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Kole˝anki i Koledzy.

Spotkanie op∏atkowe to wprawdzie wspo-
mnienie z grudnia, a tu ju˝ marzec. Za na-
mi wiosenna zima i zimowa wiosna i zaraz
Wielkanoc. Ale wczeÊniej nie by∏o okazji,
a tym razem nasze spotkanie by∏o wyjàtko-
wo uroczyste. Dzielàc si´ op∏atkiem i sk∏a-
dajàc sobie ˝yczenia, koƒczyliÊmy tak˝e
obchody czterdziestolecia naszego Stowa-
rzyszenia. Nie w kinie „Kultura”, tradycyj-
nym miejscu towarzyskich spotkaƒ i nie tyl-
ko dlatego, ˝e nasze kino przechodzi re-
mont. ZaprosiliÊmy wszystkich i by∏o nas
tak du˝o, ˝e z trudem zmieÊciliÊmy si´ na
dwóch pi´trach lokalu Stowarzyszenia Ar-
chitektów na Foksal. Stawili si´ licznie se-
niorzy, pokolenie Êrednie i m∏odzie˝, która
bawi∏a si´ Êwietnie nieomal do Êwitu (a
o której to w∏aÊciwie w grudniu jest Êwit?).
Niektórzy z przyby∏ych rozglàdali si´ ze
zdumieniem, ˝e jest nas a˝ tyle, choç prze-
cie˝, niestety, nie wszyscy mogli przyje-
chaç. 

Stowarzyszenie rozrasta si´, nieomal na
ka˝dym posiedzeniu Zarzàdu G∏ównego
rozpatrujemy wnioski o przyj´cie w szeregi
SFP nowych cz∏onków o ró˝nych zawodach
filmowych. Stowarzyszenie tak˝e rozwija
si´, podejmuje nowe dzia∏ania na rzecz
wspierania polskiego kina i filmowców. Wy-
chodzimy na Êwiat i Êwiat przychodzi do
nas. Z jednej strony przybywa koprodukcji,
z drugiej kontaktów z wieloma krajami. 

Nap∏ywajà zaproszenia na festiwale nie
tylko z Europy, ale z Azji, Arabii, Afryki, Ka-
nady, USA. Ze zdumieniem przyjmujemy
zainteresowanie naszymi filmami, propozy-
cje organizowania „dni polskich”, pokazów
naszych dokumentów, czy filmów dla dzie-
ci. I tu niestety mamy k∏opoty. Stan kopii
naszych starszych produkcji jest cz´sto
dramatyczny, wiele nie ma opracowania

dialogów w obcych j´zykach. Ostatnio po-
wo∏aliÊmy komisj´, która zajmie si´ tym
problemem. Pomoc obiecuje Polski Instytut
Sztuki Filmowej, mamy nadziej´, ˝e w∏àczy
si´ TVP, która jest w∏aÊcicielem wielu tytu-
∏ów, liczymy te˝ na wsparcie z funduszy
unijnych. 

A nasza twórczoÊç dzisiejsza? Wprawdzie
nadal niespecjalnie s∏ychaç o naszych fil-
mach na najg∏oÊniejszych festiwalach, ale
na tych pomniejszych nasi twórcy pozbiera-
li sporo nagród w ró˝nych kategoriach.
A filmów produkuje si´ u nas coraz wi´cej
i coraz lepszych. Znajdziecie w tym nume-
rze interesujàce informacje o produkcji,
o dystrybucji, a tak˝e o tym, jakie filmy
chcemy oglàdaç w kinach. Cyfry mówià
o tym bardzo wyraênie. Widzowie czekajà
na filmy o sobie i dla siebie oraz dla swojej
rodziny. I to nie od ciemnej strony ksi´˝yca.
Chcà odetchnàç od lawiny ponurych wieÊci
medialnych, odpr´˝yç si´, wzruszyç i po-
Êmiaç. A przy okazji mo˝e tak˝e pomyÊleç?
Niestety w projektach sk∏adanych do komi-
sji w PISF dominuje mroczny Êwiat drapie˝-
ców ró˝nej maÊci. Beznadzieja. Koledzy
scenarzyÊci, re˝yserzy i producenci, czeka-
cie na widowni´? To przyjrzyjcie si´ tym ta-
belom. 

SFP rozwija si´, „Biuletyn” te˝ postanowi∏
si´ nieco rozwinàç. Chcemy Wam przybli-
˝aç to, co si´ dzieje w naszej, ogólnie mó-
wiàc, kinematografii. W tym numerze znaj-
dziecie, oprócz wielu, mam nadziej´, inte-
resujàcych tekstów, tak˝e informacj´ o kon-
ferencji poÊwi´conej wa˝kiemu pytaniu
o kino historyczne. 

Polecam Wam nowoÊci od naszej Agencji
ZAPA i oczywiÊcie ca∏à reszt´. 

Kr ys tyna  Krupska-Wysocka  

Od Prezesa 
Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich
Dwa lata temu o tej porze Êrodowisko fil-

mowe z determinacjà walczy∏o o nowe pra-
wo filmowe i przyzwoite pieniàdze na kine-
matografi´. 

Od tego czasu wiele si´ zmieni∏o. Powsta∏
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Rok temu
og∏osi∏ Programy Operacyjne. Przyznano po-
nad 600 dofinansowaƒ, w tym 146 na pro-
dukcj´ filmowà. Liczba produkowanych fil-
mów znaczàco wzros∏a, a zw∏aszcza wzros∏a
liczba debiutów. Tak˝e bud˝ety naszych fil-
mów bywajà ju˝ przyzwoite. To wprost pro-
wadzi do widocznych jak na d∏oni efektów.
Widzowie znowu chodzà do kina na polskie
filmy. 

ALE LICHO NIE ÂPI, a czasy nie sà poli-
tycznie stabilne. Dlatego prosz´ Was, Kole-
dzy, ˝ebyÊmy nadal pozostali tak zintegrowa-
nà i skutecznà grupà zawodowà jak dwa la-
ta temu. Instytut nadal budzi emocje, pyta-
nia, jeszcze nie okrzep∏. I nadal system trze-
ba dopracowaç w szczegó∏ach. Wiele spraw
musimy jeszcze za∏atwiç. 

Obrona prawa filmowego przysz∏a nam
z wielkim trudem. Ale si´ uda∏o: wygraliÊmy
w Komisji Europejskiej, w Trybunale Konsty-
tucyjnym. Wsz´dzie. Na razie. 

Teraz równie˝ wszystko zale˝y od nas. Pra-
wo filmowe, Instytut, nadal wymagajà na-
szego wsparcia. Nie tylko po to, by prze-
trwaç, ale tak˝e, by zachowaç to, co najwa˝-
niejsze – niezale˝noÊç. 

Jacek  Bromsk i



Op∏atek 2006
Tegoroczne spotkanie op∏atkowe by∏o szczególnym Êwi´tem – koƒczy∏o jubileusz 40-lecia SFP. Frekwencja przeros∏a nasze najÊmielsze 
oczekiwania. Licznie przyby∏ym filmowcom Êwiàteczno-noworoczne ˝yczenia z∏o˝yli: Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej oraz Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta Warszawy, uroczysty
list odczyta∏a Ma∏gorzata Naimska, dyrektor Biura Kultury w Urz´dzie Miasta. Restauracja Le Jardin przygotowa∏a tradycyjne Êwiàteczne specja∏y.
W pi´knie udekorowanych salach Pa∏acu Zamoyskich goÊcie bawili si´ do rana. Poni˝ej przedstawiamy fotoreporta˝ z uroczystoÊci. 
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Jacek Bromski i Janusz Chodnikiewicz z ambasadorem Chin Yuanem Guisenem
i Bai Bing z ambasady 
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Allan Starski, Andrzej Jaroszewicz i Ewa Braun
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Jerzy Hoffman udziela wywiadu Telewizji Kino Polska
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Janusz G∏owacki, Joanna Kos-Krauze i Agnieszka Odorowicz

fo
t. 

SF
P

Krzysztof Krauze pogrà˝ony w dyskusji z senatorem Kazimierzem Kutzem
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Op∏atkiem dzielà sià Tadeusz Chmielewski i Micha∏ Kwieciƒski 
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Telekamery

fo
t. 

SF
P

Na uroczystoÊç do Pa∏acu Zamoyskich przyby∏o oko∏o 900 osób
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Pawe∏ Strojek, producent festiwalu „M∏odzi i Film” w Koszalinie, Wojciech
Ziembicki, Anna Brzozowska, Pawe∏ Majkowski i Dominika Strojek
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Jacek Bromski i Agnieszka Odorowicz sk∏adajà Êwiàteczne ˝yczenia
fo
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Warszawa, 22 stycznia 2007: Prezes SFP Jacek Bromski i Jolanta Fraszyƒ-
ska wr´czajà Z∏otà Kamer´ Ilonie ¸epkowskiej, scenarzystce i producentce
serialu „M jak mi∏oÊç”
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Tadeusz Roman, Hubert Waliszewski, Jan Muszyƒski, Anna Brzozowska
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Jadwiga ˚uk-˚ukowska w taƒcu ze Stanis∏awem Âliskowskim
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Na parkiecie królowa∏ Jan W∏odarczyk, pierwszy tancerz kinematografii



¸ódzkie Ko∏o SFP
14 grudnia 2006 roku na zebraniu 
za∏o˝ycielskim ukonstytuowa∏ si´ Zarzàd 
Ko∏a ¸ódzkiego SFP w sk∏adzie: Andrzej 
Traczykowski – Przewodniczàcy, Zbigniew
˚mudzki – Wice Przewodniczàcy, Andrzej B.
Czulda – Sekretarz, Janusz Tylman – Cz∏onek
Zarzàdu i Grzegorz Denys – Cz∏onek 
Zarzàdu. 

Spotkania integrujàce ∏ódzkie Êrodowisko fil-
mowe (liczàce bez ma∏a 200 cz∏onków Stowa-
rzyszenia) odbywajà si´ w kinie „Charlie” ju˝
od stycznia 2006 roku. Duchowym ojcem tego
przedsi´wzi´cia jest cz∏onek Zarzàdu G∏ówne-
go SFP Wojciech Ziembicki. Comiesi´czne pro-
jekcje filmów polskich i zagranicznych z naj-
nowszego repertuaru wzbogacone sà, jak za
dawnych lat, o dodatki krótkometra˝owe. Po
seansie ∏ódzcy filmowcy integrujà si´ w kawiar-
ni filmowej (my, z Warszawy, zazdroÊcimy, ale
te˝ sobie takà zrobimy – przypis redakcji). Wy-
pada dodaç, ˝e kino „Charlie”, któremu szefuje

S∏awek Fija∏kowski, jest zrzeszone w Sieci Kin
Studyjnych i w Europa Cinemas i ju˝ wielokrot-
nie by∏o partnerem Stowarzyszenia m.in. przy
organizacji 55 lat Polskiej Animacji czy Prze-
glàdu Filmów Chiƒskich. 

Formalne powo∏anie ∏ódzkiego ko∏a przynie-
sie wymierne korzyÊci zarówno ca∏emu Stowa-
rzyszeniu, jak i poszczególnym jego cz∏onkom.
¸ódzkie Ko∏o SFP b´dzie powa˝nym partnerem
do wspó∏pracy z instytucjami, takimi choçby
jak Urzàd Miasta ¸odzi czy Urzàd Marsza∏kow-
ski, które b´dà do niego wyst´powaç z inicjaty-
wami kierowanymi do Êrodowisk twórczych. 

Andr ze j  Traczykowsk i
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Z∏ota TaÊma dla najlepszego filmu polskiego
przyznana zosta∏a „Placowi Zbawiciela” w re-
˝yserii Krzysztofa i Joanny Krauze (dystrybucja:
Best Film). Nagroda Z∏otej TaÊmy dla najlep-
szego filmu zagranicznego przypad∏a filmowi
„Wiatr buszujàcy w j´czmieniu” (dystrybucja:
Best Film) Kena Loacha. Wyró˝nienie otrzyma∏
film „Babel” w re˝yserii Alejandro Gonzáleza
Iñárritu (dystrybucja: Monolith Plus). Nagrody
zostanà wr´czone 26 marca w Kinie Muranów. 

„Z∏ote TaÊmy” to nagrody przyznawane od
1985 roku przez krytyków filmowych Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, zrzeszonych
w Mi´dzynarodowej Federacji Prasy Filmowej
FIPRESCI. Do organizacji, istniejàcej od ponad
siedemdziesi´ciu lat, nale˝à krytycy z 42 kra-
jów na ca∏ym Êwiecie. 

Na listach laureatów „Z∏otych TaÊm” znajdu-
jà si´ dzie∏a filmowe, których wysokà
rang´ potwierdzi∏ czas. WÊród
nagrodzonych filmów zagranicz-
nych sà dzie∏a m.in. Bergmana,
Felliniego, Antonioniego, Viscon-
tiego, Bunuela, Bressona, Tarkow-
skiego, Menzla, Formana, Goretty,
Weira. Z filmów polskich: Wajdy,
Munka, Hasa, Kutza, Ró˝ewicza,
Skolimowskiego, Zanussiego, Kie-
Êlowskiego. W ubieg∏ym roku laure-
atem „Z∏otej TaÊmy” zosta∏ Krzysztof
Zanussi za film „Persona non grata”.
W kategorii filmu zagranicznego na-
grod´ otrzyma∏ Michael Haneke za
film „Ukryte”. Przyznano równie˝ trzy
wyró˝nienia honorowe filmom: „Vera

Sanatoria
Pierwsi cz∏onkowie Stowarzyszenia Filmow-

ców Polskich pojechali na leczenie sanatoryjne
do Buska Zdroju. Sezon sanatoriów rozpoczyna
si´ lada moment, wi´c zainteresowane osoby
prosimy o kontakt z dzia∏em cz∏onkowskim Sto-
warzyszenia. 
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Filmowy T∏usty Czwartek w kawiarni kina „Charlie”: Stanis∏aw Âliskowski, Dorota
Bernadowska, Jolanta Ko∏odziej-Czulda, Teresa Oziemska, Andrzej B. Czulda

Z∏ote TaÊmy 2006
przyznane

Samodzielne Ko∏o PiÊmiennictwa Filmowego
(FIPRESCI) przyzna∏o doroczne nagrody 
Z∏otych TaÊm Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich za najlepsze filmy wyÊwietlane 
w kinach polskich w roku 2006. 

Drake” (re˝. Mike Leigh, Wielka Brytania),
„Wiosna, lato, jesieƒ, zima... i wiosna” (re˝.
Kim Ki-duk, Korea Po∏udniowa) oraz „Opowie-
Êci o zwyczajnym szaleƒstwie” (re˝. Petr Zelen-
ka, Czechy). 
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¸ódzkie Ko∏o SFP przed projekcjà filmu



Jerzy Kawalerowicz urodzi∏ si´ 19 stycznia
1922 roku, w Gwoêdêcu, na Ukrainie. 

W latach 1946-49 studiowa∏ w krakowskiej
Akademii Sztuk Pi´knych, a tak˝e w Instytucie
Filmowym. Od 1956 roku kieruje Studiem
(dawniej Zespo∏em) filmowym „KADR”. 

Jest wspó∏za∏o˝ycielem i pierwszym preze-
sem (1968-78) Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Obecnie pe∏ni funkcj´ Prezesa Hono-
rowego. 

Od 1951 roku zrealizowa∏ 17 filmów fabular-
nych. Jest laureatem wielu presti˝owych na-
gród, w tym tych najwa˝niejszych, przyznawa-
nych przez jury festiwali w Cannes, Wenecji
i Berlinie. W 1966 roku jego „Faraon” otrzyma∏
nominacj´ do Oscara. 

W 1997 roku paryski Uniwersytet Sorbona
przyzna∏ mu tytu∏ doktora honoris causa.
W 2001 roku, Jerzy Kawalerowicz ponownie
otrzyma∏ ten tytu∏, nadany tym razem przez ka-
pitu∏´ PWSTiF w ¸odzi, gdzie wyk∏ada∏ od
1980 roku. 

Jacek Szczerba, dziennikarz „Gazety Wybor-
czej”, w artykule poÊwi´conym jubileuszowi
85-lecia Jerzego Kawalerowicza pisze: Powia-
da si´ o nim, ˝e ma kamer´ w g∏owie – zawsze
widzi swój przysz∏y film. Mo˝e dlatego te kadry
tak d∏ugo si´ potem pami´ta, np. poczàtek
„Faraona”.

M. K.  

26 lutego 2007 roku Witold Giersz – klasyk
polskiej animacji, re˝yser, scenarzysta, 
twórca ponad 60 filmów animowanych, 
laureat wielu presti˝owych nagród, 
wspó∏za∏o˝yciel Studia Miniatur Filmowych
w Warszawie – obchodzi 80. urodziny. 

Witold Giersz urodzi∏ si´ w 1927 roku w Po-
raju ko∏o Cz´stochowy. Mia∏ byç ekonomistà,
zosta∏ filmowcem. Zaczyna∏ w 1950 roku,
w Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku--
Bia∏ej (ówczesnej Spó∏dzielni Produkcyjnej Fil-
mów Rysunkowych „Âlàsk”). W momencie
ukoƒczenia wydzia∏u re˝yserii ∏ódzkiej Filmów-
ki w 1974 roku, by∏ ju˝ asystentem re˝ysera
i g∏ównym animatorem. Wspó∏tworzy∏ war-
szawskie Studio Filmów Rysunkowych (obec-
nie Studio Miniatur Filmowych). Debiutowa∏
w 1956 roku filmem pt. „Tajemnica starego
zamku”, a jego „Ma∏y Western” by∏ pierwszym,
w pe∏ni autorskim, polskim filmem animowa-
nym i jednoczeÊnie rewolucjà gatunku. Giersz
zastàpi∏ zwyk∏y rysunek, mi´kkà plamà koloru
bez konturów, malowanà bezpoÊrednio na ce-
luloidzie. Argumentujàc swój wybór powie-
dzia∏: Trudno dziÊ okreÊliç, w jakim momencie
zaczà∏em myÊleç o kolorze, jako bohaterze fil-
mu. Powoli jednak narasta∏a we mnie niech´ç
do tradycyjnego filmu rysunkowego, którego
wszystkie mo˝liwoÊci zosta∏y wyeksploatowane,
a równoczeÊnie coraz bardziej kusi∏a mnie per-
spektywa zrobienia filmu, w którym dominantà
by∏aby barwa („Ekran”, 43/1964). 
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Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody
Ministra Kultury za ca∏okszta∏t twórczoÊci
w dziedzinie filmu animowanego (1979,
2001), nagrody Prezesa Rady Ministrów za
twórczoÊç dla dzieci i m∏odzie˝y (1979,
1981), nagrody im. Zenona Wasilewskiego
(1979), a tak˝e wielu presti˝owych nagród
zdobytych na najwa˝niejszych festiwalach fil-
mowych: w Cannes, Oberhausen, Teheranie
etc. 

Jerzy Wójcik napisa∏ o Witoldzie Gierszu
(„Rzeczpospolita”, 26 02.2002): 

Rozpoznawalny styl filmów Giersza, nieba-
nalne przes∏ania, plastyka kadru urzekajàca
czystymi kolorami i bogactwem faktur, Êwietny
warsztat sprawiajà, ˝e jego autorskie kino ani-
mowane wzbudza od dziesi´cioleci zachwyty
w kraju i na Êwiecie.

M. K.  

Jubileusz Faraona 
Polskiego Kina 
Jerzy Kawalerowicz skoƒczy∏ 85 lat

19 stycznia 2007 roku, Jerzy Kawalerowicz –
wybitny re˝yser i scenarzysta, doktor honoris
causa, twórca 17 filmów fabularnych, 
wspó∏twórca s∏ynnej „polskiej szko∏y 
filmowej” obchodzi∏ swoje 85. urodziny. 

Malarz kina koƒczy 80 lat



Pierwszy klaps na
planie Pierwszego
Dokumentu
M∏odszy brat Programu 30 minut – Pierwszy

Dokument – zrobi∏ w∏aÊnie swój pierwszy krok.
Od momentu og∏oszenia na ostatnim festiwalu
w Krakowie nie minà∏ rok, a ju˝ pierwsi re˝yse-
rzy wchodzà na plan. Na scenariusze czekali-
Êmy do 15 paêdziernika 2006 i dostaliÊmy po-
nad 50 zg∏oszeƒ. Zadanie ocenienia projektów
podj´∏a Rada Programowa w sk∏adzie: Janusz
Chodnikiewicz, Pawe∏ K´dzierski, Jacek Lipski,
Jerzy KapuÊciƒski, Jacek B∏awut, Maciej Dry-
gas i Maciej Cuske. 

Ka˝dy film ma bud˝et w wysokoÊci 60 tysi´-
cy z∏otych, a producent wykonawczy mo˝e po-
nadto do∏o˝yç wk∏ad do 18 tysi´cy. Na bud˝et
filmu sk∏adajà si´: Stowarzyszenie Filmowców
Polskich, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Tele-
wizja Polska. Wiemy ju˝ o sporym zaintereso-
waniu filmami ze strony krajowych festiwali,
m.in. w Krakowie i Kazimierzu. 

Warszawa to pierwsze miasto w tej cz´Êci
Europy, które by∏o gospodarzem gali Europej-
skich Nagród Filmowych. Podczas uroczysto-
Êci, w organizacji której uczestniczy∏ Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, nagrod´ za najlepszy
europejski film roku otrzyma∏ niemiecki obraz
„˚ycie na pods∏uchu”. Za rol´ w tym filmie
Ulrich Muhe odebra∏ statuetk´ dla najlepszego
aktora. Pedro Almodovar, twórca filmu „Volver”
zosta∏ uznany za najlepszego re˝ysera, a jego
gwiazda, Penelope Cruz, za najlepszà aktork´.
Nagrod´ za ca∏okszta∏t twórczoÊci dosta∏ w tym
roku Roman Polaƒski. To bardzo poruszajàca
chwila otrzymaç t´ nagrod´, zw∏aszcza w War-
szawie. W tym mieÊcie zdarzajà mi si´ tylko
dobre rzeczy – mówi∏ w czasie ceremonii Po-
laƒski. 

W gali wr´czenia nagród uczestniczy∏o w tym
roku oko∏o 1500 osób. 

Ko∏o M∏odych Stowarzyszenia Filmowców
Polskich w∏àczy∏o si´ w przygotowanie naj-
wa˝niejszej imprezy filmowej w ubieg∏ym ro-
ku, czyli Europejskich Nagród Filmowych.
M∏odzi filmowcy byli gospodarzami dyskusji
„Cinema of Tomorrow”, zorganizowanej
wspólnie z EFA Film Production, która towa-
rzyszy∏a gali rozdania nagród dla najlep-
szych filmów europejskich. 

Dyskusja odby∏a si´ 2 grudnia w warszaw-
skiej Fabryce Trzciny. Jej uczestnicy wspólnie
poszukiwali odpowiedzi na pytanie „Jak zmie-
niajàcy si´ Êwiat wp∏ywa na twórczoÊç filmo-
wà”. 

W panelu dyskusyjnym dwunastu m∏odych
twórców z ró˝nych krajów europejskich rozma-
wia∏o na tematy zwiàzane ze zmieniajàcym si´
Êwiatem mediów. Pierwszy panel poÊwi´cony
by∏ tematyce wzlotów i upadków w zawodzie
re˝ysera. Wzi´li w nim udzia∏ m.in. Jasmila
Zbaniç (BoÊnia-Herzegowina), Agnes Kocsis
(W´gry) i Ivona Juka (Chorwacja), a myÊl prze-
wodnià wyg∏osi∏ Nik Powell. 

Panel drugi porusza∏ tematyk´ digitalizacji
mediów, a tak˝e nowych mo˝liwoÊci, które ta
digitalizacja otwiera. Uczestnicy dyskusji zasta-
nawiali si´ m.in. nad tym, co jest w filmie wa˝-
niejsze – jakoÊç obrazu czy opowiadana histo-
ria oraz czy obecnoÊç nowych mediów zwi´k-
szy dost´pnoÊç sztuki poza granicami kraju,
z którego pochodzi, a tak˝e nad tym, czy filmy
kr´cone w formacie 35 mm przejdà do lamu-
sa. MyÊl przewodnià wyg∏osi∏ Wim Wenders.

W dyskusji mogli te˝ braç udzia∏ zaproszeni go-
Êcie. Niestety, z braku czasu nie uda∏o si´ po-
ruszyç wszystkich interesujàcych wàtków. 

GoÊçmi panelu dyskusyjnego byli: Holger
Ernst (Niemcy), Roger Gual (Hiszpania), Ivona
Juka (Chorwacja), Ilya Khrzhanovsky (Rosja),
Agnes Kocsis (W´gry), Joke Liberge (Belgia),
Dani Rosenberg (Izrael) i Jasmila Zbaniç (Bo-
Ênia-Herzegowina). Polsk´ reprezentowali: Xa-
wery ˚u∏awski, S∏awomir Fabicki i Marcin Pie-
czonka. 

Prowadzàcy dyskusj´ Peter Cowie (rok temu
w Berlinie prowadzi∏ niezwykle interesujàce se-
minarium na temat Krzysztofa KieÊlowskiego)
na ∏amach Biuletynu European Film Academy
tak opisa∏ paradoks towarzyszàcy pracy m∏o-
dych re˝yserów we wspó∏czesnej Europie: Pra-
wie ka˝dy filmowiec w Europie zale˝y od ró˝ne-
go rodzaju systemów subsydiowania filmów;
czy sà to fundusze ministra kultury, czy fundu-
szy filmowych takich jak CNC (czy PISF –
przyp. red.), telewizji jak Canal+, czy indywi-
dualnych producentów inwestorów. Brutalna
rzeczywistoÊç jest taka, ˝e coraz trudniej zdo-
byç pieniàdze na nowe filmy, a m∏odzi filmow-
cy muszà wykazaç si´ nie tylko talentem, ale
tak˝e umiej´tnoÊcià wspó∏pracy z tymi, którzy
produkcj´ filmowà finansujà. 

ARW (pr zy  wspó ∏p racy:  S topk la tka .  p l )  
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Europejskie Nagrody Filmowe w Warszawie

Cinema of Tomorrow 
czyli o czym si´ mówi 
przy okazji nagród EFA
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Najlepszy re˝yser Pedro Almodovar
i najlepsza aktorka Penelope Cruz
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Agnieszka Odorowicz i Andrzej
Wajda przed wejÊciem na hal´



Prze∏om lutego i marca to czas pierwszego,
warszawskiego etapu trzeciej ju˝ edycji Labora-
torium Scenariuszowego. 

Jak w poprzednich latach, tak i obecnie wy-
branych zosta∏o 10 projektów spoÊród wszyst-
kich nades∏anych do SFP zg∏oszeƒ. Ich liczba
w tym roku by∏a rekordowa – otrzymaliÊmy bli-
sko 140 pomys∏ów na scenariusz pe∏nometra-
˝owego filmu fabularnego! 

ZaprosiliÊmy równie˝ Êwietnych wyk∏adow-
ców: Roberta Gliƒskiego, Grzegorza ¸oszew-
skiego, Kazimierza Kutza oraz Macieja Wojtysz-
k´. Poprowadzà wyk∏ady i seminaria, a tak˝e
podejmà si´ roli opiekunów artystycznych. Go-
Êciem Laboratorium ju˝ po raz drugi jest te˝
belgijski re˝yser i scenarzysta, wyk∏adowca
scenariopisarstwa, Jean-Pierre Berckmans. 

W trzeciej edycji widaç ogromnà ró˝norod-
noÊç tematów; znajdziemy tu i komedie,
i dramaty psychologiczne. Poni˝ej przedstawia-
my krótkie opisy projektów. 

1. Arkadiusz Biedrzycki i Weronika Tofilska
z projektem scenariusza „Kara” 

Pewien policjant dowiaduje si´, ˝e jego
umierajàcy ojciec mo˝e mieç coÊ wspólnego
z prowadzonà przez niego sprawà dotyczàcà
molestowania seksualnego nieletnich. 

2. Hubert Bieƒkowski z projektem scena-
riusza „Czysta karta” 

Senator Jan Roz∏ucki jest cz∏owiekiem po-
wszechnie szanowanym. Jednak˝e jego ˝ycie
skrywa pewnà tajemnic´, dramat, który prze˝y∏
w latach 60. I choç w oczach wielu uchodzi za
bohatera, sam postrzega siebie zupe∏nie ina-
czej. 

3. Agnieszka Godlewska z projektem sce-
nariusza „Pu∏apka” 

W noc sylwestrowà Karolina i Pawe∏ jadà na
polan´ za miastem, gdzie stajà si´ przypadko-
wymi Êwiadkami zbrodni. W ciemnoÊci s∏yszà
odg∏osy zdarzenia. Karolina chce przeszkodziç
przest´pcom, lecz jej ch∏opak powstrzymuje jà. 

4. Szymon Gonera z projektem scenariusza
„Londyƒczyk” 

Historia niezwyk∏ej przyjaêni Polaka, za-
mieszka∏ego w Londynie z muzu∏maninem
z Pakistanu, podejrzanym o terroryzm. 

5. Krzysztof Gureczny z projektem scena-
riusza „Ko∏o” 

Komedia obyczajowa o mieszkajàcej przy
jednej ulicy szóstce Êwie˝o upieczonych matu-
rzystów, którzy przed wyjazdem na studia sp´-
dzajà ostatni tydzieƒ w rodzinnej miejscowoÊci.
Dla ka˝dego z nich nadszed∏ moment wejÊcia
w doros∏oÊç, bardzo ró˝nie przez nich rozumia-
nà. 

6. Bart∏omiej Konarski z projektem scena-
riusza „Zostaƒcie z nami po przerwie” 

Film spo∏eczno-psychologiczny, osadzony
w realiach wspó∏czesnej Polski. Bohaterkà jest
trzydziestokilkuletnia kobieta z ma∏ego miasta,
niezbyt ambitna i pozornie pogodzona ze swo-
im beznadziejnym losem, która, szukajàc zagi-
nionego m´˝a, zostaje wmanewrowana w me-
dialnà machin´. 
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Po wielu goràcych dyskusjach Rada zdecydo-
wa∏a si´ ograniczyç czas trwania filmów z po-
czàtkowo zak∏adanych 25 minut do 10 (mak-
symalnie 15). Jest to dodatkowe wyzwanie
twórcze dla m∏odych re˝yserów. Inne za∏o˝enie
– wypowiedzi wspó∏czesnego cz∏owieka na
wspó∏czesny temat – zaowocowa∏o ciekawymi
pomys∏ami: mamy film o psim psychoterapeu-
cie, o wycieczkach dla zagranicznych turystów
w starym trabancie do Nowej Huty, o emery-
cie-górniku, który biega na dystansach 100 czy
200 km (!), o poszukiwaniu ˝ony dla cudzo-
ziemca wÊród pi´knych Polek stawiajàcych si´
w tym celu na specjalne castingi czy o Êladach
naszych bliskich i o naszych korzeniach. 

WÊród producentów zdarzajà si´ równie˝ no-
we nazwiska, nowe firmy, jak choçby debiutu-
jàca Fabryka Filmów Zielony Kot, producent fil-
mu „Dzieƒ Bogurodzicy”. Zgadza si´ to z za∏o-
˝eniem, ˝eby nasz program umo˝liwi∏ wejÊcie
do zawodu nie tylko re˝yserom, ale te˝ innym
m∏odym filmowcom. Producentami pozosta-
∏ych filmów sà, m.in. Kronika, Kalejdoskop,
Eureka Media czy Mistrzowska Szko∏a Re˝yse-
rii Filmowej Andrzeja Wajdy. 

W lutym na warszawskiej Pradze rozpocz´∏y
si´ zdj´cia do filmu Joanny Karczmarek „Z pa-
sji”. Jego bohaterkà jest siedemnastoletnia
dziewczyna, trenujàca pi∏k´ no˝nà. To w∏aÊnie
na planie filmu Karczmarek pad∏ pierwszy
klaps pierwszej produkcji programu. O kolej-
nych b´dziemy informowaç na bie˝àco. 

Or iana  Ku jawska

l

Ruszy∏a trzecia edycja 
Laboratorium Scenariuszowego
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Robert Gliƒski i Agnieszka Godlewska 



7. Anna Krawczyƒska i Angelika Zdankie-
wicz z projektem scenariusza „Fandango” 

Po nieudanej akcji w Magdalence pani na-
czelnik wydzia∏u do walki z terrorem kryminal-
nym odnajduje w sobie si∏´ i ˝yciowà màdroÊç
do walki w nieprzychylnym Êwiecie m´˝czyzn,
co pozwoli jej podejÊç do Êwiata z dystansem. 

8. Katarzyna Ros∏aniec z projektem scena-
riusza „Galerianki” 

Czternastoletnie gimnazjalistki szukajà
w centrach handlowych sponsorów, zamo˝-
nych panów, którzy w zamian za seks kupujà
im prezenty, upragnione ciuchy, kosmetyki czy
wo˝à swoimi samochodami. 

9. Tomasz Âwierczyƒski z projektem scena-
riusza „Ambaras” 

Komediodramat o zwiàzku dwojga ludzi do-
biegajàcych trzydziestki, którzy majà problemy
z emocjonalnà, zawodowà, ˝yciowà i mi∏osnà
stabilizacjà. Czasem mi∏oÊç, czasem niena-
wiÊç, czasem wrogoÊç, czasem przyjaêƒ, ale
prawie nigdy nie sà to odczucia jednakowe
u obojga w tym samym czasie, bo w tym naj-
wi´kszy jest ambaras, ˝eby dwoje chcia∏o na-
raz. 

10. Aleksandra Âwierk z projektem scena-
riusza „Prawie rodzina”

Co robi przebieg∏a staruszka, gdy potrzebuje
pieni´dzy? Namawia znajome emerytki do ˝y-
rowania dla niej sporych po˝yczek w bankach,
po czym znika. Miasto obiega informacja, ˝e
nie ˝yje. Poszkodowanym trudno w to uwie-
rzyç. 

Pod koniec lutego w warszawskim kinie Rejs
odby∏ si´ pierwszy etap warsztatów. Relacje
z kolejnych (w czerwcu w Koszalinie i we wrze-
Êniu w Gdyni) zamieÊcimy w nast´pnych nu-
merach Biuletynu. 

Laboratorium Scenariuszowe organizuje Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich, wspó∏finan-
suje Polski Instytut Sztuki Filmowej, a partne-
rami programu sà festiwale filmowe w Koszali-
nie i w Gdyni. 

opr. :  L iw ia  Màdz ik ;  

wspó ∏p raca :  Or iana  Ku jawska

Patroni medialni Laboratorium Scenariuszowego 
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W krakowskim kinie „Pod Baranami”,
w dniach 20-23 lutego 2007, odby∏ si´ pokaz
filmów zrealizowanych w ramach pierwszej
edycji Programu 30 minut. Filmy z programu
wys∏ane na festiwal w Krakowie poddane b´dà
zwyk∏ej selekcji, wi´c choç liczymy, ˝e wszyst-
kie si´ zakwalifikujà, to woleliÊmy ju˝ teraz
przedstawiç je krakowskiej publicznoÊci, która
t∏umnie przyby∏a na pokazy. Spotkania z twór-
cami prowadzi∏ Jerzy Armata. 

Pokazy poprzedzi∏a konferencja prasowa, na
której przy okazji zaproszenia widzów na pro-
jekcje i przedstawienia idei programu 30 minut
po raz pierwszy przedstawiono nowy plakat
47. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 

Or iana  Ku jawska

Jak „zrobiç 
kino” tam, 
gdzie go nie ma
Fina∏ Ob.(d)jazdowego
Kina Wiejskiego

27 stycznia w miejscowoÊci Rytwiany 
(woj. Âwi´tokrzyskie) odby∏ si´ fina∏ akcji
Ob.(d)jazdowe Kino Wiejskie, którego byliÊmy
patronem. M∏odzi organizatorzy udowodnili,
˝e ma∏ym nak∏adem finansowym, dobrymi
ch´ciami i trafnym pomys∏em, mo˝na 
zorganizowaç atrakcyjnà imprez´ filmowà,
a brak kina nie jest przeszkodà w czynnym
uczestnictwie w ˝yciu kulturalnym. 

Pomys∏ akcji polega∏ na przygotowaniu dar-
mowych pokazów filmowych dla mieszkaƒców
z ma∏ych miejscowoÊci, w okolicy których nie
ma kina. Projekcje odbywa∏y si´ na terenie woj.
Âwi´tokrzyskiego w: K∏odzie, Szczece, Rudni-
kach, Po∏aƒcu, Osieku, Orzelcu Du˝ym i final-
nie w Rytwianach. Tradycyjnà sal´ kinowà za-
stàpi∏y Êwietlice, remizy stra˝ackie lub szko∏y.
O popularnoÊci akcji Êwiadczy wysoka frekwen-
cja (Êrednio 90 osób na ka˝dym pokazie). 

W programie znalaz∏y si´ filmy skierowane do
dzieci i m∏odzie˝y oraz te z gatunku kina fami-
lijnego. Kino ob. (d) jazdowe to nie tylko samo
kino. Po seansach dla dzieci by∏a organizowana
Êwietlica. Animatorzy gwarantowali wiele do-
datkowych atrakcji, m.in.: nauk´ kr´cenia tale-
rzami, zabawy z chustà, taniec z kijami, ˝onglo-
wanie, malowanie, sk∏adanie origami, etc. 

Fina∏ cyklu objazdowego kina odby∏ si´ 27
stycznia 2007 roku w Rytwianach. Po projek-
cji dzieci mog∏y dowiedzieç si´ jak powstaje
film animowany, us∏yszeç histori´ jego bohate-
rów, uzyskaç odpowiedê na pytanie czy smoki
sà prawdziwe? i zobaczyç na ˝ywo postaci
z obydwu animacji. Spotkanie poprowadzi∏ Ta-
deusz Wilkosz, twórca Colargola i Pingwina 
Pik-Poka. 

O tym „czy fajnie jest byç aktorem” opowia-
da∏ Henryk Go∏´biewski, goÊç specjalny i od-
twórca jednej z pierwszoplanowych ról w filmie

l

Program 30 minut w Krakowie
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Konferencja w kinie „Pod Baranami”: Oriana Kujawska,
Barbara Orlicz, Krzysztof Gierat
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„Podró˝ za jeden uÊmiech” (re˝. Stanis∏aw J´-
dryka), który mo˝na by∏o obejrzeç na koniec
akcji Ob. (d) jazdowego Kina Wiejskiego. Pu-
blicznoÊç d∏ugo nie dawa∏a za wygranà, a au-
tografom nie by∏o koƒca. 

Projekt zrealizowa∏a grupa m∏odzie˝owa „Far-
merzy” w ramach programu „M∏odzi mened˝e-
rowie kultury” Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „´”, finansowanego ze Êrodków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Fundacji Wspomagania Wsi. 

Patronat nad projektem obj´li: Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich, Telewizja Kino Pol-
ska, Radio Kielce i Fundacja Aktywizacji i Roz-
woju M∏odzie˝y. 

M.K.

Pokazy dla dzieci 
niedos∏yszàcych
W styczniu 2007 roku, w kinie Rejs zorgani-
zowaliÊmy pokaz filmów animowanych dla
dzieci z Instytutu G∏uchoniemych im. J. Fal-
kowskiego w Warszawie. Projekt dofinanso-
wany przez Ministerstwo Kultury powsta∏
w ramach Polskiego Kina M∏odego Widza. 

Spotkanie w kinie Rejs zainicjowa∏o cykl po-
kazów kina dzieci´cego dla dzieci niepe∏no-
sprawnych. W specjalnie przygotowanym pro-
gramie znalaz∏y si´ m.in. „Kozio∏ek Mato∏ek”
(re˝. Leonard Pulchny), „Pomys∏owy Dobromir”
(re˝. Roman Huszczo), „Pies i kot” (re˝. Alfred
Ledwig) oraz „Dwa Koty + jeden pies” (re˝.
Bogdan Nowicki). WybraliÊmy takie obrazy,
w których wydarzenia nie odwo∏ywa∏y si´ do
dêwi´ków – tak, aby dzieci niedos∏yszàce mo-
g∏y zrozumieç akcj´ filmu. 

O tym jak tworzy si´ filmy animowane opo-
wiada∏ Eugeniusz Gordziejuk, szef produkcji
Studia Miniatur Filmowych. 

M. K.  

„Na ka˝dà
ksi´˝niczk´ poluje
jakiÊ rycerz”.
Dzieci´cy Festiwal
Filmowy Zakopane-
Nowy Targ
Warto przemierzyç dystans do Zakopanego.

Zawsze warto. Chocia˝by po to, ˝eby ode-
tchnàç takim powietrzem, jakiego w naszym
kraju jak na lekarstwo. Dla widoku Tatr ze zbo-
cza niestety sk∏óconej Guba∏ówki. Dla magicz-
nego Teatru Witkacego i wieczornych smycz-

Konkurs na nowe 
logo programu Polskie
Kino M∏odego Widza
Stowarzyszenie Filmowców Polskich og∏asza

konkurs na nowe logo programu Polskie Kino
M∏odego Widza. Logo ma s∏u˝yç ∏atwej identy-
fikacji Polskiego Kina M∏odego Widza na im-
prezach festiwalowych, materia∏ach informa-
cyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, w tym m.in. na plakatach,
papierze firmowym Polskiego Kina M∏odego
Widza, materia∏ach drukowanych, materia∏ach
elektronicznych, grafice internetowej, bane-
rach, billboardach, w Internecie, itp. 

Logo powinna charakteryzowaç nieskompli-
kowana symbolika dzieci´ca, a warunkiem ko-
niecznym do spe∏nienia jest u˝ycie w nowym
projekcie, dotychczasowego znaku graficznego
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Termin nadsy∏ania prac mija 30 kwietnia
2007 roku.

Wi´cej szczegó∏ów na ten temat oraz regulamin

konkursu dost´pne sà na stronie www.sfp.org.pl

ków góralskich. Ale o tym wielu pisa∏o,
a przyk∏ady mo˝na mno˝yç w nieskoƒczo-
noÊç. Jest czego zazdroÊciç. W lutym (19-
23) by∏ jeszcze jeden powód, dla którego na-
prawd´ by∏o warto: Filmowy Festiwal Dzie-
ci´cy zorganizowany z inicjatywy Ko∏a Reali-
zatorów Filmów dla Dzieci i M∏odzie˝y SFP.
Podczas pi´ciu dni pokazywaliÊmy w Zako-
panym (Kino Giewont) i Nowym Targu (Kino
Tatry) bajki animowane z kanonu klasyki
polskiego filmu dzieci´cego. Niezwyk∏e to
by∏y spotkania. Przede wszystkim za sprawà
goÊci festiwalu – twórców filmowych, którzy
po projekcjach rozmawiali z m∏odziutkà pu-
blicznoÊcià. Jak chodzi Colargol? Ile czasu
rysuje si´ Szczurka? Skàd si´ wymyÊli∏ ten
film prosz´ pana? Na te i wiele innych rów-
nie ciekawych pytaƒ cierpliwie i bardzo inte-
resujàco odpowiadali: Tadeusz Wilkosz, Wie-
s∏aw Zi´ba oraz Magda i Leszek Ga∏yszowie.
Eugeniusz Gordziejuk, szef Studia Miniatur
Filmowych, krok po kroku opowiada∏ jak po-
wstaje film animowany, a w zasadzie pyta∏,
a dzieci odpowiadajàc same skrz´tnie kon-
struowa∏y ca∏y proces. Dawno nie widzia∏am
tak zaanga˝owanej publicznoÊci. Zresztà
pod koniec ka˝dego spotkania, na scenie
pod ekranem nie by∏o gdzie szpilki wetknàç.
Dzieciaki wysz∏y z za∏o˝enia, ˝e im bli˝ej
twórcy, tym wi´ksza szansa zadanie màdre-
go pytania. Warto wspomnieç, ˝e màdre py-
tania nagradzane by∏y nagrodami. W czasie
spotkania z Paƒstwem Ga∏yszami powsta∏o
nawet par´ nowych przys∏ów np. „Na ka˝dà
ksi´˝niczk´ poluje jakiÊ rycerz”. Pouczajàce
by∏y te spotkania: przej´te, uwa˝ne i skupio-
ne dzieciaki, ogromnie zainteresowane pro-
cesem powstawania filmu, poch∏aniajàce
wiedz´ jak gàbka. Na pewno inaczej, bar-
dziej Êwiadomie b´dà oglàdaç nasze bajki.
Mi∏o by∏o to zobaczyç. Oby wi´cej takich
spotkaƒ, Kochane Cepry! Magicznych, cie-
kawych, edukacyjnych. Naprawd´ by∏o war-
to. A kto nie by∏, niech ˝a∏uje. 

M. K.  
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Tadeusz Wilkosz z prowadzàcym
pokaz Markiem Wronà
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Jacek Zi´ba-Jasiƒski, prowadzàcy pokaz



Shooting Stars, czyli program promujàcy
m∏odych aktorów europejskich jest jednym
z czo∏owych projektów European Film Promo-
tion, organizacji zajmujàcej si´ promocjà euro-
pejskiego kina, której cz∏onkiem jest Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. Polskà kandydatkà do
Shooting Stars by∏a w tym roku Agnieszka Gro-
chowska. 

Urodzona w 1979 roku Grochowska, absol-
wentka Akademii Teatralnej w Warszawie, od-
nios∏a sukces nie tylko w krajowych, ale tak˝e
w zagranicznych produkcjach filmowych. Zna-
na jest mi´dzynarodowej publicznoÊci m.in.
z g∏ównej roli w szwedzko-polskim filmie „Po-
dró˝ Niny”, a tak˝e w niemieckich produkcjach
„Nimm dir dein leban” w re˝yserii Sabine Mi-
chel oraz „Unterwegs” Jana Krugera. Polscy ki-
nomani mogli podziwiaç jej kreacje m.in.
w „Pr´gach” i „Warszawie”, a tak˝e w kinowych
i telewizyjnych hitach: „Tylko mnie kochaj”,
„Zaginiona”, „SamotnoÊç w sieci”. W∏aÊnie
skoƒczy∏a zdj´cia do filmu „Hania” w re˝yserii
Janusza Kamiƒskiego, znanego na Êwiecie pol-
skiego operatora, laureata dwóch Oscarów za
filmy „Lista Schindlera” i „Szeregowiec Ryan”.
Dorobek sceniczny i filmowy Agnieszki Gro-
chowskiej przedstawia si´ imponujàco. Na ko-
rzyÊç naszej kandydatki przemawia równie˝
fakt, i˝ biegle w∏ada j´zykiem angielskim i nie-
mieckim. 

Celem Shooting Stars jest wypromowanie
m∏odych europejskich talentów na arenie mi´-
dzynarodowej. Wielu uczestników Shooting
Stars z lat ubieg∏ych jest dziÊ gwiazdami Êwia-
towego kina. Sà wÊród nich, m.in. Daniel Cra-
ig (ostatnio w roli Jamesa Bonda), Franka Po-
tente, Rachel Weisz i Daniel Bruhl. 

Aktorzy biorà udzia∏ w spotkaniach z produ-
centami, re˝yserami, dziennikarzami, specjali-
stami public relations, majà te˝ unikalnà mo˝-
liwoÊç zaplanowania swojej kariery w gronie
najlepszych profesjonalistów. Impreza cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem mediów mi´dzy-
narodowych. 

European Film Promotion to organizacja sku-
piajàca 27 krajów europejskich, której zada-
niem jest promocja filmów europejskich na
Êwiecie. European Film Promotion organizuje
szkolenia dla przedstawicieli sektora filmowe-
go, wspiera promocj´, dystrybucj´, marketing,
udzia∏ filmów w festiwalach, pomaga rozwijaç
kontakty mi´dzy europejskimi filmowcami
i producentami. Najm∏odszy instytut filmowy
w Europie przyj´ty zosta∏ do tej presti˝owej or-
ganizacji podczas festiwalu w Berlinie w 2006
roku. 

Rok 2006 by∏ jednym z najwa˝niejszych i naj-
bardziej korzystnych dla polskiej kinemato-
grafii od lat. Wzros∏a liczba produkcji filmo-
wej, a jednoczeÊnie znacznie powi´kszy∏a si´
widownia kinowa, w tym równie˝ widownia
polskich filmów. Stowarzyszenie Filmowców
Polskich przedstawia podsumowanie ubieg∏e-
go roku w polskiej kinematografii. 

Rok 2006 przejdzie do historii przede
wszystkim jako pierwszy rok funkcjonowania
Ustawy o Kinematografii, uchwalonej przez
Parlament 30 czerwca 2005 roku. Uchwalenie
aktu to przede wszystkim zas∏uga Êrodowiska
filmowego, wspartego przez Êrodowiska arty-
styczne i naukowe. Akcja na rzecz ustawy od-
bywa∏a si´ w najtrudniejszym czasie, bo przed
wyborami do Parlamentu, a wi´c wtedy, gdy
wszystkie ustawy medialne stajà si´ polem wy-
borczych gier. 

Ustaw´ jednak uchwalono, a w sierpniu
2005 roku utworzono Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej. W styczniu 2006 og∏oszono system
dofinansowaƒ we wszystkich obszarach kine-
matografii, czyli tzw. programy operacyjne.
W maju og∏oszono pierwsze decyzje, w tym te
najbardziej oczekiwane – z zakresu produkcji
filmowej. 

W roku 2006 wyprodukowano w Polsce 38
filmów fabularnych (sporzàdzony przez PISF
wykaz znajduje si´ poni˝ej). WÊród nich znala-
z∏o si´ bardzo wiele debiutów, w tym „Czeka na
nas Êwiat” Roberta Krzempka, „Ch∏opiec na ga-
lopujàcym koniu” Adama Guziƒskiego, „Z od-
zysku” S∏awomira Fabickiego, „Hiena” Grzego-
rza Lewandowskiego i „Przebacz” Marka Sta-
charskiego. Wiele mówi∏o si´ i pisa∏o o filmach
„Plac Zbawiciela” (Z∏ote Lwy w Gdyni), „Z od-
zysku” (polski kandydat do Oscara), „Wszyscy
jesteÊmy Chrystusami”, „StatyÊci” (szereg na-
gród na FPFF w Gdyni) i „Jasminum”. 

Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e produkcja wi´k-
szoÊci tych filmów rozpocz´∏a si´ jeszcze przed
og∏oszeniem programów operacyjnych PISF,
wi´c wi´cej na ten temat b´dzie mo˝na mówiç
za rok. 

W 2006 roku w pi´ciu sesjach Polski In-
stytut Sztuki Filmowej dofinansowa∏ pro-
dukcj´ 45 filmów fabularnych. Ich tematyka
jest bardzo zró˝nicowana. Najwi´cej projektów
filmowych to próby opisania wspó∏czesnej rze-
czywistoÊci i relacji mi´dzy ludêmi. Sà wÊród
nich filmy poruszajàce uniwersalne tematy mi-
∏oÊci, samotnoÊci („Pora umieraç”, re˝. Dorota
K´dzierzawska), dojrzewania („Lekcje Pana
Kuki”, re˝. Dariusz Gajewski) czy Êmierci
(„Las”, re˝. Piotr Duma∏a); kameralne dramaty
obyczajowe („Urwisko”, re˝. Maciej Pieprzyca)
i psychologiczne, a tak˝e filmy o tematyce spo-
∏ecznej („OpowieÊci galicyjskie”, re˝. Dariusz
Jab∏oƒski). Wiele z nich trudno przypisaç do
okreÊlonego gatunku. 
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Agnieszka Grochowska
w Shooting Stars

Agnieszka Grochowska zosta∏a pierwszà polskà kandydatkà na gwiazd´ podczas prezentacji
m∏odych talentów na Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie 2007. 
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Dofinansowane zosta∏y zarówno wysokobu-
d˝etowe filmy o tematyce historycznej, wa˝ne
dla kultury narodowej, jak równie˝ projekty
eksperymentalne, artystyczne oraz, co nie
mniej wa˝ne dla rozwoju polskiej kinematogra-
fii i przemys∏u filmowego, popularne komedie
dla szerokiej widowni („Francuski numer”, re˝.
Robert Wichrowski) i filmy sensacyjne („Ostat-
nia akcja”, re˝. Micha∏ Rogalski). 14 spoÊród
tych filmów to debiuty („Hel”, re˝. Kinga D´b-
ska); 21 – mi´dzynarodowe koprodukcje
(„Beuys”, re˝. Lech Majewski) 

Niewiele, niestety, z∏o˝ono projektów filmów
familijnych i dla najm∏odszej widowni, których
ciàgle brakuje. WÊród dofinansowanych by∏y
g∏ównie koprodukcje: „Ma∏y bia∏y konik”, „Te-
ah” oraz debiut Jowity Gondek „Karolcia i ma-
giczny koralik”. 

Ró˝ne by∏y bud˝ety tych filmów. Najwy˝sze
dofinansowania przyznane zosta∏y projektom
historycznym, których produkcja, z oczywi-
stych wzgl´dów, jest najbardziej kosztowna.
By∏o ich stosunkowo niewiele: „Post mortem,
OpowieÊç katyƒska” Andrzeja Wajdy (6 mln
z∏), „Kurier z Warszawy” Juliusza Machulskiego
o Janie Nowaku-Jezioraƒskim (6 mln z∏), „Po-
pie∏uszko” Rafa∏a Wieczyƒskiego (3 mln z∏),
koprodukcja b´dàca ekranizacjà prozy Eusta-
chego Rylskiego – „Stankiewicz” W∏adys∏awa
Pasikowskiego (2,5 mln), „Cwaniak z Workuty”
Grzegorza Królikiewicza o wi´êniach NKWD
(1,5 mln z∏). Inne filmy fabularne (czyli pozo-
sta∏ych 40), o ni˝szych bud˝etach, otrzymywa-
∏y dofinansowanie w granicach 2 500 000 –
500 000 z∏. 

OczywiÊcie decyzje o dofinansowaniu nie
oznaczajà automatycznie rozpocz´cia pro-
dukcji. Ile filmów powstanie ostatecznie? Ilu

producentom uda si´ uzupe∏niç bud˝ety? Za
wczeÊnie jest jeszcze na jednoznaczne odpo-
wiedzi. Powstanie PISF nie rozwiàzuje wszyst-
kich problemów producentów, ale wsparcie ze
strony Instytutu bardzo cz´sto umo˝liwia pozy-
skanie dodatkowych Êrodków z innych êróde∏.
Nadal do rozwiàzania pozostaje kwestia umów
z Telewizjà Polskà, a zw∏aszcza sprawa praw
do emisji telewizyjnych „na wiecznoÊç”. Na ∏a-
mach Biuletynu b´dziemy o tym na bie˝àco in-
formowaç. 

Zjawiskiem niezwykle korzystnym jest
zwi´kszajàca si´ liczba koprodukcji mi´-
dzynarodowych; w roku 2006 ju˝ 8 dofinan-
sowanych przez PISF. WÊród nich sà filmy
uznanych mistrzów, m.in. „Strajk. Bohaterka
Gdaƒska” Volkera Schlondorfa, „Nightwat-
ching” Petera Greenawaya i „These Times” Ke-
na Loacha. Na rok 2007 przewidziana jest pro-
dukcja m.in. „Braci Karamazow” Petra Zelenki
i „Ma∏ego bia∏ego konika” Olivera Parkera. 

Rok 2006 okaza∏ si´ bardzo korzystny dla
polskich kin. 2005 by∏ jednym z najgorszym
w dekadzie, natomiast w roku 2006 sytuacja
si´ diametralnie zmieni∏a. Frekwencja wynio-
s∏a 32 mln widzów, podczas gdy w roku 2005
poni˝ej 19 mln. Liczba premier si´gn´∏a 248,
z czego 26 by∏y premierami filmów polskich,
86 (!) europejskich, 102 – amerykaƒskich.
W roku 2005 ani jeden polski film nie zgroma-
dzi∏ 200.000 widzów (próg do nagrody Stowa-
rzyszenia „Kina Polskie”); w 2006 roku uda∏o
si´ to a˝ 9. W roku 2005 udzia∏ polskich fil-
mów w kinach wynosi∏ 3,4%, podczas gdy
w zesz∏ym by∏o to a˝ 16%! 

Najwi´kszy sukces odnios∏y komedie ro-
mantyczne: „Tylko mnie kochaj” zebra∏o
1 665 933 widzów, a „Ja wam poka˝´” 1 179
378 widzów. „SamotnoÊç w sieci” obejrza∏o
434 440 widzów, „Francuski numer” – 294
244, „Job, czyli ostatnia szara komórka” – 238
766. Na marginesie warto wspomnieç, ˝e

wielki sukces odnios∏y filmy o Papie˝u, które
powsta∏y przy mniejszoÊciowym udziale Polski:
„Jan Pawe∏ II” – 1 913 155 widzów, „Karol-
papie˝, który pozosta∏ cz∏owiekiem” – 1 742
555 widzów. 

Nie ma jeszcze zebranych danych dotyczà-
cych kin jednosalowych. Wydaje si´ jednak, ˝e
w ostatnich dwóch latach uda∏o si´ powstrzy-
maç dynamik´ likwidacji tych kin. 

Polska uczestniczy w sieci Europa Cine-
mas. Udzia∏ w tym programie, wybór niszowe-
go, ale dobrego repertuaru mo˝e byç i bywa
cz´sto najlepszym wyjÊciem dla ambitnych
w∏aÊcicieli kin tradycyjnych. JednoczeÊnie
rozwija si´ polska sieç wspierania ambitne-
go repertuaru kin studyjnych, czyli Sieç Kin
Studyjnych, finansowana przez PISF. 

W Polsce jest 46 multipleksów, a liczba
miejsc w 426 salach wynosi 96 834. 

Potentatem na rynku dystrybutorów by∏o
w roku 2006 UIP (blisko 23%), nast´pnie Fo-
rum Film (19%), Cinepix (13,6%), Interfilm
(ok. 10%), Monolith (ok. 9,5%). 
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PRODUKCJA FILMOWA 2006 (wed∏ug PISF) 

Pe∏nometra˝owe filmy fabularne

1. „Beautiful” Piotr Matwiejczyk
2. „Bezmiar sprawiedliwoÊci” Wies∏aw Saniew-
ski
3. „Chaos” Xawery ˚u∏awski
4. „Ch∏opiec na galopujàcym koniu” Adam Gu-
ziƒski
5. „Co s∏onko widzia∏o” Micha∏ Rosa
6. „Czeka na nas Êwiat” Robert Krzempek
7. „Dublerzy” Marcin Zi´biƒski
8. „Dzisiaj jest piàtek” Pawe∏ Naro˝nik
9. „Francuski numer” Robert Wichrowski
10. „Fundacja” Filip Bajon
11. „HI WAY” Jacek Borusiƒski 
12. „Hiena” Grzegorz Lewandowski 
13. „Ja wam poka˝´” Denis Deliç 
14. „Jan Pawe∏ II” John Kent Harrison [W∏o-
chy/Polska/USA]
15. „Jasminum” Jan Jakub Kolski 
16. „Jasne b∏´kitne okna” Bogus∏aw Linda
17. „Job, czyli ostatnia szara komórka” Konrad
Niewolski
18. „Krótka histeria czasu” Dominik Matwiej-
czyk
19. „Kto nigdy nie ˝y∏” Andrzej Seweryn 
20. „Okruchy nieba” Dariusz Jab∏oƒski
21. „Palimpsest” Konrad Niewolski 
22. „Plac Zbawiciela” Krzysztof Krauze, Joan-
na Kos-Krauze 
23. „Pod powierzchnià” Marek Gajczak
24. „Polisz kicz projekt... kontratakuje” Ma-
riusz Pujszo
25. „Po∏udnie-Pó∏noc” ¸ukasz Karwowski
26. „Przebacz” Marek Stacharski 
27. „Przybyli u∏ani” Sylwester Ch´ciƒski 
28. „SamotnoÊç w sieci” Witold Adamek
29. „StatyÊci” Micha∏ Kwieciƒski 
30. „Strajk. Bohaterka Gdaƒska” Volker
Schlöndorff [Polska/Niemcy]
31. „Summer love” Piotr Uklaƒski 
32. „Szatan z siódmej klasy” Kazimierz Tarnas 
33. „Sztuka masa˝u” Mariusz GawryÊ 
34. „Tylko mnie kochaj” Ryszard Zatorski
35. „Wie˝a” Agnieszka Trzos
36. „Wstyd” Piotr Matwiejczyk 
37. „Wszyscy jesteÊmy Chrystusami” Marek
Koterski 
38. „Z odzysku” S∏awomir Fabicki

Pe∏nometra˝owe filmy dokumentalne

1. „Dobrodziej Tischner i Jego historia filozofii
po góralsku” Artur Wi´cek „Baron”
2. „Jak to si´ robi” Marcel ¸oziƒski
3. „Still Alive. Film o Krzysztofie KieÊlowskim”
Maria Zmarz-Koczanowicz

Pe∏nometra˝owy film animowany

1. „Wielka w´drówka” Wies∏aw Zi´ba

Dane pochodzà z Polskiego Instytutu Sztuki Fil-

mowej/Expert-Monitor

Anna Romanowska Wrób lewska
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TANTRA 0,00%
BLINK/VIVARTO 0,00%

GUTEK FILM/BLINK 0,05%
SPInka/NEW FILMS 0,06%

VIVARTO 0,22%
GUTEK FILM 0,51%

GUTEK FILM/SPInka 0,81%
VISION 1,11%

SPI/SPInka 2,23%
ITI CINEMA 2,80%

BEST FILM 3,21%

KINO ÂWIAT 3,94%

WARNER 4,89%

ITI/INTERFILM 5,36%

MONOLITH/MONOLITH PLUS 9,46%

INTERFILM 9,90%

UIP 22,77%

CINEPIX   13,63%

FORUM FILM   19,04%

ATLANTIC 0,89%
KINEPOLIS 3,46%

KINOPLEX 6,61%

SILVER SCREEN 8,60%

HELIOS 11,14%

MULTIKINO 15,66%

RYNEK KINOWY WED¸UG WIDZÓW, 2006

CINEMA CITY   28,22%

SINGLE SCREEN CINEMAS   25,42%

FILMY AMERYKA¡SKIE   56,79%FILMY EUROPEJSKIE  23,94%

FILMY POLSKIE  16,30%

INNE  

2,97%

RYNEK WED¸UG KRAJU PRODUKCJI FILMU – WP¸YWY,  2006

RYNEK DYSTRYBUCYJNY WED¸UG WP¸YWÓW, 2006

l
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TYTU¸ ORYGINALNY TYTU¸ POLSKI DYSTRYBUTOR WIDZOWIE WP¸YWY DATA PREMIERY

1 OGNIEM I MIECZEM OGNIEM I MIECZEM SYRENA 7 151 354 105 089 363 12.02.1999 

2 PAN TADEUSZ PAN TADEUSZ VISION 6 168 344 82 839 843 22.10.1999 

3 QUO VADIS QUO VADIS SYRENA 4 300 351 69 045 592 14.09.2001 

4 TITANIC TITANIC SYRENA 3 513 480 49 115 575 13.02.1998

5 PASSION OF THE CHRIST PASJA MONOLITH 3 461 047 44 662 249 05.03.2004 

6 SHREK 2 SHREK 2 UIP 3 395 226 48 184 229 02.07.2004 

7 JURASSIC PARK PARK JURAJSKI UIP-ITI 2 735 908 8 745 471 03.09.1993

8 LION KING KRÓL LEW SYRENA 2 722 830 9 829 475 18.11.1994

9 LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING W¸ADCA PIERÂCIENI: DRU˚YNA PIERÂCIENIA WARNER 2 529 799 36 397 625 15.02.2002 

10 HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE HARRY POTTER I KAMIE¡ FILOZOFICZNY WARNER 2 518 282 31 452 460 18.01.2002 

11 W PUSTYNI I W PUSZCZY W PUSTYNI I W PUSZCZY VISION 2 227 228 25 407 628 23.03.2001 

12 KILER KILER UIP-ITI 2 200 943 17 319 110 17.10.1997

13 LORD OF THE RINGS: RETURN OF THE KING W¸ADCA PIERÂCIENI: POWRÓT KRÓLA WARNER 2 089 415 29 875 111 02.01.2004 

14 ZEMSTA ZEMSTA VISION 1 976 984 22 188 006 04.10.2002 

15 ICE AGE 2 EPOKA LODOWCOWA 2 CINEPIX 1 946 964 27 458 420 31.03.2006

16 POPE JOHN PAUL II JAN PAWE¸ II INTERFILM 1 913 155 24 233 378 03.03.2006

17 STORIA DI CARLO KAROL – CZ¸OWIEK, KTÓRY ZOSTA¸ PAPIE˚EM ITI CINEMA 1 881 776 24 368 468 17.06.2005 

18 LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS W¸ADCA PIERÂCIENI: DWIE WIE˚E WARNER 1 783 749 25 418 888 31.01.2003 

19 PRZEDWIOÂNIE PRZEDWIOÂNIE SYRENA 1 743 933 21 354 697 02.03.2001 

20 KAROL, UN PAPA RIMASTO UOMO KAROL – PAPIE˚, KTÓRY POZOSTA¸ CZ¸OWIEKIEM INTERFILM 1 742 555 21 352 223 13.10.2006

58 003 323 724 337 811

TOP 20   WED¸UG WIDZÓW – WSZYSTKIE FILMY,  1990-2006

TYTU¸ POLSKI DYSTRYBUTOR WIDZOWIE WP¸YWY DATA PREMIERY

1 OGNIEM I MIECZEM SYRENA 7 151 354 105 089 363 12.02.1999

2 PAN TADEUSZ VISION 6 168 344 82 839 843 22.10.1999

3 QUO VADIS SYRENA 4 300 351 69 045 592 14.09.2001

4 W PUSTYNI I W PUSZCZY VISION 2 227 228 25 407 628 23.03.2001

5 KILER UIP-ITI 2 200 943 17 219 108 17.10.1997

6 ZEMSTA VISION 1 976 984 22 188 006 04.10.2002

7 PRZEDWIOÂNIE SYRENA 1 743 933 21 354 697 02.03.2001

8 TYLKO MNIE KOCHAJ ITI/INTERFILM 1 665 933 24 656 008 20.01.2006

9 NIGDY W ˚YCIU ITI/INTERFILM 1 623 935 22 785 418 13.02.2004

10 PIANISTA SYRENA 1 252 290 15 784 159 06.09.2002

11 KILERÓW 2-ÓCH UIP 1 189 098 14 119 254 15.01.1999

12 JA WAM POKA˚¢! FORUM FILM 1 179 378 17 579 443 10.02.2006

13 STARA BAÂ¡ SYRENA 907 887 10 465 764 19.09.2003

14 PRYMAS. TRZY LATA Z TYSIÑCA BEST FILM 759 516 7 597 294 22.09.2000

15 SARA VISION 703 866 5 159 662 23.05.1997

16 PSY 2 SYRENA 684 950 2 761 188 08.04.1994

17 WIEDèMIN VISION 639 712 9 447 522 09.11.2001

18 M¸ODE WILKI 1/2 UIP-ITI 618 268 4 995 380 23.01.1998

19 NOCNE GRAFFITI 3:4 604 861 3 889 256 06.02.1997

20 SZCZ¢ÂLIWEGO NOWEGO JORKU VISION 603 722 4 420 390 26.09.1997

38 202 553 486 804 975

TOP 20 WED¸UG WIDZÓW – FILMY POLSKIE,  1990-2006

Odtwarzanie publiczne w hotelach

Zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631)
g∏ówny re˝yser, operator obrazu, twórcy scena-
riusza, twórcy innych utworów literackich lub
muzycznych, które stworzone zosta∏y do utwo-
ru audiowizualnego lub w nim wykorzystane,
sà uprawnieni do stosownego wynagrodzenia
m.in. z tytu∏u publicznego odtwarzania oraz
nadawania utworu przez „inne Êrodki publicz-

nego udost´pniania utworów”. Z kolei Art.
6 powo∏anej ustawy precyzuje poj´cie odtwa-
rzania: „odtworzeniem utworu jest jego udo-
st´pnianie bàdê przy pomocy noÊników dêwi´-
ku, obrazu lub dêwi´ku i obrazu, na których
utwór zosta∏ zapisany, bàdê przy pomocy urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do odbioru programu radiowe-
go lub telewizyjnego, w którym utwór jest
nadawany”. Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e w odnie-
sieniu do hotelu mamy do czynienia z odtwo-
rzeniem utworów przy pomocy odbiorników te-
lewizyjnych. Publiczne odtwarzanie obejmuje
odbiór przez goÊci hotelowych programu radio-
wego lub telewizyjnego w pokojach hotelo-
wych. W∏aÊciciel hotelu umieszczajàc odbiorni-
ki radiowe lub telewizyjne w pokojach umo˝li-

wia (udost´pnia) goÊciom taki odbiór. Stanowi-
sko to potwierdza równie˝ najnowszy wyrok
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z dnia 07.12.2006 r. w sprawie SGAE / RAFA-
EL HOTELS SA (C – 306/05). Wyrok ETS po-
twierdza, ˝e „hotele mogà instalowaç w swoich
pokojach telewizory, ale muszà wnosiç op∏aty na
rzecz twórców (...) za udost´pnianie w nich pro-
gramów. Dyrektywa 2001/29/WE nie przewidu-
je w tym zakresie zwolnieƒ z op∏at”. – cytat
z „Rzeczpospolitej” z dnia 13 grudnia 2006 r. 

WyjaÊniamy równoczeÊnie, ˝e: 

* Abonament radiowo-telewizyjny jest innà
rodzajowo op∏atà ni˝ wynagrodzenie z tytu∏u l

WieÊci z ZAPA 



blikacji elektronicznych powinno to byç nawet
przepustkà dopuszczajàcà do obrotu. Oceniamy, ˝e
tak si´ stanie w ciàgu 2-3 lat, w momencie wi´k-
szego powiàzania projektu ISAN z technologià DRM
(pozwalajàc na wykorzystanie okreÊlonego utworu
w Internecie, musi ona jednoznacznie i on-line re-
jestrowaç jego u˝ycia). 

Obecnie w SFP-ZAPA trwajà intensywne pra-
ce nad w∏aÊciwym funkcjonowaniem Agencji
ISAN. O ich post´pach b´dziemy Paƒstwa in-
formowaç. 

Je r zy  Tymiƒsk i

Zas t´pca  Dyrek to ra

SFP-ZAPA

Pieniàdze 
dla dystrybutorów
Dystrybutorom, którzy na mocy umów licen-

cyjnych nabyli prawa do reemisji kablowej na
okreÊlonym terytorium i w okreÊlonym czasie,
przys∏uguje stosowne wynagrodzenie. Podob-
nie, jak w przypadku producentów, SFP wyp∏a-
ca je za poÊrednictwem AGICOA, mi´dzynaro-
dowej organizacji chroniàcej interesy i prawa
copyrightowe producentów i innych podmio-
tów, które takimi prawami dysponujà. 

Warunkiem otrzymania wynagrodzeƒ jest
zg∏oszenie do SFP-ZAPA praw do reemisji do
posiadanego repertuaru i powierzenie nam je-
go ochrony w tym zakresie. 

Dystrybutorzy powinni zatem zweryfikowaç
zakres nabytych praw, a w razie posiadania
praw do kabla – jak najszybciej zg∏osiç to do
ZAPA. Zdarza si´ bowiem, ˝e z roszczeniem
o wynagrodzenie za reemisj´ wyst´puje pod-
miot nieuprawniony i odbiera wynagrodzenie,
które wcale mu si´ nie nale˝y. ZAPA zaÊ, nie
ma mo˝liwoÊci samodzielnego ustalenia przy
kim aktualnie znajdujà si´ ww. prawa. 

JeÊli wi´c posiadacie Paƒstwo prawa do re-
emisji kablowej do dystrybuowanych przez sie-
bie filmów, prosimy o kontakt z SFP-ZAPA. 

Nowy adres ZAPA! 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
– Zwiàzek Autorów i Producentów 

Audiowizualnych
Sienna Center

00-832 Warszawa, ul. ˚elazna 28/30

tel.: (022) 581 43 60 

fax: (022) 581 43 61 

Sekretariat – biuro@zapa.org.pl 

Dzia∏ Obs∏ugi Uprawnionych

tel.: (022) 581 43 75 

Dzia∏ Inkasa

tel.: (022) 581 43 71 

Dzia∏ Repartycji

tel.: (022) 581 43 73
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l praw autorskich i pokrewnych i op∏acanie go
nie ma wp∏ywu na wynagrodzenia z tytu∏u
praw autorskich, gdy˝ op∏at´ abonamentowà
pobiera si´ w celu umo˝liwienia realizacji przez
publicznà radiofoni´ i telewizj´ misji publicz-
nej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
o radiofonii i telewizji. Abonament jest obcià˝e-
niem publiczno-prawnym i nie reguluje w ˝a-
den sposób wynagrodzenia za korzystanie
z utworów nale˝nego autorom tych utworów. 

Wynagrodzenia z tytu∏u rozpowszechniania
utworu audiowizualnego na DVD, VHS, VCD

SFP-ZAPA przypomina, ˝e wed∏ug ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
g∏ówny re˝yser, operator obrazu, twórcy scena-
riusza, twórcy innych utworów literackich lub
muzycznych, które stworzone zosta∏y do utwo-
ru audiowizualnego lub w nim wykorzystane,
sà uprawnieni do wynagrodzenia (tantiem)
mi´dzy innymi z tytu∏u rozpowszechniania
utworu audiowizualnego na DVD, VHS czy
VCD. Dystrybutorzy filmów na DVD, VHS, VCD
majà obowiàzek zap∏aty wynagrodzenia wspó∏-
twórcom utworu audiowizualnego wy∏àcznie za
poÊrednictwem w∏aÊciwej organizacji zbioro-
wego zarzàdu. Niestety cz´Êç dystrybutorów
nie wywiàzuje si´ z tego obowiàzku. W zwiàz-
ku z tym Stowarzyszenie Filmowców Polskich
zosta∏o zmuszone do wystàpienia przeciwko
nim na drog´ sàdowà. Informujemy, ˝e w grud-
niu 2006 roku zakoƒczony zosta∏ pierwszy
proces. SFP-ZAPA oraz Gutek Film podpisa∏y
przed Sàdem ugod´, w której okreÊlone zosta-
∏y kwoty wynagrodzenia dla twórców. Aktualnie
w imieniu SFP prowadzone sà post´powania
przeciwko Solopan sp. z o.o., SPI International
Polska sp. z o.o., Kino Âwiat sp. z o.o., Best
Film sp. z o.o. W najbli˝szych dniach zostanà
z∏o˝one kolejne pozwy. 

Zakaz rozpowszechniania w sieciach tele-
wizji kablowej

Sàd Okr´gowy w Sieradzu I Wydzia∏ Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2006 roku
w Sieradzu na posiedzeniu niejawnym w spra-
wie z powództwa Stowarzyszenia Filmowców
Polskich z siedzibà w Warszawie przeciwko
operatorowi kablowemu (...) w (...) o zaniecha-
nie naruszeƒ prawa autorskiego i zap∏at´ 80
000 z∏ w przedmiocie wniosków powoda o zo-
bowiàzanie strony pozwanej do udzielenia in-
formacji i udost´pnienie dokumentów oraz
o zabezpieczenie powództwa postanawia 

1. (...) 
2. zabezpieczyç roszczenia powoda poprzez

zakazanie operatorowi kablowemu (...) w (...)
na czas trwania procesu dokonywania reemisji
w sieciach telewizji kablowej utworów audio-
wizualnych nadawanych w programach telewi-
zyjnych do czasu prawomocnego zakoƒczenia
procesu. 

ISAN – PL
Na prze∏omie stycznia i lutego 2007 roku po-
myÊlnie zakoƒczyliÊmy formalny proces two-
rzenia w Polsce lokalnej Agencji ISAN (ISAN-
-RA; ang.: International Standard Audiovisual
Number – Registration Agency). Zgodnie
z podpisanà umowà dzia∏alnoÊç Agencji pro-
wadzi na terenie Polski Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich – Zwiàzek Autorów i Pro-
ducentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA). 

Najwa˝niejszym elementem dzia∏alnoÊci SFP-ZA-
PA jest prawid∏owa identyfikacja dzie∏ audiowizual-
nych pozwalajàca na szybkie i bezkonfliktowe wy-
p∏aty tantiem nale˝nych autorom i producentom,
monitorowanie ró˝nych sektorów rynku w zakresie
u˝yç utworów audiowizualnych oraz wspieranie
walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.
Uwa˝amy, ˝e ka˝de dzia∏anie zmierzajàce do
poprawy identyfikacji utworów filmowych wy-
maga uwagi i wsparcia ze strony SFP-ZAPA.
Jest to niejako obowiàzkiem naszej organizacji,
która przecie˝ s∏u˝y uprawnionym powierzajà-
cym nam swoje prawa. Ma to te˝ du˝e znacze-
nie w obliczu dynamicznego rozwoju elektro-
nicznych kana∏ów dystrybucji utworów filmo-
wych oraz koniecznoÊci globalnej wymiany in-
formacji pomi´dzy bran˝owymi organizacjami
na ca∏ym Êwiecie. Projekt ISAN – ze wzgl´du
na swojà prostà koncepcj´, mo˝liwoÊci powià-
zania z technologià DRM (ang.: Digital Rights
Management) oraz obecne zaawansowanie
i upowszechnienie – ma du˝e szanse na ode-
granie kluczowej roli. 

W myÊl normy ISO 15706 (o którà oparty
jest projekt) centralne miejsce w systemie ISAN
zajmuje Agencja Mi´dzynarodowa (ISAN-IA;
ang.: International Standard Adiovisual Num-
ber – International Agency) z siedzibà w Gene-
wie, która powo∏uje Agencje lokalne. Projekt
ISAN oraz stosowna norma ISO 15706 nie sà
w tej chwili obligatoryjne. O ich sile stanowi
powszechnoÊç stosowania. 

Podstawowà us∏ugà oferowanà przez ISAN-
-RA (obok dzia∏alnoÊci typowo marketingowej
i lobbingu na rzecz popularyzacji samej idei
ISAN) jest nadanie ka˝demu zg∏aszanemu
utworowi audiowizualnemu unikalnego –
w skali Êwiatowej – numeru. Odpowiednie za-
kodowanie sekwencji numeru pozwala w spo-
sób skondensowany zapisaç w nim wszystkie
najistotniejsze informacje, które mogà byç
przedstawione w sekwencji barcode. Pozwala
to na szybkà wymian´ informacji pomi´dzy
ró˝nymi systemami bazodanowymi. Repozyto-
rium numerów ISAN stanowi centralna baza
danych w Genewie, do której dost´p uzyskuje
ISAN-RA. Nadanie numeracji konkretnemu
utworowi pozwala przeÊledziç ca∏y cykl jego ˝y-
cia i dystrybucji, poprzez porównanie zapisów
w ka˝dej bazie danych na ca∏ym Êwiecie ze
stemplem z centralnej bazy danych. 

Znak ISAN podobnie jak ISBN dla wydawnictw pa-
pierowych powinien z czasem pojawiç si´ na ka˝-
dym noÊniku zawierajàcym produkcj´ audiowizual-
nà (VHS, CD, DVD, AVI, MPEG i inne). Na rynku pu-



47. Krakowski Festiwal Filmowy odb´dzie
si´ w dniach 31 maja – 5 czerwca. Do tej po-
ry w zmaganiach konkursowych prezentowane
by∏y krótkie dokumenty, animacje i fabu∏y, spo-
Êród których cz∏onkowie jury mi´dzynarodowe-
go i polskiego wy∏aniali te najlepsze, nagradza-
ne statuetkami Smoków i Lajkoników. Ju˝
w ostatnich latach ogromnym powodzeniem
publicznoÊci cieszy∏y si´ specjalne pokazy pe∏-
nometra˝owych filmów dokumentalnych, dla-
tego te˝ w tym roku organizatorzy zdecydowali
si´ na nowà sekcj´ konkursowà, w której rywa-
lizowaç ze sobà b´dà pe∏nometra˝owe doku-
menty z ca∏ego Êwiata. 

O tegorocznym Festiwalu by∏o g∏oÊno ju˝ od
stycznia. Pobity zosta∏ absolutny rekord festi-
walu w liczbie nades∏anych zg∏oszeƒ. O udzia∏
w 47. KFF ubiega si´ prawie 2500 filmów, w tym 280
tytu∏ów z Polski. Trzy komisje selekcyjne od 1 lu-
tego pracujà pe∏nà parà. Zyskamy na tym
przede wszystkim my, widzowie, bo jest du˝a
szansa, ˝e z tego bogactwa propozycji zostanà
wybrane naprawd´ znakomite filmy. 

Nagrod´ „Smoka Smoków”, przyznawanà za ca-
∏okszta∏t twórczoÊci otrzyma Raoul Servais, wybit-
ny belgijski animator, nagrodzony Z∏otà Palmà
w Cannes za film „Harpia”. Laureat potwierdzi∏
ju˝ swojà obecnoÊç na festiwalu. 

O randze i znaczeniu festiwalu filmowego nie
Êwiadczy jedynie liczba zg∏oszeƒ, ani nawet
poziom konkursu. W dzisiejszym pragmatycz-
nym Êwiecie coraz wa˝niejsze jest, ˝eby festi-

wal filmowy stawa∏ si´ zr´cznie dzia∏ajàcà in-
stytucjà impresaryjnà. Dlatego w∏aÊnie Krakow-
ska Fundacja Filmowa, organizator Festiwalu, po-
wo∏a∏a Agencj´ Promocji Filmów, której celem jest
promowanie polskich filmów dokumentalnych, ani-
mowanych i krótkometra˝owych w Europie i na
Êwiecie. Tego typu dzia∏alnoÊç nale˝y do priory-
tetów okreÊlonych w polskim prawie filmo-
wym, dlatego te˝ Agencja korzysta ze wsparcia
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, realizujàc
tym samym jeden z jego celów, czyli promocj´
polskiego filmu zagranicà. Taki uk∏ad jest te˝
niezwykle wygodny dla producentów; nie za-
wsze producent, realizujàcy jednoczeÊnie kilka
filmów, ma czas i Êrodki na profesjonalnà pro-
mocj´ swojego filmu. 

W tej chwili Agencja reprezentuje oko∏o 40 tytu-
∏ów i wspó∏pracuje z kilkoma najbardziej pr´˝nymi
firmami producenckimi w Polsce. Do koƒca lute-
go zg∏osi∏a filmy na ponad pi´çdziesiàt naj-
wi´kszych zagranicznych festiwali, a do koƒca
2007 roku planuje na kolejne sto. 

Filmy reprezentowane przez Agencj´ by∏y
obecne w konkursach i pokazach specjalnych
m.in. w Teheranie, Lipsku, Zagrzebiu, Chicago,
Nyon, Pary˝u, Tel Avivie, TrieÊcie, Berlinie, Gy-
or, Abu Dhabi, Tampere i Berlinie. Sukcesem
okaza∏ si´ udzia∏ filmu „Ca∏y dzieƒ razem” Mar-
cina Kosza∏ki, który otrzyma∏ g∏ównà nagrod´
w konkursie mi´dzynarodowym na 10. Mi´-
dzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumental-
nych w Jihlavie w Czechach. Natomiast film
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„Bo˝e Cia∏o” – tak˝e reprezentowany przez
Agencj´ – zosta∏ nagrodzony za najlepszà re-
˝yseri´ na Mi´dzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Dokumentalnych w chiƒskim Guang-
zhou. 

Ponadto Agencja zorganizowa∏a kilka po-
kazów tematycznych i pokazów dla profesjo-
nalistów z bran˝y filmowej – m.in. w Lipsku,
Hong Kongu, Guangzhou i Norymberdze. 

Z dzia∏alnoÊcià Agencji ÊciÊle wià˝e si´ orga-
nizacja w czasie festiwalu Krakowskich Targów
Filmowych. Targi, podobnie jak w roku ubie-
g∏ym, b´dà zorganizowane w gmachu g∏ów-
nym Muzeum Narodowego. Organizatorzy
planujà ich pe∏nà digitalizacj´ tak, aby
umo˝liwiç bezpoÊrednie oglàdanie filmów na
stanowiskach przeglàdowych wyposa˝onych
w komputery ze specjalnym programem oraz
zgranà na dysk pe∏nà bazà zg∏oszonych na
Targi filmów. Podobnie jak w roku ubieg∏ym
Targom towarzyszyç b´dzie profesjonalny
katalog, w tym roku dost´pny tak˝e w wersji
digitalnej on-line. Po zakoƒczonej imprezie
filmy zaprezentowane goÊciom dodawane sà
do internetowej bazy danych organizatorów,
którzy b´dà kontynuowaç ich promocj´ na
rynku Êwiatowym. Funkcj´ promocyjnà
i wspierajàcà produkcj´ filmowà ma równie˝
mi´dzynarodowy pitching Dragon Forum,
którego pierwsza edycja odby∏a si´ w 2006
roku. 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich, podob-
nie jak w latach ubieg∏ych, jest wspó∏organizato-
rem Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dla
SFP krakowska impreza jest jednym z naj-
wa˝niejszych wydarzeƒ w roku. Nigdzie in-
dziej nie zobaczy si´ naraz tak wielu nowych
polskich filmów dokumentalnych i animowa-
nych. Nigdzie indziej nie spotka si´ tak wie-
lu kolegów, i to nie tylko na cieszàcym si´ od
lat nies∏abnàcym powodzeniem Forum Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. Miasto,
atmosfera kina Kijów, kafejka na antresoli,
w której wÊród k∏´bów dymu papierosowego
rozmawia si´ o filmie i ˝yciu, Êwietny termin
– to wszystko ma nieodparty urok i co roku
przyciàga do Krakowa t∏umy polskich fil-
mowców. To dobrze, ˝e krakowski festiwal
szuka wcià˝ nowych form dzia∏alnoÊci, ˝e
rozszerza program i coraz aktywniej bierze
udzia∏ w promocji polskich filmów zagrani-
cà. Jednak nadal pozostaje dla nas przede
wszystkim wielkim Êwi´tem polskich doku-
mentalistów i animatorów. 

Anna Romanowska Wrób lewska

47. edycja Krakowskiego Festiwalu
Filmowego ju˝ teraz zapowiada si´
niezwykle ciekawie. Festiwal si´ 
rozwija, dochodzà nowe sekcje, nowe imprezy towarzyszàce. W tym roku stuprocentowym przebojem b´dzie konkurs pe∏nometra˝owych
filmów dokumentalnych. Krakowska impreza zmienia si´ i ewoluuje, stajàc si´ nowoczesnym forum mi´dzynarodowej promocji filmów
animowanych, dokumentalnych i pe∏nometra˝owych. 

Nowa era Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego

fo
t. 
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Foyer kina Kijów



W 2000 roku by∏am cz∏onkiem delegacji SFP,
która na zaproszenie Chiƒskiego Stowarzyszenia
Filmowców odwiedzi∏a wytwórni´ i Êrodowisko
filmowe w Szanghaju oraz siedzib´ i w∏adze Sto-
warzyszenia w Pekinie. Ta wyprawa i nawiàzanie
przez naszego Prezesa kontaktów z chiƒskimi fil-
mowcami zaowocowa∏y cieszàcymi si´ wielkim
zainteresowaniem naszej widowni przeglàdami
fabularnych filmów chiƒskich w szeregu polskich
miast. Równie˝ dzi´ki temu chiƒskie dokumenty
znalaz∏y si´ na przeglàdach i w konkursach festi-
wali w Krakowie i Koszalinie, a nasze na festiwa-
lach w Chinach. Tyle tytu∏em wst´pu. 

Na poczàtku grudnia ubieg∏ego roku jako
przedstawicielka SFP by∏am goÊciem – wraz
z dyrektorem Jackiem Fuksiewiczem z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej, dyrektorem krakow-
skiego Festiwalu Januszem Nowakiem i produ-
centem Zbyszkiem Domagalskim – na Mi´dzy-
narodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych
w Kantonie. OdbyliÊmy bardzo ciekawe spotka-
nia, mi´dzy innymi z dyrekcjà tamtejszej wytwór-
ni filmowej i cz∏onkami w∏adz kantoƒskiego od-
dzia∏u Stowarzyszenia Filmowców, liczàcego
oko∏o 600 cz∏onków (w tym tak˝e i literatów).
Pytali, jakie sà dzia∏ania naszego Stowarzysze-
nia, opowiadali o swoich problemach. Us∏yszeli-
Êmy m.in. ˝e koszty produkcji filmów nie za bar-
dzo si´ zwracajà, bo ludzie nie chodzà do kina –
góra 50 milionów (!) na chiƒski film... Zagra-
nicznych wpuszcza si´ na ekrany nie wi´cej ni˝
30 rocznie, ale nielegalny handel p∏ytami kwit-
nie, wi´c widzowie siedzà przed telewizorami. 

Swojà drogà zobaczy∏am ju˝ zupe∏nie inne
Chiny ni˝ te szeÊç lat temu. Wtedy nikt by nam
czegoÊ takiego nie powiedzia∏. Wytwórnie sta∏y
si´ spó∏kami, niewàtpliwie pod kontrolà paƒ-
stwa, ale jednak. M∏odzi chiƒscy dokumentaliÊci
na festiwalu deklarowali ch´ç koprodukcji z ró-

wieÊnikami ze Êwiata. W ramach Festiwalu zor-
ganizowany by∏ Dzieƒ Polski, na który sk∏ada∏ si´
pokaz kilku polskich filmów nagrodzonych na
ubieg∏orocznym festiwalu w Krakowie oraz
dwóch animacji, które gospodarze wybrali z pro-
ponowanego przez nas zestawu. Na zakoƒczenie
lampka wina i przemówienia. Musieli je koniecz-
nie wyg∏aszaç wszyscy wa˝ni z kierownictwa
kantoƒskiego festiwalu i rozlicznych instytucji.
Troch´ to trwa∏o, ale by∏o mi∏o, bo bardzo nas
chwalono. Us∏yszeliÊmy, ˝e „jak to dobrze, ˝e sà

Nasi tam byli
Stowarzyszenie Filmowców Polskich coraz
szerzej pokonuje granice kultur i kontynentów.
W grudniu 2006 roku przedstawiciele SFP
wzi´li udzia∏ w Dniach Polskich w... Kuwejcie.
Wszystko wskazuje na to, ˝e Bliski Wschód
ma szans´ staç si´ partnerem Polski równie˝
we wspó∏pracy na polu kinematografii. 

W grudniu Jacek Bromski, Andrzej Haliƒski
i Jacek Lipski wzi´li udzia∏ w przeglàdzie pol-
skich filmów podczas Dni Polskich w Kuwejcie.
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tu wasze filmy”. I ˝e mogà si´ od nas uczyç. Tak-
˝e z zakresu dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia. Dwie
najwa˝niejsze nagrody, jak si´ potem okaza∏o,
zgarn´∏y filmy polskie: za najlepszy film – „Her-
kules wyrusza w Êwiat” Lidii Dudy, a za najlep-
szà re˝yseri´ – „Korpus Christi” Adama Sikory.

Potem dopadli nas dziennikarze (m∏odzi) i doma-
gali si´ rad, jakie dokumenty i o czym powinny
u nich powstawaç. 

Tymczasem w hotelowej windzie sàczy∏y si´
dyskretnie amerykaƒskie kol´dy, w holu sta∏a
wielka choinka, a na jednym z wie˝owców, które
niestety wypierajà t∏umnie chiƒskà architektur´,
przez ca∏à wysokoÊç kilkudziesi´ciu pi´ter migo-
ta∏ kolorowy napis: „Merry Christmas and Happy
New Year”. I co to si´ porobi∏o. 

Kr ys tyna  Krupska-Wysocka

Festiwal Filmów Dokumentalnych w Kantonie

W czasie imprezy, zorganizowanej przez Amba-
sad´ Polski w Kuwejcie i organizacj´ Kuwait Ci-
ne Club, pokazano m.in. „D∏ug” Krzysztofa Krau-
ze, „Nigdy w ˝yciu” Ryszarda Zatorskiego, „Kate-
dr´” Tomasza Bagiƒskiego oraz „¸agodnà”
i „Franza Kafk´” Piotra Duma∏y. PublicznoÊç
z Kuwejtu ma chyba doÊç zbli˝one poczucie hu-
moru do naszego, bo na projekcji komedii Zator-
skiego bawi∏a si´ znakomicie. 

W ka˝dym razie filmy si´ podoba∏y, a nasi re-
prezentanci niestrudzenie nawiàzywali nowe,
profesjonalne kontakty. Najciekawszym okaza∏a
si´ znajomoÊç z Nasserem Al-Sabahem, preze-
sem nowo powsta∏ej organizacji Kuwait Cine Ma-
gic. Pan Al-Sabah jest cz∏owiekiem niezwykle in-
teresujàcym, nie tylko dlatego, ˝e pochodzi z ro-
dziny szejka (choç pochodzi). Kuwait Cine Magic
zorganizowa∏a ambitnà imprez´ filmowà pod na-
zwà Film Kuwait 06, czyli przeglàd filmów krót-

kometra˝owych z ca∏ego Êwiata. Poniewa˝ festi-
wal odbywa∏ si´ dok∏adnie w terminie Dni Pol-
skich, nasi filmowcy skwapliwie skorzystali z za-
proszenia organizatorów. Z satysfakcjà trzeba od-
notowaç, ˝e mieliÊmy w Kuwejcie swojego czar-
nego konia, czyli film „Ichtys” Marka Skrobeckie-
go, który cieszy si´ niezwyk∏à popularnoÊcià na
arenie mi´dzynarodowej i na ca∏ym Êwiecie zbie-
ra zas∏u˝one laury. 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich planuje
zaproszenie przedstawicieli Kuwait Cine Magic
na Krakowski Festiwal Filmowy. Mo˝e drobnymi
kroczkami uda si´ doprowadziç do nawiàzania
sta∏ej wspó∏pracy z Kuwejtem? Wspó∏praca mi´-
dzynarodowa rozwija si´, wzrasta liczba kopro-
dukcji. Nowe, tak˝e bliskowschodnie rynki to dla
naszych filmowców kolejne wyzwanie. 

ARW

fo
t. 

Z.
 D

om
ag

al
sk

i

Delegacja SFP przed dwuj´zycznà tablicà 
z napisem: Stowarzyszenie Filmowców Polskich
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Statuetki dla polskich filmów odbierajà 
Krystyna Krupska-Wysocka i Jacek Fuksiewicz
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Jacek Bromski, Jacek Lipski, Andrzej Haliƒski
z przedstawicielami Kuwait Cine Club
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Jacek Bromski prze∏amuje ró˝nice kulturowe
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Na poczàtku by∏a „Iluminacja”

Festiwal debiutów w Koszalinie powsta∏ w ro-
ku 1973 jako I Mi´dzynarodowe Spotkania Fil-
mowe „M∏odzie˝ na ekranie”. Ju˝ wówczas
jednym z organizatorów imprezy (obok g∏ówne-
go organizatora czyli ZMS) by∏o Stowarzyszenie
Filmowców Polskich. Na pierwszy koszaliƒski
festiwal przybyli t∏umnie polscy twórcy filmowi,
m.in. Maja Komorowska, Janusz Zaorski, Zyg-
munt Malanowicz, Jan Englert, Halina Golan-
ko, Barbara Brylska, Jerzy Passendorfer, Anto-
ni Krauze, Roman K∏osowski, Stanis∏aw Lata∏-
∏o. Grand Prix I Spotkaƒ Filmowych otrzyma∏
film „Iluminacja” Krzysztofa Zanussiego „za
walory intelektualne oraz nowoczesny kszta∏t
wypowiedzi”. 

W latach 70. i 80. formu∏a Festiwalu zmie-
nia∏a si´ i ewoluowa∏a. Spotkania zawsze mia-
∏y ambicje imprezy o zasi´gu mi´dzynarodo-
wym, ale z koniecznoÊci prezentowa∏y g∏ównie
kinematografie krajów socjalistycznych. Przede
wszystkim jednak od samego poczàtku Kosza-
lin przyciàga∏ polskich twórców filmowych i to
projekcje polskich filmów wzbudza∏y najsilniej-
sze emocje, wyra˝ane spontanicznie na dysku-
sjach „SzczeroÊç za szczeroÊç”. Te dyskusje
przetrwa∏y do dziÊ. 

Z perspektywy ponad 30 lat widaç, ˝e MSF
mia∏y byç jeszcze jednà „imprezà o wyraênym
znaczeniu kulturotwórczym, ideowym, wycho-
wawczym” (jak pisa∏a „Trybuna Ludu”). Wyda-
je si´, ˝e dla ówczesnych w∏adz najwa˝niejsze
by∏y dyskusje, spotkania ze studentami, impre-

zy integracyjne. Podczas owej dyskusji „zarzut
generalny dotyczy∏ braku nale˝ytego i prawdzi-
wego odbicia w polskiej twórczoÊci filmowej
problemów m∏odych ludzi, problemów z∏o˝o-
nych i ró˝norodnych” (równie˝ „Trybuna”).
W ten sposób budowano pozory swobód oby-
watelskich” – piszà autorzy nowo wydanej mo-
nografii Festiwalu. Ale rzeczywistoÊç rozmin´∏a
si´ znaczàco z tymi przewrotnymi za∏o˝eniami
w∏adzy. 

W Koszalinie odby∏o si´ wiele g∏oÊnych pre-
mier, które pami´tajà nie tylko widzowie festi-
walu, ale i sami twórcy. Jantary, nagrody spe-
cjalne, publicznoÊci czy dziennikarzy wywozili
z Koszalina mi´dzy innymi Andrzej Trzos-Ra-
stawiecki („Zapis zbrodni”, 1975), Krzysztof
KieÊlowski („Personel”, 1976), Agnieszka Hol-
land („Aktorzy prowincjonalni”, 1979), Filip
Bajon („Wahade∏ko”, 1981; „Limuzyna Daim-
ler Benz”, 1982), Piotr Szulkin („Golem”,
1980), Janusz Zaorski („Dziecinne pytania”,
1981). Stan wojenny, o dziwo, nie przerwa∏ or-
ganizacji Festiwalu. X Koszaliƒskie Spotkania
Filmowe „M∏odzi i Film” by∏y w 1982 jednà
z nielicznych imprez filmowych. Byç mo˝e w∏a-
dze uzna∏y, ˝e Koszalin, z dala od politycznych
centrów i ognisk zapalnych, b´dzie stosunko-
wo bezpiecznym zakàtkiem ˝ycia kulturalnego.
„Niewielka iloÊç filmów polskich w tym roku
wynik∏a przede wszystkim stàd, ˝e kilka zespo-
∏ów filmowych nie by∏o po prostu zaintereso-
wanych (z ró˝nych wzgl´dów) w pokazywaniu
swoich filmów w Koszalinie” – pisa∏ Czes∏aw
Dondzi∏∏o. 

PublicznoÊç przemówi∏a

Lata 80. to najciekawszy okres w historii Fe-
stiwalu. Nie z powodu repertuaru, bo w∏aÊnie
filmy z przemijajàcego ju˝ nurtu moralnego
niepokoju najbardziej pasowa∏y do Koszalina,
w którym zawsze zadawano pytanie o konfron-
tacj´ kina z rzeczywistoÊcià. Ale to w∏aÊnie na
lata 80. przypada rozkwit dyskusji „SzczeroÊç
za szczeroÊç”. W latach poprzednich obserwa-
torzy imprezy cz´sto mieli wra˝enie, ˝e festiwal
dzieli si´ na (umownie): „Warszaw´” i „reszt´”,
czyli publicznoÊç. Przeb∏ysk jasnowidzenia
mia∏ w 1977 Tadeusz Sobolewski, który napi-
sa∏ w „Filmie”: „Brak odzewu ze strony sali nie
Êwiadczy przeciw tym spotkaniom (...). Byç
mo˝e to tylko nieÊmia∏oÊç. Fakt, ˝e 50 osób
z miasta do pierwszej w nocy przys∏uchuje si´
dyskusjom wokó∏ „Rebusu” (Tomasza Zygad∏y),
coÊ musi oznaczaç. Wierz´, ˝e za par´ lat ten
festiwal wychowa sobie w∏asnych dyskutan-
tów”. 

Sobolewski mia∏ racj´. „W Koszalinie wcale
nie filmy by∏y najwa˝niejsze. Najwi´ksze emo-
cje wyzwala∏y u widzów towarzyszàce im co-
dzienne dyskusje” – zauwa˝y∏ dziennikarz „Tak
i Nie”. Koszalin, w ocenie Marii Malatyƒskiej,
„sta∏ si´ jedynym miejscem, gdzie mo˝na by∏o
wprost z sali kinowej porozmawiaç z polskim
re˝yserem filmowym”. Po stanie wojennym
laureatami Koszaliƒskich Spotkaƒ Filmowych
byli m.in. Barbara Sass-Zdort („Krzyk”, 1983),
Feliks Falk („By∏ jazz”, 1984), Marek Koterski
(„Dom wariatów”, 1985), Magdalena ¸azarkie-
wicz („Przez dotyk”, 1986; „Ostatni dzwonek”,
1989), Robert Gliƒski („Niedzielne igraszki”,
1987). Marek Koterski przyznaje dzisiaj, ˝e na-
groda w Koszalinie by∏a wówczas dla niego,
traktowanego dotàd jako artystycznego outsi-
dera, przepustkà do póêniejszego uznania. 

Jeden z najwi´kszych skandali w historii fe-
stiwalu wiàza∏ si´ w∏aÊnie z filmem Falka. Dla
w∏adzy niepoj´te by∏o, ˝e film w jej ocenie ide-
owo nies∏uszny zosta∏ nagrodzony na imprezie
powo∏anej do ˝ycia przez t´ w∏adz´. Dosta∏o si´
jurorom, komisji selekcyjnej i organizatorom,
a zw∏aszcza ZSMP. Sprawa zakoƒczy∏a si´ do-
piero w roku... 2003, kiedy zaskoczonemu Fe-
liksowi Falkowi, przewodniczàcemu jury, pre-
zydent Koszalina wr´czy∏ zaleg∏à statuetk´, bo,
jak wyjaÊni∏: „z przyczyn politycznych nie móg∏
pan wówczas nagrody odebraç”. 

Niewierny Tomasz w∏adzy 

Byç mo˝e najciekawszym aspektem historii
Koszaliƒskich Spotkaƒ Filmowych w latach 70.
i 80. by∏y w∏aÊnie relacje z w∏adzà. Jej przed-
stawiciele mieli zwyczaj pojawiaç si´ na poga-
w´dkach z m∏odzie˝à i twórcami w Koszalinie;
raz wpad∏ nawet Wojciech Jaruzelski. W 1989
patronat nad imprezà objà∏ Aleksander Kwa-
Êniewski, ówczesny przewodniczàcy Komitetu
ds. M∏odzie˝y i Kultury Fizycznej, ale wówczas
spotkanie w∏adz z m∏odymi filmowcami nie do-
sz∏o do skutku, gdy˝ Komitet Kinematografii
„by∏ chwilowo bez szefa, a patronujàcy impre-
zie (...) Aleksander KwaÊniewski musia∏ pozo-

Koszalin wraca do êróde∏
Rok 2007 to dla Koszalina czas wielkiego prze∏omu. „M∏odzi i Film” wracajà do tradycji. B´dzie
to przede wszystkim festiwal debiutów POLSKICH, jedyny w skali kraju pe∏ny przeglàd filmów
m∏odych re˝yserów wszystkich gatunków: fabu∏y, dokumentu i animacji. Autorem nowej (ale si´-
gajàcej do tradycji) koncepcji Festiwalu jest nowy dyrektor programowy koszaliƒskiej imprezy –
Jerzy KapuÊciƒski. 
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Agnieszka Holland i Jerzy Stuhr, laureaci Festiwalu w 1979 roku



staç w Warszawie do dyspozycji premiera” – pi-
sa∏ „G∏os Pomorza”. Sz∏o nowe. 

Ciekawie ujmuje to Konrad J. Zar´bski, kry-
tyk filmowy, dyrektor programowy Festiwalu
pod koniec lat 80.: „Wprawdzie manifestowana
przy ka˝dej okazji obecnoÊç politycznego patro-
na nie wznieca∏a entuzjazmu ani filmowców,
ani dziennikarzy (zw∏aszcza w okresie stanu
wojennego, kiedy inne imprezy filmowe zosta-
∏y zawieszone), ale werdykty m∏odzie˝owego
jury muszà budziç podziw swà trafnoÊcià i doj-
rza∏oÊcià. W zasadzie ˝aden z filmów pokaza-
nych w latach 1973-1989, od „Iluminacji” po
„Ostatni dzwonek”, nie umknà∏ uwadze m∏o-
dzie˝y, a niektóre jej werdykty spotyka∏y si´ ze
êle skrywanà irytacjà politycznych patronów.
By∏by wi´c Koszalin szko∏à niezale˝nego my-
Êlenia?” 

Koszalin – reaktywacja

„Wiosnà 1990 w Koszalinie nowe w∏adze
miejskie i wojewódzkie uzna∏y Koszaliƒskie
Spotkania Filmowe za niewygodnà „imprez´
re˝imowà” (!) i zdecydowa∏y o zdj´ciu Spotkaƒ
„M∏odzi i Film” z kalendarza imprez kultural-
nych. Ârodowisko filmowe jeszcze w 1992
próbowa∏o reaktywowaç festiwal (...). Próby te
jednak nie przynios∏y rezultatu” – piszà autorzy
monografii. 

Festiwal zosta∏ reaktywowany w roku 1999.
Rok póêniej w jego organizacj´ w∏àczy∏o si´ po-
nownie, jak przed laty, Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Prezes Stowarzyszenia, Jacek
Bromski by∏ i jest do dzisiaj najwierniejszym
or´downikiem Festiwalu. Od roku 2001 Festi-
wal „M∏odzi i Film” przyjà∏ formu∏´ mi´dzyna-
rodowà. 

W∏aÊciwie nie by∏o wtedy innego wyjÊcia. Co
prawda o˝ywienie w m∏odym polskim kinie by-
∏o ju˝ wówczas widoczne, pojawi∏ si´ cykl tele-
wizyjny „Pokolenie 2000”, rozwija∏ si´ dyna-
micznie nurt kina off-owego, ale nadal profe-
sjonalnych debiutów filmowych powstawa∏o
kilka rocznie. Formu∏a mi´dzynarodowa obna-
˝a∏a boleÊnie niedostatki polskiego kina, brak
Êrodków finansowych i dominacj´ nurtu nieza-
le˝nego. Przez ostatnie lata kontrast mi´dzy
starannie wyselekcjonowanymi filmami zagra-
nicznymi a polskimi boleÊnie razi∏ tak jury, jak
i samych twórców. Mimo tego to w∏aÊnie
w ostatnich latach w Koszalinie m∏oda widow-
nia obejrza∏a najciekawsze debiuty nowego
polskiego kina: „Patrz´ na ciebie Marysiu” ¸u-
kasza Barczyka, „Torowisko” Urszuli Urbaniak,
„Przystaƒ” Jana Hryniaka, „Szcz´Êliwy cz∏o-

wiek” Ma∏gorzaty Szumowskiej, „Kratk´” Paw-
∏a ¸oziƒskiego, „˚e ˝ycie ma sens” Grzegorza
Lipca, „G∏oÊniej od bomb” Przemys∏awa Woj-
cieszka, „Portret podwójny” Mariusza Fronta,
„Inferno” Macieja Pieprzycy, „Anio∏a w Krako-
wie” Artura Wi´cka „Barona”, „Moje miasto”
Marka Lechkiego, „Moje pieczone kurczaki”
Iwony Siekierzyƒskiej. A ju˝ zupe∏nie w ostat-
nich latach: „Zerwanego” Jacka Filipiaka, „Do-
tknij mnie” Ewy Stankiewicz i Anny Jadow-
skiej, „Zmru˝ oczy” Andrzeja Jakimowskiego,
niezale˝ne „Krew z nosa” Dominika Matwiej-
czyka, „DIL” Konrada Niewolskiego i „Motór”
Wies∏awa Palucha oraz „Pitbull” Patryka Vegi,
„Czeka na was Êwiat” Roberta Krzempka i „Od´
do radoÊci” Anny Kazejak-Dawid, Jana Komasy
i Macieja Migasa. To w∏aÊnie w Koszalinie po
raz pierwszy zauwa˝ono talent Dariusza Gajew-

skiego, nagrodzonego w 2002 Grand Prix za
niezale˝ny „AlaRm”. Od kilku lat organizowany
jest z inicjatywy SFP konkurs etiud filmowych,
cieszàcy si´ zdumiewajàcym powodzeniem. 

Platforma m∏odego kina

Rok 2007 b´dzie dla Koszaliƒskiego Festi-
walu Debiutów Filmowych rokiem zmian pro-
gramowych. Jerzy KapuÊciƒski, autorytet
w kwestii m∏odego polskiego kina, zapowiada
rewolucyjne przemiany. Widoczny wzrost pol-
skiej produkcji filmowej i du˝a „konkurencyj-
noÊç” imprez filmowych w Polsce przyczyni∏y
si´ do zmiany formu∏y imprezy – „M∏odzi
i Film” b´dà teraz przede wszystkim festiwalem
polskich debiutów. 

Najwa˝niejszà cz´Êç programu stanowiç b´-
dà dwa konkursy: pe∏nometra˝owych debiutów
fabularnych oraz krótkometra˝owych filmów
animowanych, dokumentalnych i fabularnych.
G∏ównym za∏o˝eniem programowym „M∏odzi
i Film” jest stworzenie jedynej w kraju ogólno-
polskiej festiwalowej platformy m∏odego kina.
M∏odzi twórcy spotkajà si´ nie tylko z publicz-
noÊcià, ale tak˝e z tymi, od których zale˝eç b´-
dzie ich zawodowa przysz∏oÊç, ludêmi odpo-
wiedzialnymi za produkcj´ filmowà w Polsce. 

Po raz pierwszy biuro programowe Festiwalu
mieÊciç si´ b´dzie w siedzibie Stowarzyszenia
Filmowców Polskich na Pu∏awskiej 61. Ale ser-
ce imprezy bije w Koszalinie. Jak mówi prezes
Stowarzyszenia Jacek Bromski: „M∏odzi w Ko-
szalinie majà swojà publicznoÊç, rówieÊników,
przyjació∏ wÊród organizatorów. To wcià˝ bar-
dzo wa˝ne miejsce na filmowej mapie kraju”. 

Anna Romanowska Wrób lewska

To dobre pytanie, zw∏aszcza teraz. Polskie 
kino powoli si´ rozkr´ca, poszukujàc 
kolejnych tematów i bohaterów. 

Zwiàzki filmu z historià nie sà Êcis∏e, lecz – jak
si´ szybko okaza∏o podczas konferencji „Kogo
kr´ci kino historyczne?” – jest ich bardzo wiele.
Podstawowà cechà wspólnà jest „dzianie si´” –
organiczna zasada obydwu dziedzin. Podstawo-
wà ró˝nicà jest ich rodowód – film nale˝y prze-
cie˝ do Êwiata sztuki, a historia – nauki. JeÊli
zgodziç si´ z powy˝szym, dalsze podobieƒstwa
i ró˝nice w zwiàzku filmu z historià, jak wiele by
ich nie by∏o, mogà Êwiadczyç tylko na jego ko-
rzyÊç. Film jest bowiem dla historii wymarzo-
nym medium, zaÊ historia dla filmu – niewyczer-
panym êród∏em inspiracji. 

Zaproszeni do udzia∏u w konferencji filmowcy
(Dariusz Gajewski, Robert Gliƒski, Wojciech
Marczewski i Maciej Drygas) odpowiadajàc na
tytu∏owe pytanie doÊç szybko uporali si´ z kwe-
stià widza. Dariusz Gajewski: Poj´cie kina histo-
rycznego wa˝niejsze jest dla teoretyków kina ni˝
dla widzów. Widzowie nie chodzà do kina na fil-
my historyczne bàdê nie, ale na filmy dobre. Ro-
bert Gliƒski: Ja równie˝ nie demonizowa∏bym tu-
taj roli publicznoÊci. Film historyczny to hybryda
– ˝yje 10, 20, nawet 30 lat. To nie hamburger,
rzecz jednorazowego u˝ytku, takie kino oglàda-
jà kolejne pokolenia. RzeczywiÊcie, podczas
konferencji uda∏o si´ wykazaç, ˝e filmy, które
powstajà w czasie intensywnych przemian i któ-
re dziÊ nazywamy wspó∏czesnymi, ju˝ jutro sta-
jà si´ kinem historycznym. Dzieje si´ tak˝e od-
wrotnie: tematy podejmowane w kinie historycz-
nym, opowiadane wspó∏czeÊnie, ale w histo-
rycznych realiach, zazwyczaj niosà ze sobà uni-
wersalne przes∏anie. To bardzo atrakcyjna zbie˝-
noÊç z punktu widzenia artysty, dlatego kino hi-
storyczne na pewno kr´ci samych twórców. Da-
riusz Gajewski: Interesuje mnie, jak w wirze hi-
storii zachowuje si´ pojedynczy bohater; jak
w takich realiach zostaç nie ofiarà i nie katem,
ale cz∏owiekiem. Robert Gliƒski: W historiach
prawdziwych, jak temat katyƒski, który przygo-
towuj´ do filmu od kilkunastu lat, ciekawe sà sil-
ne konflikty i trudne wybory moralne, a to isto-
ta filmu. Maciej Drygas: OpowieÊç, którà kon-
struuj´ 2-3 lata, musi mnie fascynowaç. Fil-
mowcy powinni doceniç zalety prawdy, która
mo˝e byç podstawà kreacji na bardzo wysokim
poziomie. Obecnie wi´kszoÊç scenariuszy po-
wstaje przy biurku, a wielu historii, które podpo-
wiada ˝ycie, nie da si´ po prostu wymyÊliç.
Prawda jest dla sztuki najwspanialszym tworzy-
wem, chocia˝ nie jest gwarantem zrobienia do-
brego filmu. W filmie prawd´ trzeba jeszcze
udramatyzowaç. 

Uda∏o si´ podczas konferencji odsunàç na bok
zarzuty dotyczàce niezbyt wiernego odtwarzania
historii na ekranie. Dyskutujàcy filmowcy, histo-
rycy i publicyÊci (w tym gronie równie˝: Jerzy
Stefan Stawiƒski, Wojciech Orliƒski, prof. An-
drzej Chojnowski, Tadeusz Sobolewski, Cezary
Michalski) doszli do wspólnych wniosków, ˝e
film nie s∏u˝y przekazywaniu informacji, ale bez-
wzgl´dnie ich wymaga. Historia w filmie cz´sto
bywa tylko t∏em, kostiumem, chyba ˝e ambicjà
filmowca jest odkrycie prawdy. Mateusz Werner:
Walory êród∏a historycznego mo˝e mieç kino do-
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kumentalne, na przyk∏ad „Las katyƒski” Marce-
la ¸oziƒskiego, w którym mamy do czynienia
z relacjà naocznego Êwiadka wydarzeƒ. Cieka-
wym przyk∏adem z gatunku fabularnego by∏ film
„Gry uliczne” Krzysztofa Krauze, w którym praw-
dy o faktycznym zabójstwie Staszka Pyjasa po-
szukiwa∏ wspó∏czesny widzom dziennikarz. Za-
zwyczaj jednak – co nale˝y zaliczyç do najcie-
kawszych spostrze˝eƒ konferujàcych – historia
w kinie pokazywana jest w sposób subiektywny,
z perspektywy wybranego bohatera. Obiekty-
wizm w filmie nie ma wi´kszego sensu, albo
zwyczajnie nie jest mo˝liwy. Tadeusz Sobolew-
ski: Relatywizm w kinie jest czymÊ dobrym. 

Konferencja nie mog∏a obyç si´ bez pytania
o kondycj´ polskiego kina historycznego. Z omó-
wienia wyników kwerendy filmografii polskiej
(dla potrzeb nowego programu – filmowego! –
Muzeum Historii Polski), wyg∏oszonego przez
doktora Rafa∏a Marsza∏ka wynika, ˝e nie jest êle.
Okazuje si´, ˝e Polacy nale˝à do szcz´Êliwych
narodów, które w swojej sztuce nie pomijajà wy-
darzeƒ z w∏asnej historii milczeniem. Faktem
jednak pozostaje, ˝e cz´Êç polskich dziejów nie
doczeka∏a si´ swoich filmowych interpretacji,
zw∏aszcza dzieje najnowsze. Wojciech Mar-
czewski: NieobecnoÊç wielu tematów historycz-
nych w kinie t∏umaczy∏bym tym, ˝e my, scena-
rzyÊci, byliÊmy zwyczajnie niedouczeni. Najnow-
sza historia by∏a przecie˝ doÊç dok∏adnie zak∏a-
mywana. Jerzy Stefan Stawiƒski: W∏aÊciwie
wszystkie mo˝liwe tematy historyczne polska ki-
nematografia zrealizowa∏a dzi´ki ekranizacjom
literatury. Obecnie sà problemy z finansowa-
niem; kino historyczne jest jednak drogie. Ro-
bert Gliƒski: Kino historyczne kr´ci wielu re˝yse-
rów, a nie kr´cà oni filmów. Na takie kino bar-
dzo trudno jest zebraç pieniàdze. Oprócz przy-
ziemnych przyczyn absencji tematów historycz-
nych w bie˝àcej produkcji, wymieniano tak˝e te

bardziej wznios∏e, a wÊród nich magiczny znak
czasu. Mateusz Werner przywo∏a∏ obiegowy po-
glàd, ˝e polska publicznoÊç jest ju˝ zm´czona
tematem historii, znu˝ona ci´˝arem narodowej
pami´ci. Czy komuÊ potrzebne jest dzisiaj krze-
pienie ducha? Wiadomo, ˝e film potrafi tworzyç
mity (jak szar˝a u∏aƒska na czo∏gi w „Lotnej”
Andrzeja Wajdy) oraz je niszczyç (jak stan wo-
jenny w „Cz∏owieku z...” Konrada Szo∏ajskiego).
Co powinno robiç dzisiaj? Cezary Michalski: Ki-
no powinno diagnozowaç, pokazywaç nie dajà-
ce si´ wypowiedzieç problemy, roz∏adowywaç
napi´cia spo∏eczne, krytykowaç. Tadeusz Sobo-
lewski: Przed nami nowe wspó∏czesne wyzwa-
nie, musimy zmieÊciç si´ ze swojà historià

w dziejach Êwiata, dziÊ Êwiat wymaga od nas
uczestnictwa w historii globalnej. Najnowszy
film Volkera Schlöndorffa pokazuje SolidarnoÊç
jako cz´Êç PRL-u, bo tak widzi jà Êwiat. Nasza
historia nie nale˝y ju˝ tylko do nas.

Bezsprzecznie najciekawszy wniosek konfe-
rencji brzmia∏: film historyczny jest bardziej
Êwiadectwem czasu, w którym powstaje, ni˝
Êwiadectwem historii. Udowodni∏y to wystàpie-
nia goÊci z Rosji, Stanów Zjednoczonych i Nie-
miec, którzy opowiadali o doÊwiadczeniach w∏a-
snych kinematografii. Doktor Bernd Kiefer,
z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Mainz
w Niemczech, na przyk∏adzie czterech filmów
przedstawi∏ zmieniajàcy si´ w kinie niemieckim
wizerunek Adolfa Hitlera. Pierwszym obrazem
komentujàcym t´ postaç by∏ siedmiogodzinny
„Film z Niemiec” – w ca∏oÊci nakr´cony w stu-
diu, stroniàcy od jakiegokolwiek realizmu
i przedstawiajàcy Hitlera wy∏àcznie symbolicz-
nie. Wyprodukowany w okresie buntu pokolenia
krytykujàcego przesz∏oÊç Niemiec, undergroun-
dowy film „100 lat Hitlera” trwa∏ zaledwie 55
minut i skupia∏ si´ na zniszczeniu i ca∏kowitym
obrzydzeniu tematu i postaci. Dopiero niedawny
„Upadek” przedstawi∏ histori´ Hitlera jako dra-

mat cz∏owieka. DziÊ na ekrany niemieckich kin
wchodzi „Mein Führer” – komedia o Hitlerze na-
kr´cona przez re˝ysera pochodzenia ˝ydowskie-
go. Tymczasem w kinie NRD-owskim, postaç
Hitlera – napisana, zagrana i pokazana na ekra-
nie – nie zosta∏a nigdy! Trudno oprzeç si´ wra-
˝eniu, ˝e skala tych zmian mo˝liwa by∏a dzi´ki
oswojeniu si´ z faktami, dzi´ki ich akceptacji.
Tadeusz Sobolewski: W polskim kinie pokutuje
mesjanizm. Z naszych filmów bije pretensja, wy-
obcowanie wobec Êwiata i wobec w∏asnej powo-
jennej historii, bezskuteczna próba zwrócenia
na siebie uwagi. Nie jesteÊmy pewni w∏asnej
to˝samoÊci i bez przerwy próbujemy schowaç
coÊ pod dywan. Nasza historia zaczyna si´ jak-

by zawsze od zera, wcià˝ próbujemy jà rozstrzy-
gnàç, rozsàdziç, zamknàç w jakiejÊ szafie, tym-
czasem ona jest ˝ywa. Staniemy si´ wolni, jeÊli
wreszcie w∏àczymy PRL w ˝ywy ciàg, wraz z II,
III, IV i kolejnymi Rzeczpospolitymi, przyznamy
si´ do niego, poka˝emy na przyk∏ad cz∏owie-
czeƒstwo komunisty. Andrzej Chojnowski: ˚ad-
nymi dezyderatami nie wywo∏a si´ kierunku
twórczoÊci, on powstaje w pewnej atmosferze
spo∏ecznej. 

JeÊli obraz historii zmienia si´ wraz ze stosun-
kiem do niej, nieobecnoÊç najnowszych pol-
skich dziejów w naszym kinie mo˝e byç spowo-
dowana dezorientacjà lub trudnoÊcià w ich oce-
nie. JeÊli film pokazuje histori´ subiektywnie,
a historia narodu nie jest jego w∏asnoÊcià, za-
rzuty wobec filmów „Strajk” i „Ucieczka” („Die
Flucht”) nale˝a∏oby przynajmniej raz jeszcze
przemyÊleç. JeÊli chcemy kr´ciç kino historycz-
ne, bo ono kr´ci nas wszystkich, dajmy sobie
jeszcze troch´ czasu. Historia, chocia˝by po to,
by historià by∏a, musi si´ jednak troch´ odle˝eç. 

Iwona Bur zyƒska
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K o o r d y n a c j a  w y d a w n i c z a :  Fundacja „KINO”

R e d a k c j a :  Krystyna Krupska-Wysocka, Anna Romanowska Wróblewska, Ma∏gorzata KwaÊniewska, Iwona Cegie∏kówna

P r o j e k t  g r a f i c z n y  i  s k ∏ a d :  LAVENTURA 

A d r e s  r e d a k c j i :  Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 02-595 Warszawa, ul. Pu∏awska 61, tel. (22) 845 51 32, fax (22) 845 39 08, www.sfp.org.pl 

K o n t a k t  z  r e d a k c j à :  biuletyn@sfp.org.pl
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Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Istnieje od 1966 roku

P r e z e s i  H o n o r o w i :
Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, Janusz Majewski

P r e z e s :  
Jacek Bromski

W i c e p r e z e s i :   
Janusz Chodnikiewicz, Janusz Kijowski

S k a r b n i k :
Jacek Lipski

Cz ∏ o n k o w i e  Z a r z à d u :  
Filip Bajon, Witold Giersz, Grzegorz K´dzierski, 
Krystyna Krupska-Wysocka, Kinga Lewiƒska, 

Krzysztof Tchórzewski oraz: 
Janina Dybowska-Person – K o ∏ o

C h a r a k t e r y z a t o r ó w
Ireneusz Engler – S e k c j a  T e l e w i z y j n a
Andrzej Haliƒski – K o ∏ o  S c e n o g r a f ó w

Andrzej Jasiewicz – K o ∏ o  R e a l i z a t o r ó w  F i l m ó w
d l a  D z i e c i  i M ∏ o d z i e ˝ y

Pawe∏ K´dzierski – S e k c j a  F i l m u
D o k u m e n t a l n e g o

Jerzy Kucia – S e k c j a  F i l m u  A n i m o w a n e g o
Micha∏ Kwieciƒski – K o ∏ o  P r o d u c e n t ó w

Juliusz Machulski – P r z e w o d n i c z à c y  R a d y
A d m i n i s t r a c y j n e j  Z A P A  

Marcin Pieczonka – K o ∏ o  M ∏ o d y c h
Ma∏gorzata Przedpe∏ska-Bieniek – K o ∏ o  R e ˝ y s e r ó w

D ê w i ´ k u
Henryk Jacek Schoen – K r a k o w s k i e  K o ∏ o  S F P

Marek Serafiƒski – S e k c j a  F i l m u  A n i m o w a n e g o
Andrzej Traczykowski – ¸ ó d z k i e  K o ∏ o  S F P
Andrzej Werner – K o ∏ o  P i Ê m i e n n i c t w a

Wojciech Ziembicki – S e k c j a  F i l m u
D o k u m e n t a l n e g o ,  K o ∏ o  S e n i o r a

K o m i s j a  R e w i z y j n a :  
P r z e w o d n i c z à c y : Jan Mogilnicki, 

Z a s t ´ p c a  P r z e w o d n i c z à c e g o :
Dorota Ostrowska-Orliƒska, 

S e k r e t a r z : Piotr Âliwiƒski.

S à d  K o l e ˝ e ƒ s k i :   
P r z e w o d n i c z à c y : Marek Piestrak 

W i c e p r z e w o d n i c z à c y : Wiktor Skrzynecki  
I I  w i c e p r z e w o d n i c z à c y : Rafa∏ Waltenberger  

S e k r e t a r z : Janina Dybowska-Person

Cz∏onkowie Zarzàdu Jacek Lipski 
i Andrzej Haliƒski przypominajà 
o obowiàzku regulowania sk∏adek
cz∏onkowskich! 

Na zdj´ciu: kadr z filmu „Taxi A”, 
re˝. Marcin Korneluk, prod. Pleograf

Z okazji nadchodzàcej Wielkanocy
˝yczymy wszystkim Kolegom i Wspó∏pracownikom 

odpoczynku i radoÊci w rodzinnym gronie, 

szcz´Êcia na sta∏e i nadziei, nie tylko wiosnà, 

sukcesów w pracy i samych najlepszych filmów! 

Zarzàd G∏ówny i Redakcja Biuletynu
Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Fotos z serialu „Mi´dzy nami bocianami”, prod. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia∏ej.


