jak Milczące ślady Zbigniewa Kuźmińskiego, Wiano 
Jana Łomnickiego czy Dom na głowie Grzegorza Kędzierskie-
go. Następnie współpracowała reżysersko przy filmach: Życie raz 
jeszcze, Potem nastąpi cisza i Jowita Janusza Morgensterna, Kto-

kolwiek wie... Kazimierza Kutza, Stawka większa niż życie Mor-
gensterna i Andrzeja Konica, Rzeczpospolita babska Hieronima 
Przybyła, Dziura w ziemi Andrzeja Kondratiuka, Brylanty pani 
Zuzy Pawła Komorowskiego, Dulscy Jana Rybkowskiego, Przepra-
szam, czy tu biją? Marka Piwowskiego, Biały mazur Wandy Jaku-
bowskiej, Był jazz Feliksa Falka, C. K. Dezerterzy Janusza Majew-
skiego oraz Obywatel Piszczyk Andrzeja Kotkowskiego. Pojawiała 
się również na ekranie w epizodach aktorskich, m.in. w Stawce 
większej niż życie, w telenoweli W labiryncie Pawła Karpińskiego 
i w noweli Skok w filmie nowelowym Do widzenia wczoraj. Dwie 
krótkie komedie o zmianie systemu (reż. Janusz Majewski, Janusz 
Morgenstern). Helena Białecka była wieloletnią członkinią Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich.

10 października zmarła Liliana Jankowska (91 l.), sceno-
grafka teatralna i telewizyjna. Była absolwentką Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1971-79 pracowała na eta-
cie scenografa w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Ponadto współ-
pracowała ze scenami Białegostoku, Bielska-Białej, Częstochowy, 
Elbląga, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Gniezna, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Jeleniej Góry, Kalisza, Katowic, Kielc, Koszalina, Krako-
wa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Radomia, Rzeszo-
wa, Słupska, Sosnowca, Szczecina, Tarnowa, Torunia, Warszawy, 
Wrocławia, Zielonej Góry, a także z kilkoma teatrami za granicą. 
W dorobku ma również scenografie (w kilku przypadkach tak-
że kostiumy) w paru spektaklach Teatru Telewizji, w tym w ta-
kich tytułach, jak Wesołe kumoszki z Windsoru w reżyserii Józefa 
Słotwińskiego, Zaczarowane koło Kazimierza Brauna czy Pierwszy 
dzień wolności Ignacego Gogolewskiego.

10 października zmarła Sabina Mielczarek (95 l.), aktorka te-
atralna, filmowa i telewizyjna. Była absolwentką Wydzia-

łu Aktorskiego warszawskiej PWST (z siedzibą w Łodzi). Do roku 
1949 grała na wielu scenach teatralnych w całym kraju. W latach 
1951-55 była w zespole Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. 
Następnie występowała w Teatrach: Wybrzeże w Gdańsku (1956-
-57, 1958-60), Ziemi Opolskiej (1957-58), Dolnośląskich w Jele-
niej Górze (1960-61), im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1965-
-66), im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1966-67), Ziemi 
Pomorskiej w Grudziądzu (1967-69), Ziemi Łódzkiej (1969-
-1978), im. Juliana Tuwima w Łodzi (1980-81). Sporadycznie zaj-
mowała się także reżyserią teatralną. Kilkukrotnie pojawiła się 
na małym i dużym ekranie. Z jej filmografii należy wymienić ta-
kie tytuły, jak Nafta Stanisława Lenartowicza, Lalka Ryszarda Bera 
i Znachor Jerzego Hoffmana. Sabina Mielczarek za swoją pracę ar-
tystyczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

11 października zmarła Wanda Wieszczycka-Nowisz (79 l.), 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była absolwent-

ką Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. Występowała w Te-
atrach: Ziemi Opolskiej w Opolu (1966-70), im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie (1970-77), im. Jana Kochanowskiego w Opolu (1977-
-80), im. Stefana Jaracza w Łodzi (1980-90), Szwedzka 2/4 w War-
szawie (1990-92), Rozmaitości w Warszawie (1996-98). Spo-
radycznie przyjmowała role na małym i dużym ekranie, grając 
w spektaklach i serialach  telewizyjnych oraz w kilku produkcjach 
kinowych. Z jej filmografii warto wymienić takie tytuły, jak 150 na 
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MARCIN GIŻYCKI  
26 IX 1951 – 20 X 2022

JAN HESSE
2 XII 1938 – 26 X 2022

STEFAN SZWAKOPF
2 II 1924 – 31 X 2022

MICHAŁ JÓŹWIAK  
7 VIII 1976 – 14 XI 2021

BOGUMIŁA CIOSEK  
10 VI 1938 – 18 XI 2021

SYLWESTER CHĘCIŃSKI  
21 V 1930 – 8 XII 2021

JANUSZ MENDEL  
11 X 1938 – 23 XII 2021

JANUSZ ŁĘSKI  
12 II 1930 – 1 I 2022

ROBERT STANDO  
16 VI 1931 – 12 I 2022

ELŻBIETA PIETRZAK  
3 XI 1950 – 19 I 2022

ILONA KUŚMIERSKA-KOCYŁAK  
16 VI 1948 – 18 IX 2022

PIOTR MARCZEWSKI  
13 VIII 1938 – 19 IX 2022

FRANCISZEK PIECZKA  
18 I 1928 – 23 IX 2022

HELENA BIAŁECKA  
29 II 1936 – 2 X 2022

ADAM ŁOWICKI  
7 IX 1954 – 16 X 2022

JÓZEF ĆWIERTNIA  
20 XII 1936 – 16 X 2022

BARBARA DOMARADZKA  
7 V 1952 – 19 X 2022

FRANCISZEK MAJKOWSKI  
9 III 1935 – 22 VI 2022

WOJCIECH BIEDROŃ  
25 IX 1957 – 9 VII 2022

PIOTR DUDZIŃSKI  
7 X 1944 – 21 VII 2022

JAN BUDKIEWICZ  
19 V 1934 – 2 VIII 2022

LESŁAW WILK  
16 VI 1947 – 27 VIII 2022

LIGIA BOROWCZYK  
7 XII 1932 – 6 IX 2022

WIESŁAW ZIĘBA  
4 V 1947 – 12 IX 2022

KRZYSZTOF SOWIŃSKI  
19 III 1948 – 25 I 2022

HENRYK POLLAK  
22 II 1947 – 6 II 2022

MARIA WITUSKA  
20 VII 1948 – 14 II 2022

TADEUSZ BOROWSKI  
9 VII 1941 – 4 III 2022

PAWEŁ KWIEK  
16 III 1951 – 13 III 2022

WŁADYSŁAW BARAŃSKI  
15 III 1941 – 14 III 2022

KATARZYNA MARCHEWA  
13 VI 1995 – 21 III 2022

JOLANTA LOTHE-KAJZAR  
19 IV 1942 – 1 IV 2022

DANUTA KĘPCZYŃSKA  
21 III 1929 – 6 IV 2022

WITOLD ORZECHOWSKI  
3 X 1941 – 22 IV 2022

IRENA  
WŁODARCZYK-ARKUSIŃSKA  

13 XII 1946 – 9 V 2022

JERZY BLASZYŃSKI  
19 VIII 1928 – 19 V 2022

JADWIGA  
WIECHOWSKA-KIKOLSKA  

1 VI 1929 – 30 V 2022

ZBIGNIEW OSIŃSKI  
5 VII 1945 – 9 VI 2022

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI: 
LISTOPAD 2021 – PAŹDZIERNIK 2022
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IN MEMORIAM VARIA

Irena Strzałkowska prezeską KIPA

W dniu 30 września odbyło się wyborcze 
Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Pro-

ducentów Audiowizualnych, podczas którego 
wybrano prezeskę Izby oraz zarząd na nową 
kadencję 2022-2025. Nową prezeską KIPA 
została Irena Strzałkowska, która funkcję objęła 
jednomyślną decyzją Walnego Zgromadze-
nia. Wiceprezesami zostali: Zbigniew Doma-
galski (WFDiF) oraz Stanisław Zaborowski 
(Silver Frame). Członkami zarządu (w kolej-

ności alfabetycznej): Piotr Belka (MTL Max 
Film), Małgorzata Domin (Domino Films), 
Izabela Kiszka-Hoflik (IKH Pictures Produc-
tion), Tomasz Morawski (HAKA Films), Pau-
lina Zacharek (Momakin), Małgorzata Pro-
ciak (ZK Studio). Walne Zgromadzenie KIPA 
jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępują-
cemu zarządowi w odniesieniu do sprawozdań 
merytorycznych i finansowych z działalności 
KIPA w latach 2019-2022.

godzinę Wandy Jakubowskiej, Zagrożenie Wacława Florkowskie-
go, Co dzień bliżej nieba Zbigniewa Kuźmińskiego, Kochankowie 
mojej mamy Radosława Piwowarskiego, Życie wewnętrzne Marka 
Koterskiego czy Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz.

16 października zmarł Józef Ćwiertnia (85 l.), animator, pla-
styk, reżyser i scenarzysta filmów animowanych. Był ab-

solwentem Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. Od 1970 związa-
ny był ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Jeden 
z najlepszych realizatorów całej, ulubionej przez najmłodszą pu-
bliczność, serii filmów o Reksiu. Zadebiutował natomiast ani-
macją w serialu Bolek i Lolek. Kilka lat później był już reżyserem, 
scenarzystą i autorem opracowania plastycznego serialu Bolek 
i Lolek wyruszają w świat. W dorobku autorskim ma też takie ty-
tuły, jak Metamorfozy, Kapitan Pyk-Pyk, Kapitan Kliper, Olim-
piada Bolka i Lolka czy Idylla. W 1991 odebrał Nagrodę Prze-
wodniczącego Komitetu Kinematografii za całokształt twórczości 
w dziedzinie filmu pozafabularnego za rok 1990. Józef Ćwiertnia 
był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

16 października zmarł Adam Łowicki (68 l.), reżyser, sce-
narzysta i animator. Przez wiele lat zawodowo związany 

był ze Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie. Jako anima-
tor pracował przy tak znanych produkcjach, jak Pomysłowy Do-
bromir, Pies, kot i…, Tajemnica dziadka, Gucio i Cezar, Czaro-
dziejski młynek, Wędrówki Pyzy, Tajemnice szyfru Marabuta czy 
Tydzień przygód w Afryce. Był autorem (scenariusz, scenografia 
i reżyseria) filmów: Znaki drogowe, Pomysłowy wnuczek, ABC… 
itd. Adam Łowicki był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

17 października zmarł Zdzisław Tobiasz (96 l.), aktor te-
atralny i filmowy, radiowy, telewizyjny i dubbingowy, re-

żyser teatralny, pedagog. Był absolwentem Wydziału Aktorskie-
go warszawskiej PWST. Występował w Teatrach: Dramatycznym 
w Szczecinie (1950-51 i 1960-61), Ateneum w Warszawie (1951-
-57 i 1961-91), im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1957-58), im. Ju-
liusza Osterwy w Lublinie (1958-60). W latach 1951-55 wykładał 
w PWST w Warszawie, a w latach 1975-95 w PWSFTviT w Łodzi. 
W swojej bogatej filmografii ma wiele spektakli i seriali telewizyj-
nych oraz produkcje kinowe. Z tego dorobku trzeba wymienić ta-
kie tytuły, jak Ludzie z pociągu Kazimierza Kutza, Jak być kochaną 
Wojciecha Jerzego Hasa, Gangsterzy i filantropi Jerzego Hoffma-
na i Edwarda Skórzewskiego, Życie raz jeszcze Janusza Morgen-
sterna, 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera (ten serial dał mu szcze-
gólną rozpoznawalność i sympatię widzów), Dolina Issy Tadeusza 
Konwickiego, Dekalog, pięć Krzysztofa Kieślowskiego. Zdzisław 
Tobiasz był również cenionym aktorem radiowym i dubbingo-
wym. Użyczył głosu postaci Soamesa Forsyte’a w polskiej wer-
sji językowej serialu BBC Saga rodu Forsyte’ów (TVP 1970), a rola 
ta przeszła do historii polskiego dubbingu jako jedno z najwięk-
szych osiągnięć w tej dziedzinie filmowej. Za swoje dokonania 
artystyczne został uhonorowany wieloma nagrodami i odzna-
czeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honoro-
wą m.st. Warszawy, Krzyżami: Kawalerskim i Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski czy Złotym Mikrofonem – nagrodą Polskiego 
Radia „za interpretacje słowa”.

20 października zmarł Krzysztof Talczewski (63 l.), reży-
ser i scenarzysta filmów dokumentalnych, producent i re-

daktor telewizyjny. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Ja-
giellońskim oraz na paryskiej Sorbonie. W 1983 wyemigrował 
do Francji, gdzie współpracował z paryskim studiem Video Kon-
takt. Od 1987 zrealizował około 40 filmów dla francuskich kana-
łów telewizyjnych. Po powrocie do Polski, w latach 2004-06 był 
szefem Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP. 
W swoim dorobku scenarzysty i reżysera ma takie dokumen-
ty, jak Umrzeć za Warszawę, Księży Młyn, Tajemnice Watykanu, 
Krzyżacy, Seks w PRL-u, Aram czy Niepodległość. Ostatnim je-
go dziełem był pełnometrażowy film dokumentalny, współreży-
serowany z Mirosławem Borkiem – Wojna światów – oparty na 
zrekonstruowanych filmach archiwalnych z wojny polsko-so-
wieckiej 1920 roku, zakończonej jednym z największych sukce-
sów militarnych Polaków. W Wojnie światów wykorzystano rów-
nież nagrania radiowe, relacje uczestników i świadków wydarzeń, 
a także archiwalne świadectwa materialne, które przetrwały do 
naszych czasów. Telewizja Polska na potrzeby tego filmu przepro-
wadziła cyfrową rekonstrukcję stuletnich, niepublikowanych do-
tąd archiwalnych filmów, m.in. z Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Czech Węgier i USA.

26 października zmarł Jan Hesse (83 l.), operator filmo-
wy, pedagog. Był absolwentem Wydziału Operatorskie-

go PWSTiF w Łodzi. W jego bogatej filmografii znajdziemy ob-
razy dokumentalne, telewizyjne i kinowe. Był autorem zdjęć do 
tak znanych tytułów, jak Za ścianą Krzysztofa Zanussiego (wcze-
śniej zrobił zdjęcia do szkolnej etiudy tego reżysera – Śmierć 
prowincjała, oraz był operatorem kamery przy filmach Struktura 
kryształu i Życie rodzinne), Palec Boży Antoniego Krauzego, Oca-
lenie Edwarda Żebrowskiego, Awans Janusza Zaorskiego, Życie 
Kamila Kuranta Grzegorza Warchoła czy Żuraw i czapla Kry-
styny Krupskiej. Ten ceniony operator spełniał się również w ro-
li pedagoga, wykładając na Wydziale Radia i Telewizji UŚ w Ka-
towicach. Jan Hesse był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich oraz członkiem Stowarzyszenia Autorów 
Zdjęć Filmowych (PSC). Obszerniejsze wspomnienie o Janie 
Hesse opublikujemy w grudniowo-styczniowym numerze „Ma-
gazynu Filmowego”.

W październiku zmarł Mieczysław Antoni Gajda (77 l.), 
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem 

Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Występował w Te-
atrach: Dramatycznych w Szczecinie (1969-75), im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach (1976-77), Powszechnym w Łodzi (1977-
-84, 1986-92), Nowym w Łodzi (1984-86, 1992-93, 2003-09) 
i Muzycznym w Łodzi (1993-94, 1997-2003). Zagrał w wielu 
spektaklach Teatru Telewizji oraz kilku serialach, a także w pro-
dukcjach kinowych. Z jego filmografii trzeba wymienić takie 
tytuły, jak Stawka większa niż życie Janusza Morgensterna i An-
drzeja Konica, Dzień oczyszczenia Jerzego Passendorfera, Ryce-
rze i rabusie Tadeusza Junaka, 20 lat później Michała Dudziewi-
cza czy Mit o „Szarym” Grzegorza Królikiewicza.

 
Oprac. Julia Michałowska

Magdalenia 
Łazarkiewicz 
artPrezydentką 
Festiwalu 
Miasto/a Gwiazd

Interdyscyplinarny Festi-
wal Sztuk Miasto/a Gwiazd 

w Żyrardowie co roku powołuje 
swojego artPrezydenta. Przez 
cały rok pełni on rolę opiekuna 
festiwalu, by ostatniego dnia, 
podczas uroczystej gali, ode-
brać złoty klucz – statuetkę. 
Tym razem prezydencja przy-
padła reżyserce oraz scenarzy-
stce Magdalenie Łazarkiewicz. 
W poprzednich latach kadencje 
sprawowali m.in. Grzegorz Mie-
cugow, Jan Peszek, Małgorzata 
Niemen czy Robert Gonera. 
Festiwal Miasto/a Gwiazd co 
roku zrzesza artystów z całego 
kraju, którzy przyjeżdżając do 
Żyrardowa na spotkania ze stu-
dentami oraz lokalną społecz-
nością, prezentują swoje doko-
nania twórcze. Tegoroczna, 14. 
edycja festiwalu trwała od 22 
do 24 września. Do Żyrardowa 
przybyli m.in. tacy goście, jak 
Adam Sztaba, Marcin Szczygiel-
ski, Mariola Turbiarz, prof. Jan 
Tutaj i wielu innych. Założycie-
lem i pomysłodawcą festiwalu 
jest prof. Artur Krajewski. Inter-
dyscyplinarność i improwizacja 
to słowa klucze do zrozumie-
nia tego wydarzenia zbudowa-
nego z wielości dziedzin sztuki: 
plastyki, teatru, filmu, muzyki, 
tańca, performance’u i anima-
cji. Do tej pory Festiwal Mia-
sto/a Gwiazd w Żyrardowie 
odwiedziło ponad 3,5 tys. arty-
stów.

Prosto i przystępnie 
o technologicznych 
zawiłościach 
filmowych urządzeń

Nakładem wydawnictwa 
FilmPro ukazała się kolejna 

książka Filipa Kovcina, Piora 

Kuci i Jerzego Rudzińskiego 
zatytułowana „Iluminacja. 
Cyfrowa kamera  – analo-
gowy świat”. Tom jest konty-
nuacją książki „Oświecenie. 
Analogowe światło – cyfrowa 
k a m e r a”.  J a k  z a p e w n i a 
wydawca, omawiana w  tej 
pozycji tematyka prezen-
tuje bardziej zaawansowany 
poziom, jednak podana jest 
w możliwie prosty sposób. To 
obszerny, praktyczny podręcz-
nik przeznaczony dla osób ze 
świata filmu zainteresowanych 
zaawansowanymi zagadnie-
niami technologicznymi mają-
cymi praktyczne zastosowanie 

w codziennej pracy na planie 
zdjęciwym. Zarówno dla ope-
ratorów filmowych, jak i dla 
pracowników technicznych bli-
sko współpracujących z pio-
nem operatorskim. Książka jest 
skierowana również do tych 
twórców i techników, którzy 
samodzielnie lub w mniej-
szych grupach realizują swoje 
filmy. Producenci filmowi także 
znajdą w niej odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania związane 
z szeroko rozumianą filozo-
fią pracy nowoczesnych urzą-
dzeń filmowych w kontekście 
możliwości realizacyjnych. 
W książce omawiane są zagad-

nienia technologiczne najbar-
dziej nurtujące twórców, czyli: 
jak naprawdę czuła jest kamera; 
co to jest RAW; jak poprawnie 
eksponować obraz w różnych 
sytuacjach ekspozycyjnych 
LOG i RAW; co to jest i jak 
działa DUAL ISO; jak rozumieć 
i tworzyć LUT-y; jak uporać się 
ze złożonymi opcjami menu 
w kamerach różnych producen-
tów; czego unikać i jak sobie 
radzić w nieoczywistych sytu-
acjach zdjęciowych; jak czytać 
wykresy, tablice testowe, oscy-
loskop i wektoroskop... Książka 
jest do nabycia w sklepie online 
Wydawnictwa FilmPro.
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Irena Strzałkowska,  
nowa prezeska KIPA  
oraz Alicja Grawon-Jaksik, 
ustępująca prezeska KIPA
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Skwer im. Andrzeja Wajdy w Warszawie

Na warszawskim Żoliborzu u zbiegu ulic Czarnieckiego 
i Hauke-Bosaka został otwarty Skwer Andrzeja Wajdy. 

To miejsce niedaleko domu wielkiego reżysera, w którym 
mieszkał i tworzył przez 43 lata. Jedną z inicjatorek uhono-
rowania pamięci reżysera była aktorka i radna, przewodni-
cząca komisji ds. nazewnictwa miejskiego Rady m.st. War-
szawy Anna Nehrebecka-Byczewska. Podczas uroczystości 
otwarcia Skweru odczytała ona list od żony reżysera, Kry-
styny Zachwatowicz-Wajdy: „Jestem bardzo wdzięczna za 
upamiętnienie Andrzeja Wajdy skwerem jego imienia – tak 
blisko domu, w którym mieszkał 43 lata swego życia. Domu, 
w którym przeżyłam z nim najważniejsze i najszczęśliwsze lata 
mojego życia. Wybaczcie moją nieobecność, ale nie jestem 
w stanie wracać do tych miejsc, tak teraz dla mnie bolesnych. 
Mam nadzieję, że ten skwer będzie miejscem pamięci o nim”. 
„Warto, żebyśmy i mieszkańcy, i przechodnie byli konfron-
towani z pamięcią o nim, żeby bawiły się tu dzieci, przycho-

dziły psy, siedziały starsze panie i starsi panowie, ale też liczę 
na to, że zatrzyma się młody człowiek i zada pytanie, co to 
jest?” – mówiła Agnieszka Holland. „Andrzej jest nieustan-
nie obecny, cokolwiek robię, czytam, oglądam, przejmuję się 
zdarzeniami politycznymi, światem... pytam – a co Andrzej 
by na to powiedział?” – dodała Holland. „Mamy ogromny 
obowiązek jako obywatele i twórcy, artyści – jesteśmy odpo-
wiedzialni za świat, w którym żyjemy i za ludzi, którzy przy-
chodzą oglądać nasze filmy” – podkreślała reżyserka. Andrzej 
Wajda zmarł w Warszawie 9 października 2016 roku. Na uro-
czystości otwarcia Skweru im. Andrzeja Wajdy artystę i wiel-
kiego Polaka wspominali inni twórcy, m.in. Daniel Olbrych-
ski, Michał Kwieciński, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski. 
Na uroczystości obecni byli też m.in. Krystyna Janda, Olgierd 
Łukaszewicz, Janusz Gajos, Feliks Falk, Allan Starski, Maciej 
Karpiński, córka reżysera Karolina Wajda, a także burmistrzo-
wie warszawskich dzielnic i radni.

Laureaci WAMA Film 
Festival

W  sobotę 8 października, 
w  Warmińsko-Mazur-

skiej Filharmonii im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie, 
odbyła się ceremonia fina-
łowa 9. WAMA Film Festival. 

Zaprezentowano wybrane filmy 
warsztatowe zrealizowane pod-
czas festiwalu, a także przed-
stawiono laureatów Konkursu 
Filmów Krótkich i Międzynaro-
dowego Konkursu Koprodukcji 
Filmowych. Jury przyznało też 
nominacje do Nagród im. Jana 
Machulskiego, a wydarzenie 

wodniczący), Mikołaj Lizut, 
Diana Dąbrowska i Stine Marie 
Solem, przyznało Grand Prix, 
Wyróżnienie Honorowe oraz 
nominacje do Nagród im. Jana 
Machulskiego. Po obejrzeniu 
20 filmów jurorzy zapropono-
wali następujący werdykt: Grand 
Prix oraz nagrodę finansową 
marszałka województwa war-
mińsko-mazurskiego w wyso-
kości 10 tys. zł otrzymał film 
Martwe małżeństwo Michała 
Toczka „za piękno i prostotę, 
która ostatecznie sprowadza 
się do ważnej egzystencjalnej 
myśli: czasem trzeba po prostu 
umrzeć, żeby móc żyć”. Wyróż-
nienie Honorowe otrzymał Mar-
twy punkt w reżyserii Patrycji 
Polkowskiej „za stworzenie – 
w oparciu o pojedyncze zdarze-
nie – całego mikroświata napięć 
społecznych, w którym nie ma 
łatwych, gotowych odpowiedzi”. 
Z kolei nominacje do 18. edycji 
Nagród im. Jana Machulskiego 
otrzymali: w kategorii Najlepsza 
Reżyseria – Maria Ornaf za film 
Kiedy obróci się dom, w katego-
rii Najlepszy Scenariusz – Patry-
cja Polkowska za Martwy punkt, 
w kategorii Najlepsze Zdjęcia – 
Tomasz Pawlik za Martwe mał-
żeństwo, w kategorii Najlepszy 
Montaż – Alan Zejer za Kiedy 
obróci się dom, w kategorii Naj-
lepsza Aktorka – Ewa Konstan-
cja Bułhak za Tylko do świtu 
(reż. Eliza Godlewska i Alan 
Ruczyński), w kategorii Najlep-
szy Aktor – Adam Borysowicz 
oraz Ignacy Liss za Followers.  
Odpalaj lajwa (reż. Jakub Radej), 
w kategorii Najlepszy Film 
Dokumentalny – Ten obrazek 
jest bardzo ładny (reż. Jakub Cio-
siński), a w kategorii Najlepszy 
Film Animowany – Kot (reż. 
Zofia Strzelecka). Jury Warmii 
i Mazur, obradujące w składzie: 
Mary Rumi, Stanisław Zawiśliń-
ski oraz Michał Rytel-Przeło-
miec, przyznało Nagrodę im. 
Anny Wasilewskiej etiudzie 
fabularnej Kiedy obróci się dom 
„za film, który w sposób przej-
mujący i spójny przedstawia 
wnętrze młodej osoby będą-

Wielki jubileusz teatru i kinoteatru w Lublinie
Rok 2022 w Lublinie to czas celebrowania 200 lat istnienia Teatru Starego, jak również 115 lat 

jego funkcjonowania jako kinoteatru. To także jubileusz 10-lecia Teatru Starego od momentu 
wznowienia działalności obiektu po ponad 30-letniej przerwie i po wielkim remoncie przeprowa-
dzonym w latach 2008-2012. Równo 200 lat po pierwszym spektaklu wystawionym w budynku 
u zbiegu ulic Jezuickiej i Dominikańskiej na Starym Mieście w Lublinie, w czwartek 20 paździer-
nika, dostojni goście z Lublina i całej Polski przybyli do teatru, by uczcić wyjątkowy jubileusz. 
Teatr Stary przygotował z tej okazji specjalny monodram – „Lear” na podstawie dramatu Wil-
liama Szekspira w wykonaniu Andrzeja Seweryna. Spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego 
i ze scenografią Justyny Łagowskiej połączył klamrą dwa stulecia działalności tej sceny. Choć 
nie jest znany tytuł pierwszej sztuki wystawianej na deskach teatru 20 października 1822 roku, 
to wiadomo, że pierwszą udokumentowaną realizacją był właśnie „Król Lear” z aktorem Janem 
Kochanowskim w roli głównej. Oprócz premiery przygotowano dla widzów jeszcze inne atrak-
cje: nową stałą wystawę w foyer teatru, nawiązującą do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów, 
jak również nową stronę internetową (pod adresem: 200.teatrstary.eu) stanowiącą bogate kom-
pendium wiedzy o Teatrze Starym. Obok urozmaiconej działalności scenicznej, warto pamiętać, 
że na początku XX wieku, ówcześni właściciele teatru – rodzina Makowskich – wprowadzili do 
swego scenicznego obiektu film, tworząc jedno z pierwszych w Polsce kin pod nazwą Théâtre 
Optique Parisien – zmienianą potem na: Rialto, Wiedza, Panteon i Adria. Tuż przed drugą wojną 
światową teatr zaczął pełnić tylko i wyłącznie funkcję kina i do końca 1981 budynek dotrwał już 
pod nazwą kina Staromiejskiego. Dziś Teatr Stary – od reaktywacji w 2012 roku cały czas pod 
dyrekcją Karoliny Rozwód – prężnie działa jako scena impresaryjna, oprócz własnych produk-
cji scenicznych zapraszająca spektakle z innych teatrów, organizująca koncerty muzyki różnych 
gatunków (szczególnym powodzeniem cieszą się występy wybitnych jazzmanów), „Bitwy o kul-
turę” i „Bitwy o literaturę”, a w poniedziałki prezentująca cykle filmowe: „Kino w Teatrze Sta-
rym” z najnowszymi propozycjami X Muzy lub „Staromiejskie zaprasza” z perełkami wyjętymi 
z przedwojennego lamusa. Teatr ma również swoje imprezy na stałe wprowadzone do kalendarza, 
jak choćby Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka”. Taki szczególny profil działalności 
Teatru Starego to z jednej strony nawiązanie do bogatej tradycji i urozmaiconej działalności tej 
wyjątkowej instytucji, a z drugiej strony wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej publicz-
ności spragnionej dostępu do różnorodnych form kultury.

uświetnił koncert Anny Marii 
Jopek. Zwycięzcę Międzynaro-
dowego Konkursu Koproduk-
cji Filmowych wybrała w tym 
roku festiwalowa publiczność. 
Według niej na Grand Prix 
bezapelacyjnie zasłużył obraz 
Lunana. Szkoła na końcu 
świata (reż. Pawo Choyning 

Dorji, prod. Bhutan, Chiny). 
Nagrodę otrzymał polski dys-
trybutor filmu – Aurora Films. 
W Konkursie Filmów Krót-
kich filmy oceniały dwa składy 
jurorskie: Jury Konkursu Fil-
mów Krótkich oraz Jury Warmii 
i Mazur. Pierwsze, obradujące 
w składzie: Damian Kocur (prze-
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Otwarcie Skweru  
im. Andrzeja Wajdy
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cej ofiarą skrajnie dysfunk-
cyjnej rodziny”. Organizato-
rem WAMA Film Festival jest 
Instytut KOSMOPOLIS Fun-
dacja Nauki, Kultury i Eduka-
cji w Olsztynie, a producentem 
Stowarzyszenie FILMFORUM. 

Laureaci konkursu 
programu Polskie 
Kino Młodego Widza

Poznaliśmy zwycięzców i zwy-
ciężczynie konkursu Pol-

skiego Kina Młodego Widza 
na projekt plakatu filmo-
wego do ekranizacji ulubionej 
książki. Konkurs był skierowany 
do dzieci w wieku od 5 do 12 
lat. W dniu 21 października, 
w siedzibie Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich w Warszawie, 
odbyło się posiedzenie komisji 
konkursowej w składzie: Joanna 
Jasińska-Koronkiewicz  – 
reżyserka i scenarzystka filmów 
animowanych, profesor Szkoły 
Filmowej w Łodzi; Agnieszka 
Skolik – artystka plastyk, reży-
serka, scenarzystka, autorka 
i producentka filmów animo-
wanych, sekretarz Zarządu 
Koła Realizatorów Filmów dla 
Dzieci i Młodzieży SFP oraz 
Paweł Barski – dyrektor mar-
ketingu i komunikacji UNI-
CEF Polska. Komisja zakwali-
fikowała wszystkie zgłoszone 
prace. Przy ich ocenie człon-
kowie komisji konkursowej 
kierowali się następującymi 
kryteriami: zgodność pracy 
z tematem, jakość wykonania, 
oryginalność i pomysłowość, 
walory artystyczne (takie jak 
kompozycja, gama kolory-
styczna, technika wykonania), 
stopień trudności wykonania. 
Podkreśliwszy wysoki poziom 
artystyczny nadesłanych prac, 
komisja konkursowa przyznała 
następujące nagrody: I miej-
sce – ex aequo: Magdalena 
Grajda, Emilia Lubaś i Antoni 
Makowski; II miejsce – Bartosz 
Woźniak; III miejsce – Norwid 
Uchman oraz wyróżnienie dla 

Zofii Mężeńskiej. Więcej infor-
macji o konkursie można zna-
leźć na stronie www.polskieki-
nomlodegowidza.pl/konkurs.

Nabór na 63. 
Krakowski Festiwal 
Filmowy

Krakowska Fundacja Filmowa 
rozpoczęła przyjmowa-

nie zgłoszeń na 63. Krakow-
ski Festiwal Filmowy. Jak co 
roku, z początkiem paździer-
nika z całego świata zaczynają 
napływać filmy dokumentalne, 
krótkometrażowe i animo-
wane, które będą rywalizować 
o prestiżowe miejsca w progra-
mie. Twórcy polskich filmów 
po raz pierwszy w historii KFF 
będą rywalizować aż o 4 Złote 
Lajkoniki! „(…) spodziewamy 
się kilku tysięcy zgłoszeń fil-
mów z całego świata. Będziemy 
wypatrywać wyrazistych boha-
terów, fascynujących historii, 
wysokiej jakości produkcji, 
ale także nowatorskiego i cie-
kawego w formie spojrzenia. 
Czekamy na najnowsze filmy 
uznanych twórców, ale także 
na debiuty!” – mówi Krzysz-
tof Gierat, dyrektor Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego. 
Na widzów przyszłorocznego 
KFF czekać będzie około 200 
filmów, które pokazane zostaną 
we wszystkich krakowskich 
kinach studyjnych, ale także 
w  plenerze  – w  Kinie pod 
Wawelem i w Nowej Hucie. 
Zaprezentowane będą w kil-
kunastu cyklach tematycznych 
oraz w trzech konkursach mię-
dzynarodowych: dokumen-
talnym, krótkometrażowym 
i DocFilmMusic, oraz w kon-
kursie polskim. Wszystkie kon-
kursowe tytuły prezentowane 
będą w Polsce po raz pierw-
szy, a wiele z nich na Krakow-
skim Festiwalu Filmowym 
będzie miało swoje światowe 
premiery. Po edycji kinowej 
znaczna część filmowego pro-
gramu trafi na platformę KFF Ry
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J ohnny zadebiutował w polskich 
kinach, przyciągając w pierwszy 
weekend 81,9 tys. widzów. I to był 
dobry znak, bo od wielu tygodni 

żaden polski czy zagraniczny tytuł nie 
zaczynał z tak wysokiego pułapu. Tydzień 
wcześniej, zapowiadana na przebój Zołza, 
zainteresowała 53,7 tys. osób. Jeszcze sła-
biej startowały komediowe: Kryptonim 
Polska oraz Szczęścia chodzą parami. Po 
raz ostatni (oficjalnie, bo firma UIP nie 
dzieli się swoimi wynikami) pułap 100 tys. 
w weekend otwarcia, pod koniec lipca, 
przekroczyła animacja studia Warner 
Bros. zatytułowana DC Liga Super-Pets.

Johnny zrobił znakomitą robotę 
w kinach we wrześniu. W kilka dni 
od premiery, która odbyła się 23 wrze-
śnia, obraz zobaczyło 393,5 tys. widzów. 
Nagroda Publiczności na festiwalu 
w Gdyni zwiastowała powodzenie tytułu 
na polskich ekranach. Na koniec paź-
dziernika liczba widzów, którzy obejrzeli 

Johnny’ego sięgnęła 700 tys. Z polskich 
filmów w 2022 roku lepiej poradził sobie 
tylko Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4, 
który zobaczyło o 60 tys. widzów więcej.

Wracając do wrześniowej listy przebo-
jów, warto odnotować, że całe podium 
zajęte zostało przez produkcje rodzime. 
Drugi na liście to wojenny film Orlęta. 
Grodno ’39, który zobaczyło we wrze-
śniu 213 tys. widzów. Po słabym week-
endowym otwarciu – na poziomie 22 
tys. – obraz zyskiwał widzów w tygodniu 
szkolnym. Trzecie miejsce w zestawieniu 
zajęła Zołza, która przyciągnęła 159 tys. 
kinomanów. Wyraźnie widać odpływ 
publiczności właśnie na polskich kome-
diach i opowieściach romantycznych. 
Dowodem tego również mizerne wyniki 
filmów Kryptonim Polska (we wrześniu 
95 tys. widzów) i Szczęścia chodzą parami 
(115,9 tys. widzów).

Jednak wyniki tych produkcji to „suk-
ces” w porównaniu z tym, co stało się 

z najnowszym filmem Patryka Vegi Nie-
widzialna wojna. Miał być to tytuł, który 
bardzo wesprze polskie kina, a przy tym 
sprawdzian dla coraz słabiej oglądanych 
produkcji Vegi. Niewidzialna wojna obu 
prób nie przeszła. Autobiograficzna opo-
wieść Patryka Vegi okazała się wielką 
klapą, a kino tego twórcy może stać się 
największym przegranym nowej popan-
demicznej sytuacji na polskich srebrnych 
ekranach. Widownia dała do zrozumie-
nia, że nie chce już oglądać, mizernej 
jakości, krzykliwych filmów tego twórcy. 
W pierwszy weekend Niewidzialną wojnę 
obejrzało 30 tys. widzów i to praktycz-
nie wszystko, na co było stać to najnow-
sze dzieło Vegi. Na koniec października 
liczba widzów nie przekroczyła nawet 
50 tys. Kończy się pewna era, ale Patryk 
Vega już pracuje nad nowym filmem…

Liczba widzów w polskich kinach we 
wrześniu 2022 (tylko Top 20) sięgnęła  
2 mln. To oznacza spadek o jakieś 400 tys. 
w porównaniu z wrześniem 2021 roku. 
Wtedy to film Small World Patryka Vegi 
zainteresował 365 tys. osób. We wrze-
śniu 2019, w ostatni taki wrzesień przed 
pandemią, w kinach pojawiło się 4,3 mln 
widzów, a obraz Vegi zatytułowany Poli-
tyka obejrzało 1,5 mln.

We wrześniu 2022 na naszych ekranach 
pojawiły się też autorskie i artystyczne 
propozycje rodzime. Niestety nie wzbu-
dził większego zainteresowania polski 
kandydat do Oscara, film IO w reżyse-
rii Jerzego Skolimowskiego, który przy-
ciągnął 14 tys. widzów. Niewiele mniej 
kinomanów, ale to już należy rozpatry-
wać jako sukces, zobaczyło dokumen-
talną Simonę, która przekroczyła 10 tys. 
sprzedanych biletów.

Warty jest też odnotowania sukces kla-
sycznego Avatara, który zainteresował 
121 tys. Podobno byli widzowie, którzy 
myśleli, że idą na drugą część, ale ja wolę 
wierzyć w nowe pokolenie, które dopiero 
teraz otrzymało szansę obejrzenia tego 
imponującego filmu na wielkim kinowym 
ekranie. Druga część pojawi się w grudniu 
i wszyscy liczą, że do kin przyjdą wtedy 
tłumy widzów. Niech żyje kino!

Krzysztof Spór

JOHNNY, TAK TRZYMAJ!
Do dnia premiery nie można było być 
pewnym, że Johnny w reżyserii Daniela 
Jaroszka będzie tak dużym przebojem 
kinowym. Branża odetchnęła z ulgą,  
bo widownia dopisała!
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VOD, gdzie będzie dostępna 
dla widzów w całej Polsce przez 
ponad 2 tygodnie. Przyjmo-
wanie zgłoszeń do konkursów 
odbywać się będzie w następu-
jących etapach: do 30 listopada 
2022 dla filmów zrealizowa-
nych przed 31 października 
2022, do 31 stycznia 2023 dla 
filmów zagranicznych zreali-
zowanych po 31 października 
2022, do 15 lutego 2023 dla fil-
mów polskich zrealizowanych 
po 31 października 2022. Regu-
lamin konkursów oraz formu-
larz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronie www.krakowfilmfe-
stival.pl. Przyszłoroczny, 63. 
KFF odbędzie się w krakow-
skich kinach od 28 maja do  
4 czerwca oraz online w całej 
Polsce w dniach 2-18 czerwca.

Sam Mendes 
z Nagrodą im. 
Krzysztofa 
Kieślowskiego 
na 30. 
EnergaCAMERIMAGE

Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy EnergaCAME-

RIMAGE ogłosił, że gościem 
30. jubileuszowej edycji (12-
-19 listopada) będzie nagro-
dzony Oscarem Sam Mendes. 

Ma on na swoim reżyserskim 
koncie wielokrotnie nagra-
dzane filmy, takie jak Ameri-
can Beauty, Droga do zatrace-
nia, Jarhead: Żołnierz piechoty 
morskiej, Droga do szczęścia, 
Para na życie, Skyfall, Spectre 
czy 1917. Reżyser może się 
też pochwalić równie bogatą 
karierą teatralną. Sam Mendes 
przybędzie do Torunia, by ode-
brać Specjalną Nagrodę im. 
Krzysztofa Kieślowskiego dla 
Reżysera. Co więcej, filmem 
otwarcia tegorocznej edycji 
będzie jego najnowszy obraz – 
Imperium światła, w którym 
główne role zagrali nomino-
wani i nagradzani Oscarami 
Olivia Colman (Faworyta, 
Córka) oraz Colin Firth (Jak 
zostać królem, Samotny mężczy-
zna). Imperium światła będzie 
także jednym z filmów nomino-
wanych do nagrody Złotej Żaby 
w Konkursie Głównym Ener-
gaCAMERIMAGE. To kolejna 
produkcja, przy której Men-
des współpracował z nagrodzo-
nym Oscarem autorem zdjęć 
Rogerem Deakinsem (Skyfall, 
1917). Sam Mendes spotka się 
z widzami po pokazie filmu, 
który odbędzie się 12 listopada 
w CKK Jordanki w Toruniu.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Piotr Trojan i Dawid Ogrodnik  
w filmie Johnny, reż. Daniel Jaroszek
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 JOHNNY JOHNNY NEXT FILM POLSKA 7 273 293 393 553 7 273 293 393 553 384 23.09.2022

2 ORLĘTA. GRODNO ’39 ORLĘTA. GRODNO ’39 TVP POLSKA 3 293 297 213 934 3 293 297 213 934 251 9.09.2022

3 ZOŁZA ZOŁZA KINO ŚWIAT POLSKA 3 176 509 159 052 3 176 509 159 052 392 16.09.2022

4 AVATAR AVATAR (RE-RELEASE) DISNEY USA 2 668 864 121 508 2 668 864 121 508 195 23.09.2022

5 KING: MÓJ PRZYJACIEL 
LEW

KING M2 FILMS FRANCJA/BELGIA 2 620 928 165 447 2 620 928 165 447 217 9.09.2022

6 NIE MARTW SIĘ, KOCHANIE DON'T WORRY DARLING WARNER USA 2 366 808 118 524 2 366 808 118 524 215 23.09.2022

7 SZCZĘŚCIA CHODZĄ 
PARAMI

SZCZĘŚCIA CHODZĄ 
PARAMI

MÓWI SERWIS POLSKA 2 340 868 115 979 2 528 152 125 400 357 2.09.2022

8 KRYPTONIM POLSKA KRYPTONIM POLSKA KINO ŚWIAT POLSKA 1 948 355 95 618 1 948 355 95 618 342 2.09.2022

9 AFTER 4. BEZ SIEBIE NIE 
PRZETRWAMY

AFTER EVER HAPPY MONOLITH USA 1 529 622 74 353 4 676 028 223 137 254 24.08.2022

10 GULIWER GULLIVER RETURNS KINO ŚWIAT UKRAINA/CYPR 1 522 980 94 562 1 522 980 94 562 267 16.09.2022

28 741 524 1 552 530

11 SIEROTA. NARODZINY ZŁA ORPHAN: FIRST KILL KINO ŚWIAT USA/KANADA 1 431 605 79 140 1 431 605 79 140 121 23.09.2022

12 DC LIGA SUPER-PETS DC LEAGUE  
OF SUPER-PETS

WARNER USA 1 313 114 66 020 11 015 286 585 298 425 29.07.2022

13 BODIES BODIES BODIES BODIES BODIES BODIES M2 FILMS USA 1 087 512 57 681 1 087 512 57 681 145 9.09.2022

14 TRZY TYSIĄCE LAT 
TĘSKNOTY

THREE THOUSAND YEARS 
OF LONGING

MONOLITH AUSTRALIA/USA 976 597 49 859 976 597 49 859 210 9.09.2022

15 JAK ZOSTAŁEM 
SAMURAJEM

PAWS OF FURY: THE 
LEGEND OF HANK

MONOLITH WLK. BRYTANIA/
CHINY/USA/KANADA

912 741 49 748 1 807 184 97 834 249 26.08.2022

16 PIES W ROZMIARZE XXL MARMADUKE KINO ŚWIAT USA 897 173 50 964 2 786 948 154 009 229 19.08.2022

17 MIA I JA. FILM MIA AND ME: THE HERO OF 
CENTOPIA

MONOLITH NIEMCY/AUSTRALIA/
BELGIA/INDIE

846 330 43 467 846 330 43 467 225 30.09.2022

18 NIEWIDZIALNA WOJNA NIEWIDZIALNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA 833 248 38 456 833 248 38 456 305 30.09.2022

19 THE TWIN THE TWIN BEST FILM FINLANDIA 743 606 45 097 743 606 45 097 83 16.09.2022

20 PATRZ JAK KRĘCĄ SEE HOW THEY RUN DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 555 674 29 848 555 674 29 848 122 16.09.2022

9 597 600 510 280

TOP 20: 38 339 124 2 062 810

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 JOHNNY NEXT FILM 7 273 293 393 553 7 273 293 393 553 384 23.09.2022

2 ORLĘTA. GRODNO ’39 TVP 3 293 297 213 934 3 293 297 213 934 251 9.09.2022

3 ZOŁZA KINO ŚWIAT 3 176 509 159 052 3 176 509 159 052 392 16.09.2022

4 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI MÓWI SERWIS 2 340 868 115 979 2 528 152 125 400 357 2.09.2022

5 KRYPTONIM POLSKA KINO ŚWIAT 1 948 355 95 618 1 948 355 95 618 342 2.09.2022

6 NIEWIDZIALNA WOJNA KINO ŚWIAT 833 248 38 456 833 248 38 456 305 30.09.2022

7 IO GUTEK FILM 277 630 14 198 277 630 14 198 73 30.09.2022

8 SIMONA AGAINST GRAVITY 184 893 10 267 184 893 10 267 46 30.09.2022

9 CICHA ZIEMIA GUTEK FILM 77 804 4 381 182 240 10 438 65 26.08.2022

10 ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM 64 967 5 178 4 775 385 318 082 240 18.03.2022

TOP 10: 19 470 864 1 050 616

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

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