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Toruń — miasto festiwali
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
Toruń — miasto festiwali i prestiżowych wydarzeń kulturalnych — stanie się
w tym roku miejscem wyjątkowego spotkania ludzi mediów, uznanych twórców
telewizyjnych i dziennikarzy. W mieście Kopernika po raz pierwszy odbędzie
się Festiwal Sztuki Faktu. To nowe wydarzenie, organizowane przez miasto
we współpracy z Telewizją Polską, z pewnością przyczyni się do poszerzenia
różnorodnej oferty kulturalnej Torunia i kreowania jego kulturalnej marki.
Kultura przenika miejską tkankę Torunia, wpływa na rozwój miasta i jest
ważną sferą życia jego mieszkańców. Toruń stwarza sprzyjające warunki dla
rozwoju sztuki, goszcząc uznanych i debiutujących artystów. Jego unikatowa,
gotycka sceneria jest przestrzenią kreatywnych działań, a toruński genius loci
inspiruje twórców kultury. To są walory, które z pewnością określą niepowtarzalną aurę Festiwalu Sztuki Faktu.
Podczas trzech festiwalowych dni zobaczymy wybitne reportaże i dokumenty, uczestnicząc w debacie o roli i znaczeniu współczesnych mediów.
Ocenimy też znaczenie autentycznych, istotnych, przełomowych i atrakcyjnych dla reporterów zdarzeń, które często wykraczają poza ramy „ciekawej
historii do gazety” i ukazują świat w całej jego złożoności i niepowtarzalności.
W ten sposób na nowo odwołamy się do bogatej tradycji legendarnej szkoły
reportażu Telewizji Polskiej.
Festiwal Sztuki Faktu podjął się poza tym ambitnej roli kształtowania nowej
generacji reporterów i dokumentalistów. Toruń, ważny ośrodek akademicki,
siedziba Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na którym kształcą się przyszli
adepci dziennikarstwa, wydaje się być odpowiednim miejscem do spełnienia
tych aspiracji. Jako obserwatorzy i odbiorcy zjawisk zachodzących we współczesnych mediach możemy być zatem pewni, że ich prezentacja w Toruniu
stanie się pasjonującym spotkaniem z twórcami tytułowej sztuki faktu.
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O sztuce faktu…
Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP SA
We współczesnych mediach — także w telewizji — rzeczywistość coraz częściej przenika się i miesza z fikcją. Sam, jako widz, nie należę do entuzjastów
nowych gatunków takich, jak scripted docu, które powstają, żeby tanimi chwytami uwieść jak największą widownię. Telewizja Polska jest wierna zasadom
dziennikarstwa i klasycznym gatunkom — jak reportaż i dokument. To przecież
opowieść o świecie prawdziwym — wybranej cząstce realnej rzeczywistości,
jak uważa Hanna Krall — kropli wody, którą reporter powinien badać, aby
odkryć tajemnice oceanu. Wielu tajemnic świata się domyślamy, ale nie potrafimy ich nazwać. Dociekanie prawdy, odkrywanie tajemnic — to misja reportera. Dlatego Telewizja Polska wciąż produkuje i emituje najwięcej reportaży
i dokumentów spośród wszystkich stacji na rynku. Na konkurs festiwalowy
nadesłano ponad setkę dokumentalnych utworów.
Dzięki nowemu Festiwalowi Sztuki Faktu w Toruniu zobaczą Państwo
część tego, co Autorzy TVP stworzyli przez minione 60 lat, dokumentując
wydarzenia, przemiany, konflikty i dramaty, często — w przeszłości — tracąc
z tego powodu możliwość uprawiania zawodu. Zobaczą także Państwo najciekawsze reportaże i dokumenty z pogranicza reportażu nakręcone w ostatnim
roku. Jak wypadnie to zderzenie i jaki obraz nas samych i obraz Polski z tego
wyniknie? Sam jestem ciekaw…
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Reportaż jest energią
Jacek Snopkiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu
Przypadek decyduje o powstaniu reportażu. Przypadkowe spotkanie, strzęp
informacji, list — to zazwyczaj początek pracy reportera. I ciekawość, co się
zdarzy w czasie dokumentacji, podróży, rozmów, telefonów i poszukiwań. Reporterka jest czymś więcej niż pracą, jest stylem życia, sposobem myślenia,
przygodą. Reportaż jest energią zbieraną z całego świata.
Niespodziewaną przygodą jest też Festiwal Sztuki Faktu. W Toruniu
spotkają się reporterzy i autorzy różnych gatunków wyrastających z faktu,
z wydarzenia, z dokumentu, z prawdziwej materii życia. Nawet reporterzy
wszystkich programów Telewizji Polskiej spotkają się w jednym miejscu po
raz pierwszy. W czasie spotkań z widzami, paneli, dyskusji chcemy odwołać
się do wielkiej tradycji polskiego reportażu, od przedwojennych „Wiadomości
Literackich”, Konrada Wrzosa, Melchiora Wańkowicza do generacji reporterów
„Polskiego Października” — Andrzeja Mularczyka, Ryszarda Kapuścińskiego
i twórców reportażu telewizyjnego Mariusza Waltera, Mariana Marzyńskiego,
Eugeniusza Pacha, Macieja Szumowskiego, Józefa Błachowicza, Tamary
Sołoniewicz. Gościem honorowym festiwalu będzie Mariusz Walter, mistrz
gatunku, twórca telewizyjnej szkoły reportażu. Teksty Ryszarda Kapuścińskiego z tomów „Lapidaria”, prezentowane w gali kończącej Festiwal, opowiedzą
o współczesnych mediach.
Festiwal będzie nie tylko prezentacją dokumentalnego dorobku telewizji
publicznej, gatunku który jest rdzeniem dziennikarstwa, ale również rozmową
o tematach, o naszych bohaterach, rozmową o Polsce.
O miejscu spotkań reporterów mówiliśmy często w redakcji „Reportera
Polskiego”, odczuwaliśmy z przyjaciółmi taką potrzebę. Pierwsza próba niewiele dała. Aż tu nagle! Pan Adam Marszałek, wydawca i mecenas sztuki,
spytał przypadkowo, czy Telewizja Polska nie ma propozycji dla Torunia. Ależ
oczywiście ma! Festiwal Sztuki Faktu stał się faktem.
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W scenografii Studia 2, od prawej: Mariusz Walter,
Eugeniusz Pach, Edward Mikołajczyk. Rok 1975.

W barwach Telewizji Polskiej. Gość honorowy
Festiwalu Sztuki Faktu Mariusz Walter
Edward Mikołajczyk
Chociaż to prawda, że Mariusz Walter nie wynalazł telewizji, nie jest wykluczone, że byłby zmuszony to zrobić, gdyby pod koniec lat pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia okazało się, że telewizji wciąż jeszcze nie ma, a młody
absolwent Politechniki Gliwickiej właśnie zaczyna się rozglądać, co by tu odkryć. Pomogła mu wtedy wrażliwość na piękno, a detalicznie Bożena Bukraba,
zjawiskowa spikerka, która pojawiała się w katowickiej telewizji z planszą TV
Kraków, witała telewidzów z tego miasta i zaraz potem do niego wracała z tą
samą planszą pod pachą. Jeszcze wtedy nie wiedział, albo może i wiedział,
że wykonuje podchody, które mu się ułożą w ekspozycję do najważniejszego
scenariusza we własnym życiu. W każdym razie starał się jak nigdy, a poszczęściło mu się jak zawsze.
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Telewizja jeszcze nie wiedziała, czym będzie — teatrem, kinem czy radiem
przeplatanym Polską Kroniką Filmową. Ale człowiek z intuicją mógł zauważyć,
że w tej fabryce obrazków na wynos niekoniecznie trzeba szczerzyć zęby do
kamery, żeby zapracować na nazwisko. Wystarczy mieć własny charakter pisma, czyli umieć po swojemu widzieć i zajmująco opowiadać, a z materii życia
wybierać sceny gwarantujące emocje, bo emocje są w telewizji najlepszym
wehikułem prawdy. Jeszcze trzeba odkryć, że telewizja jest medium stworzonym do obsługiwania czasu teraźniejszego, bezkonkurencyjnym w oddawaniu
dramaturgii tego czasu. Potem wystarczy już tylko zebrać drużynę zawodowców (dobrze, żeby nie było ani jednego pijaka), niestety, trochę zapomnieć
o domu i sukces murowany.
Mariusz Walter nie kształcił się na artystę telewizyjnego. Jest inżynierem sanitarnym. W młodości, podobnie jak wszyscy chłopcy dzisiaj chcą
grać w piłkę jak Messi, on chciał się nauczyć kiwki Mieczysława Gracza, aż
wreszcie ktoś w Wiśle powiedział chłopcu w trampkach, że nie będzie wielki,
a jego nie interesowało średniactwo. Witold Dobrowolski, wielki sprawozdawca
piłkarski, u którego Mariusz terminował w katowickim radiu, nie przepowiadał
mu kariery Ciszewskiego, a mniejsza sława też MW nie odpowiadała. Kiedy
zrealizował słynny dokument „Autobus z napisem koniec”, stało się jasne, że
nie będzie żadnego rozwodu inżyniera Waltera ze sportem, przeciwnie, teraz już reżyser Walter nie przepuści żadnej okazji, aby pokazywać, co sport
w sobie ma takiego, co czyni go bezkonkurencyjnym tworzywem telewizyjnym.
Odkrywa telewizyjną wartość rywalizacji sportowej i jej pierwiastki aplikuje
narracji telewizyjnej. Niespecjalnie interesują go zwycięzcy (Zwycięzcą jest
się tylko jeden dzień; Ajschylos), ale walka, zmaganie się, obraz człowieka
niepoddającego się.
W Studiu 2 (lata siedemdziesiąte) mieliśmy taki teleturniej „Kto z nim
wygra”. W jednej kabinie mistrz, w drugiej jakiś śmiałek z apetytem na mistrzostwo. Kiedyś nam się udało zamknąć w tych klatkach dwóch tuzów
polskiej estrady, wiekowych już dżentelmenów, Ludwika Sempolińskiego
i Mieczysława Fogga. Przebieg „rywalizacji”, (daję cudzysłów, bo przecież to
umowność) wprawił nas wszystkich w zdumienie. Widzowie zobaczyli dobrze
sobie znane twarze wielkich artystów, ale nigdy nie widzieli tyle ognia w ich
oczach i chłopięcej prawie przebiegłości w staraniach o pierwszeństwo. Tę
wartość (styl walteriański; Jacek Maziarski) mam na myśli, kiedy piszę o nowej
narracji telewizyjnej zmodyfikowanej genami współzawodnictwa sportowego.
Aż trudno sobie wyobrazić, wracając do pojedynku Fogg — Sempoliński, aby
w warunkach jakiegokolwiek innego formatu bohaterowie byli skłonni ujawnić
aż tyle tajników duszy.
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Dorobek kreatywny Mariusza Waltera, który należałoby zaliczyć do tej
grupy narracji, mieści się pomiędzy bardzo odległymi od siebie pozycjami,
takimi jak „Turniej miast” i turniej czterech tenisistów. Pierwszy, to w miarę
zapadania się w historię, coraz bardziej niewyobrażalne widowisko telewizyjne,
przygniatające rozmachem wszystko, co potem się pokazywało na antenie
i imponujące sprawnością transmisji, która z definicji nie powinna się była
udać na poziomie możliwości tamtej technologii. Okolicznością obciążającą
dobrą pamięć o wielkości turnieju jest fakt, że było to dzieło monotelewizji
w monopartyjnym systemie. Za okoliczność łagodzącą niech posłuży jednak
prawda, że proboszczowie aktywnie mobilizowali parafian do udziału i życzyli
sobie zwycięstwa. Pomnik za to należy postawić wielkim magom telewizji:
Marianowi Marzyńskiemu, Eugeniuszowi Pachowi i Mariuszowi Walterowi.
Turniej drugi miał pewnie na antenie lepszy tytuł, niż ten który pozostał
w mojej pamięci. Chodziło o miniturniej tenisowy o Puchar Studia 2 z udziałem
czterech tenisistów z pierwszej dziesiątki ATP (Ash, Fibak, Kodesz, Okker).
To prawie taki sam cud programowy jak koncert zespołu ABBA w Studiu 2,
chociaż w odniesieniu do tego koncertu w pamięci kolejnych pokoleń telewidzów w Polsce jest najmniej dziur.
Studio 2 było w istocie ucieleśnieniem niemal wszystkich intuicji Mariusza
Waltera, czym mianowicie telewizja może zdobyć szacunek widzów. Z okazji
takiej jak pierwszy Festiwal Sztuki Faktu wypada przypomnieć, że wszelkie
formy dokumentalne miały się dobrze na naszej antenie i rozkwitały w obfitości
niecodziennej w naszej strefie. Jerzy Surdel przywiózł ślady Yeti z Himalajów.
Stefan Truszczyński schodził pod wodę na Gustloffa. Dariusz Baliszewski
zapisywał nowe odkrycia dotyczące katastrofy w Gibraltarze. Niemal wszyscy
laureaci SFS są z inkubatora, który stworzyła produkcja Studia 2, pioniersko
funkcjonująca w formie zespołów twórczych (to też pomysł MW). Na antenie
był poza tym nasz bliźniaczy program — Studio 8 (TVP miała wtedy osiem
ośrodków regionalnych), który promował autorów spoza stolicy. Emitowany
oczywiście na żywo z ośmiu studiów.
Może wydać się dziwna ta pogoń za czasem teraźniejszym u młodego
reportera i realizatora, którego start zawodowy przypadł na epokę przedelektroniczną w zapisie obrazu i dźwięku. Ścigał się z uciekającym czasem już
w „Spotkaniach w drodze”, kiedy laboratorium potrzebowało najmarniej dwóch
dni na wywołanie materiału, a jeszcze dzionek potrzebny był na montaż. Nie
było wtedy z kim przegrać na antenie, więc nie chodziło o szybkość, a raczej
o dojmującą świadomość, że ten upływający czas jest przeciwko reporterowi,
że studzi prawdę ekranu.
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W twórczości dokumentalnej Mariusza Waltera, a tylko do tej części jego
rozległego dorobku telewizyjnego ograniczam swoje uwagi, jest świadectwo
aberracji minionej epoki („Potomkowie Sebastiana Grzyba”), które dzisiaj wymaga klucza pokoleniowego, żeby docenić drugą albo nawet trzecią warstwę
znaczeniową scen i dialogów. Są portrety, których czas nigdy nie naruszy
(„Powrót Eurydyki” o Annie German w najdramatyczniejszym momencie dla
artystki). Jest zapis bardzo ważnego rozdziału historii polskiej telewizji.
Mariusz Walter zjawił się w telewizji z niecodziennym bagażem życiowym.
Można w dziesiątkach epizodów jego życia znaleźć wszystkie źródła jego
zawodowej powagi, odpowiedzialności za drugiego człowieka, optymizmu
życiowego i dojrzałości sądów. Szczęśliwie przeżył tułaczkę ze Lwowa do
Warszawy, pierwsze dni Powstania Warszawskiego, potem udrękę ewakuacji do Krakowa. Przecierpiał wszystkie skutki instalowania władzy ludowej
w Polsce. O losie ojca aresztowanego przez NKWD w roku 1939 we Lwowie,
dowiedział się po pół wieku z dokumentacji przywiezionej z Katynia przez
premiera Tadeusza Mazowieckiego.
O nowej, własnej telewizji zaczął pewnie myśleć od 13 grudnia 1981 roku,
kiedy znalazł się za bramą budynku TVP przy ul. Woronicza, zajętego przez
żołnierzy, ale najpierw musiał zamrozić talenty telewizyjne i znaleźć jakiś
sposób na przeżycie koszmarów stanu wojennego i schyłku PRL. Jako współzałożyciel i współwłaściciel firmy polonijnej starał się jak nigdy dotąd i znowu
mu się poszczęściło.
W Polsce niepodległej zbudował potęgę TVN. Buduje klub piłkarski Legii.
Na razie (stan na 15 marca 2013 r.) Legia prowadzi.
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Nagrody
Prezesa TVP
dr Juliusza Brauna za wybitne osiągnięcia w reportażu
i dokumencie telewizyjnym Festiwal Sztuki Faktu, Toruń 2013

Ireneusz Engler
Urodzony w Kartuzach, związany z Gdańskiem. Debiutował w 1978 r. filmem „Jedyna” o Krystynie Chojnowskiej-Listkiewicz, pierwszej kobiecie która
opłynęła świat. Autor „Sierpnia” (1980) jedynej relacji telewizyjnej ze Stoczni
Gdańskiej i podpisania porozumień sierpniowych (dokument zrealizowany
w Zespole Dokumentalistów i Reporterów „Fakt” rozwiązanym w stanie wojennym), „Mementa grudniowego” (1981) opartego na relacjach protestujących
w grudniu 1970 r. Te dwa filmy ratowały honor TVP w tamtych czasach, są
przykładem twórczej odwagi i niezależności. Reżyser filmowy i teatralny, Autor
„Gdańsk. Droga do wolności” (2004), „Polska Solidarność” (2005) „Taka była
telewizja” (2002) Ostatni dokument „Cały Gruza” (2012). opowiada o Jerzym
Gruzie i jego pracy dla Telewizji Polskiej.

Krystyna Mokrosińska
Debiutowała przed 1980 r. Po zwolnieniu w stanie wojennym pracowała jako
kwiaciarka w kiosku na rogu Marchlewskiego i Świerczewskiego (dzisiaj Jana
Pawła II i Solidarności) w Warszawie. W 1989 r. współorganizowała studio
„Solidarność”, gdzie realizowała reportaże i filmowe programy autorskiej.
W 1990 r. stworzyła i kierowała telewizyjnym Studiem Debiutów im. A. Munka.
Od 1992 do 2000 r. kierowała Działem Form Dokumentalnych Dwójki, współtworzyła wybitny cykl reportaży „Małe Ojczyzny” (z Michałem Bogusławskim)
i „Moje miejsce”. Autorka nagradzanych filmów „W duchu i prawdzie” (razem
z Jackiem Moskwą) o ks. Janie Ziei i przede wszystkim filmu „Podsłuchane
życie” o J.J. Lipskim. Obecnie jest redaktorką filmów historycznych w TVP 2.
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Złota
Piętnastka
Przed premierowym Festiwalem Sztuki Faktu (Toruń, 11–13 kwietnia 2013 r.)
jego organizatorzy zwrócili się do grupy reportażystów i dokumentalistów
TVP o wytypowanie filmów, które ich zdaniem okazały się szczególnie ważne
w 60-letnim dorobku Telewizji Polskiej. Swoje wskazania przysłały 24 osoby: Beata Postnikoff, Eugeniusz Szpakowski, Ireneusz Engler, Krystyna Mokrosińska, Tadeusz Litowczenko, Stefan Truszczyński, Jerzy Kalina, Michał
Bogusławski, Wojciech Sarnowicz, Beata Hyży, Grzegorz Siedlecki, Barbara Włodarczyk, Alina Mrowińska, Andrzej Jeziorek, Barbara Paciorkowska,
Monika Sieradzka, Stanisław Krzemiński, Jacek Snopkiewicz, Lucyna Smolińska, Ewa Slezak, Bożena Klimus, Jerzy Śladkowski i Monika Górska. Tak
powstała lista 166 reportaży i filmów dokumentalnych, a najczęściej typowane
przypomnimy na specjalnych pokazach podczas Festiwalu Sztuki Faktu. Na
kolejnych stronach znajdą Państwo informacje o tych filmach, ich twórcach
i nagrodach które zdobyli.
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Arizona
Ewa Borzęcka, zdjęcia: Mikołaj Nestorowicz, 45' 43", 1997
„Arizona” to portret grupy społecznej byłych pracowników i mieszkańców
PGR-u. Wstrząsające spojrzenie na świat ludzi, którzy podsłuchują i podglądają, plotkują, obmawiają sąsiadów, kłócą się, procesują, biją i szpiegują,
donoszą, kradną i kłusują. Złorzeczą, narzekają, wzdychają za „komuną”, piją
tanie wino — tytułową Arizonę. Marzą. Rozpaczliwie pragną zachować odrobinę ludzkiej godności, cień szacunku wobec siebie w odmiennym, wrogim
ekonomicznie i niepojętym świecie.
Ważniejsze nagrody: Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” — Łódź 1997. Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi; XXXI Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Złoty Lajkonik —
Kraków 1998.
Ewa Borzęcka — urodzona w Warszawie. Absolwentka dziennikarstwa, od lat 80. związana
z Redakcją Filmu Dokumentalnego w TVP 1. Zwróciła uwagę już swoimi pierwszymi filmami
dokumentalnymi, dwukrotnie otrzymując Brązowe Lajkoniki na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych w Krakowie: za swój debiut „Urodziłem się aniołem” (1987) i rok później za
„Sprawę szeryfa” (1988). W latach 90. wyspecjalizowała się w dokumencie społecznym, przedstawiającym los najuboższych warstw społeczeństwa: ludzi odrzuconych, bezdomnych, nie radzących
sobie w warunkach kapitalizmu: „Trzynastka” (1996), „Arizona” (1997), „Pekin. Złota 83” (2003).
Jej filmy — przedstawiające bohaterów bez jakiejkolwiek czułostkowości, unikające autorskiego
dyskursu — często wywołują kontrowersje, nawet skandale.
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Autobus z napisem koniec
Mariusz Walter, zdjęcia: Marek Jóźwiak, 27' 22", 1971
Wyścig Pokoju był jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w czasach
PRL-u. Zmagania Polaków z zagranicznymi kolarzami przyciągały na ulice
tłumy ludzi. Twórców filmu „Autobus z napisem koniec”, bardziej niż zwycięzcy,
interesował jednak Duńczyk Ryland Kehlet, który toczył swój własny wyścig.
21-letni student filologii z Kopenhagi większość zawodów kończył na ostatniej
pozycji i tak było też tym razem. Młody kolarz jechał tuż przed tytułowym
autobusem, który zbierał z trasy najsłabszych uczestników.
Ważniejsze nagrody: MFF Sportowych — Puchar Miasta Cortina d’Ampezzo w dziale Filmów
Telewizyjnych — Cortina d’Ampezzo 1972; Krakowski FF — Konkurs Międzynarodowy — Grand
Prix „Złoty Smok” — Kraków 1972; Turniej Filmów Sportowych — Grand Prix — Zakopane 1973;
Międzynarodowe Dni Filmów Sportowych — Grand Prix — Oberhausen 1973.
Mariusz Walter — urodzony we Lwowie. Reporter, reżyser licznych filmów: „Prawo Archimedesa”
(1977), „Scena zbiorowa ze świętym” (1974), „Powrót Eurydyki” (1970), „Gra o wszystko” (1970),
pracownik naukowy, menedżer, producent, przedsiębiorca. Współtworzył takie programy telewizyjne jak: „Turniej Miast” czy „Studio 2”. W 1983 założył z Janem Wejchertem holding ITI, a w 1997
stanął na czele telewizji TVN. Od 1 stycznia 2013 roku jest Honorowym Prezydentem Grupy ITI.
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Chemia
Paweł Łoziński, zdjęcia: Kacper Lisowski, 58', 2009
„Chemia” to niekonwencjonalny zapis spotkań i rozmów różnych ludzi poddawanych chemioterapii na Dziennym Oddziale Chemioterapii. Pokazuje parę
godzin z życia chorych na raka przeżytych niejako poza czasem. Trochę
smutna, trochę refleksyjna, a czasem nawet zabawna opowieść o chorych
i zdrowych, o tym, jak wzajemnie się wspierają. Autorzy uświadamiają, że nie
sposób przez tę chorobę przejść samotnie. Ich opowieść niesie nadzieję, że
dzięki bliskości drugiego człowieka można niekiedy wygrać walkę z rakiem.
Ważniejsze nagrody: Krakowski Festiwal Filmowy. Nagroda Główna „Srebrny Lajkonik” — Kraków — 2009; 52. Festiwal Filmu Dokumentalnego i Animowanego w Lipsku — Prix Europa w kategorii film dokumentalny oraz Nagroda MDR dla najlepszego filmu dokumentalnego z krajów Europy
Wschodniej — 2009; 19. Ogólnopolski Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” — Grand Prix
Biała Kobra — Łódź 2009; Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych — FIDA DOC —
Nagroda Grand Prix Maroko — 2010.
Paweł Łoziński — urodzony w Warszawie. Przygodę z filmem rozpoczął od asystowania ojcu,
Marcelowi Łozińskiemu. Był także asystentem Krzysztofa Kieślowskiego przy filmie „Trzy kolory.
Biały” (1993). W oparciu o pomysł Kieślowskiego zrealizował polski odcinek serii „Sto lat kina”.
W 1996 roku za swą telewizyjną fabułę „Kratka”, z Jerzym Kamasem, otrzymał nagrodę za debiut
na festiwalu w Gdyni. Wiele nagród na międzynarodowych festiwalach otrzymał film „Miejsce
urodzenia” (1992), o Henryku Grynbergu. Nie mniejsze uznanie — jako propozycja „dokumentu
codzienności” — zdobyły filmy „Taka historia” i „Siostry”, nagrodzone Złotym Lajkonikiem na krakowskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych.
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Defilada
Andrzej Fidyk, zdjęcia: Mikołaj Nesterowicz, Krzysztof Kalukin,
60' 13", 1989
„Defilada” ukazuje Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w momencie obchodów 40 rocznicy jej istnienia. Uroczystości zbiegły się w czasie
z igrzyskami olimpijskimi w Seulu. Władze komunistyczne postawiły sobie
za cel zorganizowanie święta narodowego tak, by siłą wyrazu i rozmachem
przyćmiło światowe święto sportu. Fidyk dokumentuje przebieg uroczystości:
niezliczoną masę ludzi ubóstwiających swojego wodza, filmuje to, co chcieli
pokazać Koreańczycy. Nie zamieszcza własnych komentarzy. Pozwala by
obraz mówił sam za siebie. Właśnie ta powściągliwość wydaje się być siłą
filmu: same fakty kreują wrażenia odbiorcy. Ci ludzie wierzą w sens tego co
robią, autentyczną czcią otaczają swego wielkiego przywódcę.
Ważniejsze nagrody: Krakowski Festiwal Filmowy — Nagroda Specjalna „Srebrny Lajkonik”
oraz Nagroda za montaż dla Jolanty Kreczmańskiej — Kraków 1989; Mannheim (MFF) „Złoty
Dukat” — 1989; Prix Italia — Nagroda Villy de Luca — 1989; Złoty Ekran (przyznawany przez
pismo „Ekran” — 1989.
Andrzej Fidyk — urodzony w Warszawie. Dokumentalista, reżyser i scenarzysta. Początkowo nie
miał nic wspólnego z filmem — ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Zrealizował ponad
40 filmów dla telewizji polskiej i brytyjskiej. Debiutował filmem „Idzie Grześ przez wieś” (1982) za
który otrzymał Brązowego Lajkonika na festiwalu w Krakowie w 1983 roku. Otrzymał Grand Prix
Tygodnia Europejskiego Filmu Dokumentalnego w Strasburgu za film „Kiniarze z Kalkuty”, opowiadający o objazdowym kinie indyjskim i fascynacji Hindusów jego magią (1998). Na swoim koncie
ma takie dokumenty jak: „Defilada”, „Sen Staszka w Teheranie”, „Karnawał w Rio”, „Yodok Stories”.
Związany z TVP od 1980 r. Jest twórcą cyklu „Czas na dokument”, trzykrotnie nagrodzonego Wiktorem oraz pasm programowych „Miej oczy szeroko otwarte” i „Czas na kontrowersyjny dokument”.
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Matecznik
Tamara Sołoniewicz, zdjęcia: Andrzej Szczepański, 12' 24", 1974
Pretekst — odradzanie populacji żubrów — pozwolił Tamarze Sołoniewicz
pokazać rabunkową eksploatację Puszczy Białowieskiej. “Matecznik” pokazuje brutalną scenę zapędzania żubra do klatki, rozpaczliwą walkę zwierzęcia.
Widzowie odebrali to jako metaforę sytuacji jednostki dążącej do wolności.
A czerwona szmata użyta przez leśniczych do drażnienia króla puszczy przysporzyła autorce dużych problemów.
Ważniejsze nagrody: Złoty Ekran — 1975.
Tamara Sołoniewicz — urodzona w Narewce, zmarła w Białymstoku w roku 2000. Od połowy lat
60. związana była z Telewizją Polską, pracowała w Dzienniku Telewizyjnym, redakcji reportażu
Programu I, redakcji społecznej i filmu dokumentalnego, Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Łodzi. W latach 90. w białostockim oddziale TVP kierowała zespołem młodych reporterów i uczyła
zawodu. Tematem większości filmów autorstwa Sołoniewicz była Białostocczyzna. Laureatka wielu
nagród festiwalowych w kraju i za granicą m. in. za filmy „Matecznik”, „Antygona w stodole”, „Hela
Pacewiczówna z Zadworzan”, „Ziemia”, „Wąski tor”, „Polski podrzutek”.
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Podsłuchane życie
Krystyna Mokrosińska, zdjęcia: Tomasz Kowalewski, 51' 57", 2009
Film „Podsłuchane życie” przedstawia materiały propagandowe zapisane na
taśmach filmowych PKF i DTV, ówczesne komentarze w kontrolowanej przez
państwo prasie, radiu i telewizji, wykorzystuje tajne raporty SB dotyczące
działalności Jana Józefa Lipskiego, filmowe taśmy operacyjne, materiały
z podsłuchów — składające się na kilkadziesiąt lat trwające operacyjne działania aparatu bezpieczeństwa wobec jednego człowieka. „Podsłuchane życie”
to zderzenie oficjalnej „prawdy” PRL- u z prawdą, o którą zabiegał Jan Józef
Lipski i tym, co za tę prawdę zgotowała mu Służba Bezpieczeństwa. Żona
Lipskiego, mówi w filmie: „…kiedyś powiedziałam — jakie my mamy okropne
życie — on odpowiedział — MY MAMY WSPANIAŁE ŻYCIE”.
Ważniejsze nagrody: Ogólnopolski Konkurs Reportażystów „Melchiory” — Lublin 2009.
Krystyna Mokrosińska — urodzona w Warszawie. W latach 1966–1968 pracowała na Wydziale
Dziennikarskim UW, potem w Telewizji Polskiej, z której została wyrzucona po weryfikacji w stanie wojennym. Po roku 1989 powróciła do TVP. Za stworzenie cykli filmowych „Małe Ojczyzny”
i “Moje miejsce” dostała nominację do „Oskara samorządowego”, film dokumentalny „W duchu
i prawdzie” został wyróżniony na festiwalu w Niepokalanowie (podziękowanie od Jana Pawła II),
a film „Podsłuchane życie” został nagrodzony „Melchiorem 2009”. Do najważniejszych jej filmów
należą też: „Solidarność — jak zerwaliśmy żelazną kurtynę” i „Dialog z księdzem Tischnerem”.
Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 1972 roku. W roku 1998 była wiceprezesem SDP, a od marca 2001 do października 2011 prezesem tego stowarzyszenia. Od 2011 jest
Honorowym Prezesem SDP.
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Sąsiedzi
Agnieszka Arnold, zdjęcia: Dariusz Jadach, Tomasz Malinowski,
Alex Pavlovic, 60' 8" (część I), 57' 24" (część II), 2001
Latem 1941 roku, kiedy łomżyńskie przeszło spod okupacji sowieckiej pod
hitlerowską, w Jedwabnem, Wąsoszu i Radziłowie dokonano zbiorowych
mordów na żydowskich społecznościach tych miasteczek. W filmie udział
biorą świadkowie tamtych wydarzeń a także nieliczni ocaleni z masakry,
rozsiani po całym świecie. Tym tematem zajął się także Jan Gross pisząc
książkę o Jedwabnem.
Agnieszka Arnold — urodzona w Łowiczu. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007–2011 była członkinią Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. W latach 1975–1994 pracowała jako II reżyser w Agencji Filmowej. Współpracowała
z Januszem Morgensternem — „Godzina W”, Stanisławem Bareją — „Miś”, Janem Łomnickim —
„Jeszcze tylko ten las”, „Wielka wsypa”. Od 1993 roku rozpoczęła pracę przy realizacji własnych
filmów dokumentalnych. Powstały wtedy dokumenty „Anoszim, noszim, we-taf”, „Kto ziarno w nadziei siał”, „Mit, tradycja, rzeczywistość”, „Miasteczko”, „Ocalona”, „Bareizm”, „Gdzie mój starszy syn
Kain” „Ikona Bożego Narodzenia”, „Sąsiedzi”, Przebaczenie”, „Zula z Czeczenii”, „Bogu dzięki za
Bonieckiego”, „Kongres niedokończony”. W 2001 roku otrzymała Nagrodę Wielką Fundacji Kultury.

Sierpień
Ireneusz Engler, zdjęcia: Leon Kotowski, Adam Górski, 33' 27", 1980
Film jest rejestracją wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku,
w drugim tygodniu strajku uwieńczonego podpisaniem porozumień ze stroną
rządową. Zapis ten powstał w warunkach ówczesnych ograniczeń cenzuralnych i licznych utrudnień, z którymi musiała sie borykać ekipa realizatorów.
Pomimo to powstał wiarygodny dokument, zapisujący realia oraz niepowtarzalny klimat tamtych dni.
Ważniejsze nagrody: Krakowski Festiwal Filmowy, Brązowy Lajkonik — Kraków 1981.
Ireneusz Engler — urodzony w Kartuzach, związany z Gdańskiem. Debiutował w 1978 roku
filmem „Jedyna” o Krystynie Chojnowskiej-Listkiewicz, pierwszej kobiecie która opłynęła świat.
Reżyser seriali telewizyjnych (m.in. „Złotopolscy”), spektakli teatralnych oraz twórca wielu filmów
dokumentalnych. W 1990 roku otrzymał nagrodę Złotego Ekranu za film dokumentalny Memento
grudniowe (1981) oparty na relacjach protestujących w grudniu 1970 r. Autor m.in. „Gdańsk. Droga
do wolności” (2004), „Polska Solidarność” (2005), „Taka była telewizja” (2002), ostatni dokument
„Cały Gruza” (2012).
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Stanika Cyronia droga do nieba
Wojciech Sarnowicz, Michał Smolorz, zdjęcia: Mieczysław Chudzik,
Tomasz Szwedowski, 29' 45", 1994
Akcja filmu rozgrywa się na Górnym Śląsku. Michał Smolorz opowiada historię swojego dziadka Stanika Cyronia — polskiego robotnika, uczestnika
Powstania Śląskiego i jego żony Niemki. W audycji wykorzystano fragmenty
opowiadania Michała Smolorza „Dwie drogi do nieba” oraz materiały archiwalne Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Muzeum Historii
Katowic oraz Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Film powstał w cyklu
„Małe ojczyzny”.
Ważniejsze nagrody: Nagroda Fundacji Kultury — 1994.
Wojciech Sarnowicz — urodzony w Katowicach. Dziennikarz, reżyser i scenarzysta. Zrealizował
wiele filmów dokumentalnych i oświatowych. Wśród nich m. in. „Befama”, „Stanika Cyronia droga
do nieba”, „Ślązak roku”, „Listy niewysłane”.
Michał Smolorz — urodzony w Szopienicach, zmarły w Katowicach (2013). publicysta, dziennikarz, felietonista, producent filmowy, pisarz, znawca Górnego Śląska. Publikował między innymi
w Polityce, Dzienniku Zachodnim i Gazecie Wyborczej. Jest twórcą pierwszego w Polsce programu
regionalnego TVP. W 2012 roku wydał książkę „Śląsk Wymyślony”.
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Szczur w koronie
Jacek Bławut, 46' 37", 2004
32-letni Michał cierpi na śmiertelną chorobę: jest alkoholikiem. W młodości
próbował różnych trunków. Pił piwo, wódkę, tanie czerwone wino. I denaturat,
biały i niebieski. Najpierw sprzedawał to, co w domu było najmniej potrzebne.
Potem to, co było podwójne. Po co kolorowy telewizor, skoro jest czarno-biały?
Po co telewizor w ogóle, skoro jest wieża stereo? Teraz w mieszkaniu Michała
jest tylko łóżko. W pokoju dziennym, pod sufitem, jaskółki uwiły gniazdo.
Kamera Jacka Bławuta podąża krok w krok za głównym bohaterem Michałem,
rejestrując jego zmagania z alkoholizmem.
Ważniejsze nagrody: Krakowski Festiwal Filmowy. Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców
Polskich — Kraków 2005; Lubuskie Lato Filmowe. Nagroda Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej — Łagów 2005; Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”. Grand Prix. Biała Kobra — Łódź
2005; Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” — Września 2006; Międzynarodowy
Festiwal Filmów Etnograficznych. Brązowy Turoń dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego —
Czadca, Słowacja 2006.
Jacek Bławut — urodzony w Zagórzu Śląskim. Operator i reżyser. Wykładowca w szkołach filmowych w Berlinie, Hanowerze, Toruniu (Camerimage Film School) i Warszawie (Mistrzowska Szkoła
Reżyserii Andrzeja Wajdy). W latach 1992–1994 współwydawca magazynu „Film na Świecie”.
Od 2003 członek Europejskiej Akademii Filmowej. W latach 2008–2011 członek Rady Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej. Od roku 2011 we władzach Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od
roku 2010 wykładowca PWSFTviT w Łodzi. Juror Festiwalu Sztuki Faktu.
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Szwedzkie tango
Jerzy Śladkowski, zdjęcia: Gunnar Kaellstroem, Michel Reisler,
57' 56", 1999
Robert i Eva Johansson to na pierwszy rzut oka przeciętni szwedzcy emeryci.
Oboje źle znoszą starość, ale nie poddają się, walczą. Zimą jeżdżą na łyżwach,
corocznie biorą udział w ćwiczeniach samoobrony, chodzą do parlamentu
i przysłuchują się dyskusjom rządowym, uczestniczą w konkursach tanga
w restauracjach, są najlepsi i najstarsi na parkiecie. Mają jedno wielkie marzenie: wyjechać do Argentyny do Buenos Aires — stolicy tanga. Od kilku lat
klub zbiera pieniądze i przygotowuje się do tej wyprawy.
Ważniejsze nagrody: Wielka Nagroda Dziennikarzy Szwedzkich; Nagroda dla finalisty New York
Film Festival 2000; Nagroda im. Adolfa Grimme – Niemcy 2000; Nagroda IDA Los Angeles 2000
Jerzy Śladkowski — urodzony w Radomiu. Reżyser filmów dokumentalnych, producent. Ukończył
Wydział Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował dla Telewizji Polskiej do 1982 roku, następnie
wyjechał do Szwecji, gdzie do dziś mieszka. Jako niezależny twórca współpracował z telewizjami
w całej Europie. Wyprodukował i wyreżyserował ponad 40 filmów, wielokrotnie nagradzanych na
licznych festiwalach filmowych (m.in. Vodka Factory — 2010, Paradise — 2007, Vendetta — 1996).
Za pracę twórczą otrzymał Wielką Nagrodę Dziennikarzy Szwedzkich.
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Takiego pięknego syna urodziłam
Marcin Koszałka, zdjęcia: Marcin Koszałka, 25' 5", 1999
Film jest zapisem wideo życia rodziny autora. Matka kochająca swego dorosłego syna — dręczy go nieustannym potokiem pretensji o to, że jest kretynem,
miernotą bez wyobraźni, półgłówkiem, idiotą, draniem, beztalenciem, wiecznym studentem, który wreszcie dostał się na wydział operatorski i z braku
wyobraźni chodzi z kamerą po domu i kręci co popadnie.
Zaraz po ukazaniu się film wywołał burzę w polskim światku filmowym, gdyż
nie znano wtedy jeszcze programów reality show. Dzisiaj uznawany jest za
klasykę polskiego dokumentu.
Ważniejsze nagrody: Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Wyróżnienie Jury Studenckiego — Kraków 2000; Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Wyróżnienie
Jury — Kraków 2000; Międzynarodowy Festiwal Filmów TV Prix Europa. Nagroda Specjalna
Jury — Berlin 2000.
Marcin Koszałka — urodzony w Krakowie. Operator, reżyser i scenarzysta. Absolwent Realizacji
Obrazu na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego debiutancki,
autorski film dokumentalny — „Takiego pięknego syna urodziłam” — zdobył szereg nagród na
festiwalach w Krakowie, Kazimierzu Dolnym, wywołując przy tym wiele kontrowersji. Koszałka
jest jednak przede wszystkim operatorem filmowym. Współpracował m.in. z Borysem Lankoszem
czy Magdaleną Piekorz.

U nas w Pietraszach
Lidia Duda, 9', 2002
Pietrasze to mała miejscowość gdzie mieszka 9-letni Karol wraz z rodzicami
i pięciorgiem rodzeństwa. Chłopczyk napisał list do telewizji w którym prosi
o pomoc dla swojej rodziny. Film jest opowieścią chłopca o życiu w popegeerewskiej wsi. Podobno po jego obejrzeniu minister Barbara Labuda powołała
zespół, który miał opracować program pomocy dla popegeerowskich wsi.
Ważniejsze nagrody: Nagroda Przewodniczącego KRRiT (wręczana podczas Spotkań NIPTEL
w Gdańsku) — 2002; Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, Nagroda Specjalna Sponsorów — Łódź 2002; Krakowski Festiwal Filmowy, Dyplom Honorowy — Kraków 2002; Grand Press
w kategorii: reportaż telewizyjny — 2002.
Lidia Duda — urodzona w Tychach. Reżyserka oraz scenarzystka seriali i filmów dokumentalnych.
Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo związana z Telewizją
Polską, od kilkunastu lat pracuje jako niezależny twórca. Laureatka licznych nagród, m.in., dwukrotnie Grand Prix Złoty Lajkonik Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Grand Prix w Kantonie, Platynowa
Nagroda REMI w Huston, Nagroda Specjalna Jury na Banff World Television Festiwal w Kanadzie.
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Wszystko się może przytrafić
Marcel Łoziński, zdjęcia: Artur Reinhart, 38' 54", 1995
Bohater filmu, rezolutny Tomek Łoziński, ma 6 lat. Poznaje świat przemierzając
park na hulajnodze. Zatrzymuje się, by wąchać kwiaty, gonić motyle, nakarmić wiewiórkę i łabędzie i rozmawiać ze starymi ludźmi. Konfrontuje swoją
wiedzę z ich doświadczeniami. Dowiaduje się o potrzebie wiary i nieuchronności śmierci, wartości zdrowia, pracy i rodziny, dolegliwościach starości,
przyczynach biedy, roli pamięci, kolejach ludzkich losów. Przekonuje się,
że samotność może być przekleństwem, ale i cenioną wartością. Nie chce
przyjąć do wiadomości, że los ma wypisany na dłoni. Nie chce pogodzić się
z nieuchronnością. Pełen dziecięcych złudzeń jest przekonany, że w życiu
wszystko może się przytrafić…
Ważniejsze nagrody: Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych, Grand Prix „Złoty
Smok” i Wyróżnienie FICC — Kraków 1995; Festiwal Filmów Państw Bałtyckich, Grand Prix —
Bornholm 1995; Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych, Nagroda Klubów Filmowych
FICC i Wyróżnienie Jury Katolickiego — Oberhausen 1995; Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
Golden Gate Award — San Francisco 1996.
Marcel Łoziński — urodzony w Paryżu. Jeden z najbardziej znanych i docenianych na świecie
dokumentalistów polskich. Laureat wielu festiwali filmowych, jak Oberhausen, Kraków, San Francisco, Lipsk oraz prestiżowych nagród filmowych przyznanych za całokształt twórczości, w tym:
„Paszportu Polityki”, Nagrody Fundacji Kultury, Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Nagrody „Jańcio Wodnik”, Nagrody Wolności im. Andrzeja Wajdy. Nominowany do Oscara za film
dokumentalny 89 mm od Europy w 1994. Jest również pedagogiem — wykładał w Paryskiej Szkole
Filmowej FEMIS oraz w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził
także warsztaty filmu dokumentalnego w Marsylii. Kieruje kursem dokumentalnym w Mistrzowskiej
Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
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Ścinki 70–81
Zygmunt Duś, 11' 10", 1981
Klasyka krótkiego filmu dokumentalnego, w tym przypadku montażowego. Jak
wiadomo, w trakcie montażu można … wszystko. Toteż dzieło Zygmunta Dusia,
prócz kolejnych „sklejek” ma w sobie swoistą opowieść o czasach słusznie
minionych, osobliwościach pracy telewizyjnych dziennikarzy i stresie Bogu
ducha winnych rozmówców. Film powstawał w „nieoficjalnych warunkach”
chwilowej odwilży lat 1980–1981 i trafił w sposób nie do końca wyjaśniony do
zestawu konkursowego Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych
w 1981 roku. Jury dostrzegło subtelności montażu mistrza Dusia.
Ważniejsze nagrody: Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych, Srebrny Lajkonik — Kraków 1981.
Zygmunt Duś — urodzony w Sosnowcu. Montażysta, reżyser filmów dokumentalnych, w drugiej
połowie lat 50. reporter TV Katowice. Od 1960 główny montażysta ośrodka TV Katowice. W latach
1978–1998 wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od
1998 wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie. Autor
wydanej w 2001 książki „Podstawy montażu filmowego”. Członek Polskiej Akademii Filmowej.
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Rys. 1. Schemat blokowy idei digitalizacji analogowych materiałów filmowych (zapisanych na
taśmie światłoczułej)

Rys. 2. Schemat blokowy transferu materiału filmowego w procesie cyfryzacji (od archiwum Filmoteka do archiwum Wideoteka i udostępnienia w postaci kopii cyfrowej)
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Digitalizacja zbiorów audiowizualnych
Telewizji Polskiej SA
Jerzy Kaźmierczak, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów
Programowych TVP SA

Degradacja nośnika
Taśma światłoczuła ulega starzeniu i nieodwracalnej degradacji. Jest to proces, którego nie można zatrzymać. Zachodzące zmiany fizyko-chemiczne
mają negatywny wpływ na jakość emulsji filmowej, podłoża, a tym samym
zarejestrowanej treści materiału. Rozwiązaniem jest transfer analogowego
materiału filmowego do postaci cyfrowej — łatwej do przechowywania i udostępniania. Odbywa się to przez skanowanie materiałów z taśmy filmowej
i tworzenie nowego zapisu cyfrowego w postaci nieskompresowanych plików
tzw. negatywu cyfrowego.
W archiwum Filmoteki Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych
TVP SA znajduje się około 125 tys. nośników filmowych, z czego — jak się
ocenia — ok. 60 tysięcy tytułów może być wykorzystanych dla potrzeb programowych. Wśród nich są: spektakle Teatru Telewizji, filmy fabularne i dokumentalne, popularne seriale, programy edukacyjne, historyczne, informacyjne
i sportowe, a także audycje dla dzieci i młodzieży.
Zasób ten jest bardzo zróżnicowany pod względem jakości technicznej,
rodzaju (negatywy, kontrnegatywy, pozytywy, taśmy barwne, czarno-białe,
telerecording), formatu taśmy (16mm, Super 16mm, 35 mm, Super 35 mm)
i okresu gromadzenia. Najstarszy jest film dokumentalny „Mikołaj Kopernik”
(czas: 36' 32") wyprodukowany w 1954 roku. Zarejestrowano go na czarno-białej taśmie filmowej o szerokości 35 mm z dźwiękiem optycznym.
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Cyfrowa rekonstrukcja poklatkowa obrazu
Polska kinematografia stworzyła niepowtarzalne dzieła filmowe. Każde takie
dzieło, to obraz i dźwięk. Po latach jakość pierwowzoru ulega znacznemu
pogorszeniu. Czasami sceny są całkowicie zaczernione, słychać tylko dialogi.
Dzięki cyfrowej rekonstrukcji obrazu i dźwięku dzieło odzyskuje swój dawny
blask i świetność.
Wszystkie materiały audiowizualne, poddawane cyfrowej rewitalizacji
obrazu wymagają bardzo dużego nakładu pracy. Szczególnie odnosi się to
do rekonstrukcji poklatkowej obrazu, która polega na usuwaniu (klatka po
klatce) defektów w postaci rys, odprysków emulsji, nadmiaru ziarnistości,
braku stabilności kadru, migotania tła itp.
Akt filmowy składa się z około 14 tysięcy pojedynczych klatek. Standardowy film fabularny liczy około 10 aktów. W procesie rekonstrukcji poklatkowej
usuwaniu wad (tzw. artefaktów) poddaje się około 140 tysięcy klatek a każda
z nich może mieć od kilkunastu do kilkuset uszkodzeń, które trzeba usunąć.
To ilustruje ogrom pracy jaką trzeba wykonać podczas rekonstrukcji cyfrowej
dzieła filmowego.

Rys. 3. Schemat blokowy obszaru technologicznego Wydziału Telekin i Transferu Materiałów Audiowizualnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej SA obrazujący
przebieg procesu digitalizacji zasobów analogowych (materiałów filmowych zapisanych na taśmie
światłoczułej) z wyszczególnieniem rekonstrukcji obrazu
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Prace te wspomagają profesjonalne urządzenia ale decyzje musi podjąć
operator rewitalizujący dany film — wykwalifikowany specjalista o wysokiej
wiedzy i doświadczeniu w technice filmowej, telewizyjnej i informatycznej.
Cały proces przebiega pod nadzorem autorów dzieła (reżysera, operatora lub
innych osób upoważnionych pod podejmowania decyzji o ostatecznej korekcie).
W przypadku bardzo starych materiałów filmowych (np. przedwojennych),
sprawa nadzoru merytorycznego i artystycznego bardzo się komplikuje, ponieważ wielu twórców i ich spadkobierców już nie żyje. W takim przypadku,
wskazówek przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z restauracją cyfrową dostarczają zapisy zawarte w Karcie Restauracji Filmu (Charter
of Film Restoration) oraz udział przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia
Operatorów.

Korekcja barwno-tonalna
Taśma filmowa ulega zmianom pod wpływem czynników mechanicznych
fizyko-chemicznych oraz biologicznych. Jednym z efektów jest degradacja
barwna zapisu. W procesie rewitalizacji, przygotowując archiwalny materiał
filmowy, do emisji telewizyjnej lub kinowej, przeprowadzana jest korekcja
barwno-tonalna obrazu. Korekcja barwowa przywraca blask dziełu filmowemu
i uwypukla zamierzone efekty nasycenia kolorów oraz wyrównuje różnice barw
tonalnych między scenami i aktami filmu. Kolor jest jednym ze sposobów wydobycia i podkreślenia specyfiki miejsca akcji a także stanów emocjonalnych
bohaterów filmu.

Rekonstrukcja dźwięku
W przywracaniu oryginalnej wersji dźwięku filmów archiwalnych, rewitalizacja polega na usuwaniu różnego rodzaju trzasków, szumów, przydźwięków,
zaników, wzbudzeń itp. Zdarza się też, że współczesne materiały filmowe posiadają wielościeżkowe nagrania, które dla potrzeb programowych w telewizji
nadającej dotychczas w standardzie SD TV (720×576) nie były eksploatowane.
Obecnie, przygotowując audycje w standardzie HD TV (1920×1080), z posiadanych wyjściowych materiałów dźwiękowych, opracowywany jest dźwięk jak
najlepszej jakości, o ile to możliwe w standardzie 5.1.

Tworzenie tzw. negatywu cyfrowego —
cyfrowej kopii oryginału filmowego
Wiele archiwalnych pozycji filmowych, zgromadzonych w zasobach Filmoteki
TVP SA, ze względu na znaczny upływ czasu i stan techniczny należy przekopiować na nowy nośnik (obecnie jest to zapis cyfrowy). Z wielu powodów
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materiały te, w perspektywie najbliższych miesięcy, a nawet lat, mogą nie
być jednak wykorzystywane. W takiej sytuacji, ze względu na znaczne koszty i pracochłonność rekonstrukcji poklatkowej obrazu wykonywany jest tzw.
negatyw cyfrowy.
Oryginalny materiał filmowy (bez ingerencji w format i barwę obrazu oraz
bez rekonstrukcji poklatkowej) jest skanowany z taśmy światłoczułej do postaci cyfrowej. W postaci natywnej, z zachowaniem oryginalnej faktury obrazu
i dźwięku, przechowywany jest na macierzach dyskowych lub na taśmach
magnetycznych HDCam SR.

Stan digitalizacji audiowizualnych, analogowych
zasobów archiwalnych ODiZP TVP SA
Digitalizacja audycji do standardu broadcastingowego (nadawczego)
zzAudycje ze zbiorów użyczonych — zarejestrowane na nośnikach magnetycznych w zapisie analogowym — zdigitalizowano 20 780 audycji w standardzie SD TV, o czasie trwania 760 361 minut. Audycje w postaci cyfrowego
zapisu zostały zarejestrowane na magnetycznych nośnikach cyfrowych
Digital Betacam.
zzAudycje ze zbiorów TVP SA — zarejestrowanych na nośnikach magnetycznych w zapisie analogowym — zdigitalizowano 18 099 audycji w standardzie
SD TV, o czasie trwania 564 004 minuty. Audycje w postaci cyfrowego
zapisu zostały zarejestrowane na magnetycznych nośnikach cyfrowych
Digital Betacam.
zzAudycje zapisane pierwotnie na taśmie filmowej 16 i 35 mm — zdigitalizowano w standardzie SD TV i HD TV 12 756 audycji, o łącznym czasie trwania 334 493 minuty. Audycje zostały zarejestrowane na nośnikach Digital
Betacam i HDCAM/HDCAM SR.
Ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zdigitalizowano 51 635
audycji, o czasie trwania 1 658 858 minut.
Digitalizacja audycji do postaci pliku multimedialnego
W ramach realizacji umowy zawartej przez TVP SA z Narodowym Instytutem
Audiowizualnym zdigitalizowano 384 audycje, o łącznym czasie trwania 11 355
minut. Formaty plików wyjściowych audycji w przypadku digitalizacji materiału
audiowizualnego:
zzDla materiałów analogowych — taśma filmowa 35 i 16 mm:
yySekwencja plików w formacie DPX w minimalnej rozdzielczości 1920×1080
wraz z odpowiadającym jej plikiem dźwiękowym w formacie nieskompre-
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Fot. 1. Przykład kadru z filmu Jerzego Antczaka „Chopin. Pragnienie miłości”, pokazujący różnicę
jakości obrazu i efektu przed i po rekonstrukcji cyfrowej obrazu (uszkodzenie mechaniczne klatki
filmowej; wyrównanie tonalne — kreacja barwowa jako zamierzony cel operatora nadzorującego
rekonstrukcję obrazu)

Fot. 2. Przykład kadru z filmu Zbigniewa Kuźmińskiego „Agent nr 1” (1971 r.), pokazujący różnicę
jakości obrazu i korekcji barwno-tonalnej przed i po rekonstrukcji cyfrowej obrazu.
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sowanym PCM 24bit, 48kHz w kontenerze WAV.
yyPlik wideo w kontenerze MP4 (strumień wideo — rozdzielczość 1920×1080
ze skanowaniem progresywnym, liczba klatek na sekundę min. 25, kodek
H.264/AVC, bitrate ~12 Mbit/s, strumień audio — dźwięk stereo, częstotliwość min. 48kHz/16bit, kodek AAC o przepływności min. 224 kbps);
zzTaśma magnetyczna:
yySekwencja plików w formacie DPX w rozdzielczości takiej jak źródło (SD
lub HD), wraz z odpowiadającym jej plikiem dźwiękowym w formacie nieskompresowanym PCM 24bit, 48kHz w kontenerze WAV.
yyPlik wideo w kontenerze mp4 (strumień wideo — rozdzielczość takiej jak
źródło (SD lub HD) ze skanowaniem progresywnym, liczba klatek na sekundę min. 25, kodek H.264, bitrate ~12 Mbit/s, strumień audio — dźwięk
stereo, częstotliwość min. 48kHz/16bit, kodek AAC o przepływności min.
224 kbps).
Pliki audycji docelowo będą też mogły być wykorzystywane dla potrzeb emisyjnych TVP SA. Z chwilą wdrożenia w TVP SA systemu MAM (Media Asset
Management — System Zarządzania Plikami) procesowi digitalizacji zasobów
analogowych towarzyszyć będzie transfer treści do formatu pliku multimedialnego.
Aktualny stan digitalizacji zasobów audiowizualnych zapisanych na taśmach filmowych światłoczułych do standardu HD TV wynosi 668 tytułów
filmowych, w tym 30 pozycji z pełną rekonstrukcja cyfrową obrazu i dźwięku
oraz 404 tytułów filmowych z rekonstrukcją dźwięku.
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Fot. 3. Przykład kadru z filmu Jerzego Passendorfera „Janosik” (1973 r.), pokazujący różnicę
jakości obrazu i korekcji barwno-tonalnej oraz przeformatowania z kadru 4:3 do standardu 16:9
przed i po rekonstrukcji cyfrowej

Fot. 4. Przykład kadru z filmu/serialu Pawła Komorowskiego „Przygody Pana Michała ” (1969 r.),
pokazujący różnicę jakości obrazu w standardzie SD i po scaningu do rozdzielczości HD TV; różnice
w jakości obrazu są widoczne nawet bez rekonstrukcji poklatkowej obrazu
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Scena Faktu
Scena Faktu Teatru TV to autorski cykl telewizji publicznej, zainicjowany w maju
2006 roku wstrząsającym spektaklem Ryszarda Bugajskiego „Śmierć rotmistrza Pileckiego”. Cykl był regularnie obecny na antenie TVP 1 od stycznia
2007 roku, od premiery „Inki 1946” Wojciecha Tomczyka w reżyserii Natalii
Korynckiej. Scena Faktu to spektakle reprezentujące unikatowy w polskich
stacjach telewizyjnych gatunek „dramatu dokumentalnego” opartego na faktach, odkrywającego nieznane postaci i wydarzenia z dramatycznych kart
wojennej i powojennej historii Polski. W ramach Sceny Faktu Telewizja Polska
zaprezentowała 26 spektakli, w tym m.in. „Górę Góry” Marka Millera i Piotra
Wojciechowskiego w reżyserii Pawła Woldana, „Słowo honoru” Krzysztofa Zaleskiego i Pawła Wieczorkiewicza w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, „Rozmowy
z katem” Kazimierza Moczarskiego w reżyserii Macieja Englerta, „Aferę mięsną”
Janusza Dymka i Roberta Mellera w reżyserii Janusza Dymka, „Oskarżeni.
Śmierć sierżanta Karosa” Stanisława Kuźnika, „Kryptonim Gracz” Agnieszki
Lipiec-Wróblewskiej, „Willę szczęścia” Jacka Gąsiorowskiego, „Pseudonim
Anoda” Pawła Mossakowskiego w reżyserii Mariusza Malca, „Przerwanie działań wojennych” Juliusza Machulskiego.
Scena Faktu Teatru TVP cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności,
przyniosła też telewizji publicznej prestiżowe nagrody: XIV Nagrodę Mediów
Niptel 2008 — za „ujęcie w języku sztuki kulis autentycznych wydarzeń”. Grand
Prix Festiwalu „Dwa Teatry”: 2008 dla „Stygmatyczki” Grzegorza Łoszewskiego
w reżyserii Wojciecha Nowaka, 2009 dla „Golgoty wrocławskiej” Piotra Kokocińskiego i Krzysztofa Szwagrzyka w reżyserii Jana Komasy, 2011 dla „Kontryma”
Marka Pruchniewskiego w reżyserii Marcina Fischera, a także nagrody na międzynarodowych festiwalach telewizyjnych i filmowych: The New York Festivals
2009: Srebrny Światowy Medal w kategorii „dramat” dla „Doktor Haliny” Marcina
Wrony, Srebrny Światowy Medal w kategorii „film TV/dramat” dla „Sprawy Emila
B.” Małgorzaty Imielskiej, nagroda specjalna History Makers Awards 2011 New
York dla „Operacji Reszka” Ewy Pytki, Nagrodę Jury Studenckiego na 63 Prix
Italia dla „Czarnobyla. Cztery dni w kwietniu” Janusza Dymka i nominację do
Nagrody Prix Europa dla Najlepszego Europejskiego Filmu (2011).
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Czarnobyl. Cztery dni w kwietniu
Reżyseria: Janusz Dymek
Rok 1986. Noc z 25 na 26 kwietnia. W elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie,
kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa, dochodzi do eksplozji reaktora atomowego. Świat dowiaduje się o tym nie z radzieckich oficjalnych komunikatów,
lecz dzięki urządzeniom pomiarowym, zainstalowanym w różnych częściach
Europy, nad którymi przeszła radioaktywna chmura.
Akcja spektaklu obejmuje pierwsze cztery dni po katastrofie. W Polsce,
władze komunistyczne stają przed dylematem: co zrobić? Jak się zachować
w sytuacji kryzysowej, aby — z jednej strony — zapobiec możliwym, tragicznym skutkom skażenia promieniotwórczego, a z drugiej — nie narazić się
Moskwie. Z jednej strony więc, podejmowana jest ważna decyzję, aby wszystkim dzieciom, podać płyn Lugola, ale jednocześnie władze nie mają dość
odwagi, aby odwołać pochód pierwszomajowy, czy też zrezygnować z udziału
polskiej ekipy w prologu Wyścigu Pokoju, który w tym roku miał się rozpocząć
w Kijowie. Na wszelki wypadek próbuje się więc manipulować informacją.
Prawdziwym bohaterem spektaklu nie są tylko uczestnicy wydarzeń, służby
państwowe, czy też zwykli ludzie narażeni na promieniowanie — ani nawet
sama awaria reaktora w Czarnobylu. Prawdziwym bohaterem tego spektaklu jest informacja — a właściwie jej brak. Okazało się później, że to nie
sam wybuch, ale brak natychmiastowej informacji i otwartej reakcji władz
zagrożonych państw, zaważył na losach tysięcy ludzi. Niemożność dotarcia
do władzy powodowała ogromny stres, a nawet rozpacz u profesjonalistów,
znających prawdziwą skalę niebezpieczeństwa. Taką postacią jest profesor
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Zbigniew Jaworowski, pracujący w 1986 roku w Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej w Warszawie, który z przerażeniem dowiaduje się
o stanie skażenia powietrza. Wychodzi wtedy na jaw, że przepływ informacji
między naukowcami, a władzami PRL właściwie nie istnieje. Reakcja władz
jest znamienna — odsuwają od siebie niewygodną wiadomość, lekceważąc
powagę sytuacji.
Innymi bohaterami spektaklu są dziennikarze: korespondenci PAP
w Moskwie, oraz członkowie Biura Politycznego KC PZPR, wyznawcy zasady,
która mówi, że krytykować można wszystko, z wyjątkiem Związku Radzieckiego. Ich decyzje zaważą na losie tysięcy ludzi.
Scenariusz: Janusz Dymek, Sławomir Popowski, Igor Sawin, zdjęcia: Dariusz Jadach, scenografia: Katarzyna Boczek, kostiumy: Agnieszka Werner-Szyrle, muzyka: Marcin Włodarczyk, montaż:
Anna Dymek, producent wykonawczy: Rebecca Studio, producent: Agencja Filmowa — Teatr TV,
produkcja: Program 1 TVP SA 2010, premiera: 18 kwietnia 2011 r., czas: 78'

Śmierć rotmistrza Pileckiego
Reżyseria: Ryszard Bugajski
Ryszard Bugajski zrekonstruował dokumentalnie najbardziej tragiczne lata
życia Witolda Pileckiego po powrocie do Polski, do Warszawy — śledztwo
i proces sądowy, zakończony egzekucją rotmistrza. Witold Pilecki to jeden
z najbardziej odważnych, najwierniejszych i najbardziej ofiarnych żołnierzy
Rzeczpospolitej. Harcerz, obrońca Wilna, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, później oficer rezerwy-kawalerzysta, ziemianin-obywatel,
od 1939 roku nieprzerwanie pozostawał w czynnej służbie Polsce, po klęsce
wrześniowej — dobrowolny więzień Auschwitz (dwa i pół roku) w celu mobilizacji i organizacji ruchu oporu w obozie. Po ucieczce z obozu — żołnierz
AK, Powstania Warszawskiego, więzień Murnau. Po wyzwoleniu dołącza do
II Korpusu we Włoszech i deklaruje chęć powrotu do Polski. W 1947 roku
został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu londyńskiego. Sam śledztwo to określał jako bardziej okrutne niż pobyt w Oświęcimiu,
W 1948 roku skazany na karę śmierci i stracony — 25 maja 1948 r. Tragiczna
śmierć Pileckiego jest jaskrawym przykładem „morderstwa sądowego” epoki
stalinowskiej. Miejsce pochówku naszego bohatera nie jest znane. Do roku
1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Pileckiego podlegały w PRL
cenzurze. 1 października 1990 r. Witold Pilecki został zrehabilitowany. Brytyjski
historyk Michael Foot w książce „Six Faces of Courage”, zaliczył Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu w II Wojnie Światowej.
Zdjęcia: Piotr Śliskowski, scenografia i kostiumy: Anikó Kiss, muzyka: Paweł Szymański, montaż: Ewa Różewicz, producent: Agencja Filmowa — Teatr TV, premiera: 15 maja 2006 r., czas: 85'
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Jury konkursu
Festiwalu
Sztuki Faktu

zzLidia Duda — przewodnicząca
zzJacek Bławut
zzMarek Miller
zzIrena Piłatowska-Mądry
zzBeata Kubiczek — sekretarz
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Lidia Duda — przewodnicząca jury
Reżyserka oraz scenarzystka seriali i filmów dokumentalnych. Absolwentka
kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo związana z Telewizją Polską, od kilkunastu lat pracuje jako niezależny twórca. Autorka wielu
znaczących dokumentów, m.in.: „Czuje się bezradna wobec świata, w którym
żyją moi bohaterowie”(2002), „U nas w Pietraszach”(2002), „Akwarium”(2003),
„Witaj bracie w cygańskim taborze”(2003), „Herkules”(2004), „Herkules wyrusza w świat”(2005), „Co widzisz jak zamkniesz oczy”(2006), „Bracia”(2007),
„Życie w cieniu radia”(2009), ”Uwikłani”(2012), „Wszystko jest możliwe”(2013).
Scenarzystka i reżyserka dwóch seriali dokumentalnych: „Tylko tato”(2002,)
oraz „Młode rekiny”(2005). Laureatka licznych nagród, m.in., dwukrotnie Grand
Prix Złoty Lajkonik Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Grand Prix w Kantonie,
Platynowa Nagroda REMI w Huston, Nagroda Specjalna Jury na Banff World
Television Festiwal w Kanadzie. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
Polskiej Akademii Filmowej. Od 2006 roku pełni funkcję eksperta Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
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Jacek Bławut
Operator i reżyser filmów dokumentalnych. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. Jest autorem zdjęć do filmów fabularnych, m.in.
„Dnia Świra” Marka Koterskiego, a także „Dekalogu X” w reżyserii Krzysztofa
Kieślowskiego. Stworzył wiele uznanych filmów dokumentalnych, między
innymi: „Wojownik”, „Szczur w koronie”, „Born dead”’ „Nienormalni”, „Kostka
cukru”. Jest również twórcą telenoweli dokumentalnej „Kawaleria Powietrzna”. Wykłada w szkołach filmowych w Berlinie, Hanowerze i Toruniu, pracuje
w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Andrzeja Wajdy w Warszawie. W latach
1992–1994 był współwydawcą magazynu „Film na Świecie”. W 2008 roku
otrzymał nagrodę „Srebrne Lwy” za film „Jeszcze nie wieczór” na 33. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego najnowszy film „Wirtualna wojna”
został nagrodzony tegorocznym Orłem za Najlepszy Film Dokumentalny. Od
2003 jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Wykłada w Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.
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Marek Miller
Reporter, założyciel Laboratorium Reportażu. Absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładał na Wydziale Reżyserii PWSTTiF w Łodzi. Pisarz
i scenarzysta. Autor książek: „Reporterów sposób na życie”, „Kto tu wpuścił
dziennikarzy”, „Arystokracji”, „Filmówki”, „Zagrajcie mi to pięknie. Pan Tadeusz
według Andrzeja Wajdy”. Na podstawie jego książki „Pierwszy milion, czyli
chłopcy z Mielczarskiego” powstał film „Pierwszy milion” w reżyserii Waldemara Dzikiego. Założyciel Laboratorium Reportażu, działającego przy Instytucie
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, będącego miejscem dziennikarskich eksperymentów i poszukiwań. Ich istotą jest penetrowanie przestrzeni
między dziennikarstwem a pisarstwem, multimedialne opowiadanie tematu
i wieloosobowa praca nad tekstem. W Laboratorium powstają z udziałem
studentów książki, filmy dokumentalne, spektakle teatru faktu, słuchowiska
dokumentalne. Członek Rady Programowej „Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego”. Członek Polskiej Akademii Filmowej.
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Irena Piłatowska-Mądry
Autorka audycji dokumentalnych, zajmująca się reportażem od niemal dwudziestu lat. Redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.
Za swoją radiową twórczość uhonorowana została wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami w kraju i na świecie. Wielokrotnie reprezentowała Polską Radiofonię na festiwalach, konkursach i konferencjach międzynarodowych.
Laureatka nagrody „Złoty Mikrofon” — najwyższego polskiego wyróżnienia dla
twórców radiowych w Polsce, Nagrody Głównej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich — „Wolności Słowa”, Nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego I stopnia
oraz Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Prezesa Polskiego Radia za wybitne osiągnięcia w reportażu radiowym
i działania na rzecz jego popularyzacji. Audycje dokumentalne jej autorstwa
znajdują się w zbiorach Instytutu im. Gen. Wł. Sikorskiego w Londynie oraz
Biblioteki Narodowej w Lincoln Center na Manhattanie w Nowym Jorku. Pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów „Melchiory” oraz
wieńczącej go Gali Reportażystów.
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Programy zakwalifikowane
do finału
konkursu

Na konkurs nadesłano 134 prace. 33 reportaże i dokumenty wybrało jury
preselekcyjne (TVP) w składzie:
zzJarosław Dobrzyński
zzJan Grzyb
zzAnna Kwiatkowska
zzMarcin Kunicki
zzKrystyna Mokrosińska
zzMonika Sieradzka
zzJacek Skorus
zzJacek Snopkiewicz
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11611

Co dalej?

Andrzej Mańkowski, 14' 24", 2012, TVP 2
116111 to zatwierdzony przez Unię Europejską,
międzynarodowy telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży. W reportażu poznamy Panią Lucynę Kicińska, koordynatorkę telefonu, która
opowie nam o pracy konsultanta, o tym z jakimi
problemami dzwonią dzieci i jak często udaje
się im pomóc.

Anna Dąbrowska, 13’, 2013, TVP Lublin

Archimandryta
Jerzy Kalina, 51', 2012, TV Biełsat
Archimandryta Gabriel, prawosławny mnich
z województwa podlaskiego w Polsce, jest
założycielem i jedynym mieszkańcem pustelni w uroczysku Kudak na rzeką Narew. Przez
pierwszych kilka lat mieszkał tam i modlił się
w barakowozie, bez prądu, bieżącej wody i dostępu do świata zewnętrznego. Po pięciu latach,
dzięki pomocy prawosławnych mieszkańców
okolicznych wsi, na uroczysku stanęła cerkiew,
dom przeznaczony dla mnichów oraz zabudowania gospodarcze. Pielgrzymów przyciąga
niezwykła osobowość archimandryty Gabriela: z każdym potrafi znaleźć wspólny język,
udziela porad duchowych, leczy ziołami, hoduje pszczoły. Gdy trzeba, zakasuje rękawy
i razem z innymi buduje pustelnię. Największą
troską archimandryty jest znalezienie sobie następcy. Jednak kolejni kandydaci na mnichów
w pustelni nie wytrzymują długo.

Coś co kochał najwięcej
Eugeniusz Szpakowski, 21' 39", 2012,
TVP Białystok
Filmowa opowieść o ocaleniu rodzinnego domu
Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach
w okolicy Grodna.

Drewniany
Izolda Czmok-Nowak, 11' 9", 2012, TVP 2,
TVP Katowice, Przegląd i Konkurs Dziennikarski OTV TVP SA 2012
Reportaż o niepełnosprawnym Patryku, który
występuje w kabarecie. Trzon zespołu tworzą
niepełnosprawni chłopcy.

Duma i zdrada
Mirosław Krzyszkowski, Dariusz Walusiak,
Bogdan Wasztyl, 41' 1", 2012, TVP Kraków
Fabularyzowany film dokumentalny. Autorzy
ukazują w nim Goralenvolk w kontekście rodzin,
również potomków, uwikłanych w kolaborację
z Niemcami. Mówią także o ruchu oporu na
Podhalu, w tym działalności Konfederacji Tatrzańskiej.

Dzieci Kotana
Chustka
Alina Mrowińska, 12', 2013, TVP 2
Joanna Sałyga zmarła 29 października 2012
r. na raka żołądka mając zaledwie 36 lat. Prowadziła bloga „Chustka", który czytało tysiące
ludzi. Pisała jak cieszy się życiem i walczy
z chorobą, utrwalała chwile dla ośmioletniego
syna Janka. Joanna w ostatnim okresie życia
bardzo cierpiała. Jej mąż Piotr po śmierci napisał na blogu, że tak nie powinno być, że trzeba
zrobić coś żeby ludzie nie cierpieli. Odzew był
nieprawdopodobny. Przychodziły maile z całej
Polski. I tak powstała Fundacja Chustka. Jak
mówi Piotr — z miłości do Joanny i żeby ludzie
nie umierali w cierpieniu.

Mirosław Dembiński, 65', 2012, TVP 2
Marek Kotański pozostawił po sobie nie tylko
sieć ośrodków terapii dla uzależnionych i wykluczonych, ale także grupę ludzi, którym kiedyś sam pomógł. Dziś „dzieci Kotana” kontynuują jego dzieło, angażując się głęboko w pracę
MONAR-u.

Dziewczęta z Auschwitz
Kinga Wołoszyn-Świerk, 49', 2012,
TVP Wrocław
Spojrzenie na tematykę obozową oczami
współczesnych młodych kobiet i ich rówieśnic sprzed 65 lat — byłych więźniarek obozu
Auschwitz-Birkenau. Nazistowski przemysł
zagłady wybierał swoje ofiary niezależnie od
pochodzenia, statusu społecznego czy narodowości — w filmie, obok Polek, występują rów-
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nież Czeszka i Niemka. Pomimo tak dużego
upływu czasu, wspomnienia obozowe wciąż
żyją w pamięci tych kobiet.

Dzikun
Adam Barwiński, Sebastian Napieraj, 9' 12",
2012, TVP 2, TVP Szczecin, Przegląd i Konkurs Dziennikarski OTV TVP SA 2012
Historia człowieka, któremu rytm życia wyznaczała i nadal wyznacza praca. Jan Bączyk
przepracował w Stoczni Szczecińskiej 43 lata.
Gdy stocznię zamknięto, pan Jan nie przestał
do niej przychodzić. Od trzech lat, każdego
dnia wyrusza do stoczni, by dokarmiać koty,
które pozostały tam po odejściu pracowników.

Klauzura
Krzysztof Żurowski, 25', 2012, TVP 1
Dlaczego młode dziewczyny zamykają się
w klasztorach klauzurowych? Co robią siostry
w klasztorze kontemplacyjnym?

Konie do rzezi
Athena Sawidis, 6', 2012, TVP 2
Co roku 100 000 koni w Polsce trafia na
rzeź. Spracowane, wysłużone, często chore
i poranione ostatnie tygodnie życia spędzają
w nieludzkich warunkach. Jedyna szansa to
znalezienie człowieka o dobrym sercu, który
wykupi zwierzę umożliwiając mu godną starość.
Fundacja Centaurus pomaga starym koniom
znaleźć swoje miejsce na ziemi.

Jest taka cierpienia granica
Beata Hyży-Czołpińska, 22' 16", 2012,
Przegląd i Konkurs Dziennikarski OTV
TVP SA 2012
Opowieść o pacjentach białostockiego Hospicjum dla dzieci. Rozmowy nieuleczalnie chorego dziecka, rodziców i lekarza, ich rozważania,
refleksje i lęki składają się na portrety ludzi,
konfrontujących się codziennie ze śmiercią
i definiujących każdego dnia pytania o sens
życia. Przewodnikiem po granicach cierpienia
jest doktor Dariusz Kuć.

Jestem, zawsze będę…
Iza Szukalska, 10' 09", 2012, TVP 2,
TVP Katowice
Poznali się i pokochali w hospicjum. On był
pacjentem, ona wolontariuszką. Mieli niewiele
czasu, ale przed jego śmiercią zdecydowali
się wziąć ślub.

Katastrofa gibraltarska 1943.
Ostatni świadkowie
Jędrzej Lipski, Piotr Mielech, 17' 11" (cz. 1),
16' 52" (cz. 2), 2012, TVP Historia
Opowieść o trwającej kilka dni dramatycznej
akcji ratunkowej — wspomnienia Kennetha
Brooksa — marynarza i telegrafisty Królewskiej
Marynarki Wojennej w czasie II wojny światowej, który uczestniczył w akcji ratunkowej po
katastrofie Liberatora.
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Kosmetyczka. Nic lepszego mnie
w życiu nie spotkało
Sylwia Nieckarz, 6' 28", 2012, TVP Opole
Kosmetyczka Małgorzata Lasek jest jedną
z kilkunastu kobiet w Polsce, które zajmują się
przygotowaniem zmarłych do pochówku. Robi
tzw. pośmiertny makijaż. Poza tym pani Małgorzata uczy w szkole religii. Jest żoną i matką
— ma cztery córki. Niecodzienne zajęcie sprawia, że w domu pani Małgorzaty na niełatwe
tematy związane z przemijaniem, ze śmiercią
rozmawia się częściej niż w innych domach, co
zobaczymy w reportażu Sylwii Nieckarz.

Koty i ludzie
Joanna Frydrych, 8' 16", 2012, TVP 2
Jako jedyna odważnie stanęła w obronie krzywdzonego kota. Została nagrodzona i doceniona
przez fundację. Jednak to wyróżnienie okazało
się początkiem poważnych kłopotów.

Marzenie o lataniu
Izolda Czmok-Nowak, 11', 2012, TVP Katowice
Przez prawie 30 lat pracował pod ziemią, ale
przez cały ten czas marzył o lataniu. Andrzej,
od kiedy przeszedł na emeryturę, buduje
śmigłowiec i choć ma już 81 lat i problemy ze
zdrowiem, święcie wierzy, że w końcu uda mu
się wzbić w powietrze własnym helikopterem.

Matka 24H

Ołówek w ręku Boga

Janos Krawczyk, 59' 21", 2012, TVP 2
Pretekstem do opowiedzenia tej historii jest
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który
„wędruje” po rodzinach, od domu do domu,
pozostając w każdym z nich przez 24 godziny.
Osią filmu jest dom Justyny — osiemnastolatki, która po śmierci matki stara się o przejęcie
praw nad osieroconym rodzeństwem. Film jest
próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest wiara w kontekście tragedii życiowej, cierpienia
i bezradności.

Aleksandra Rek, 13' 27", 2012, TVP Info
Reportaż to portret kobiety, która straciła
wszystko. Choroba przyszła jak grom z jasnego nieba, pokrzyżowała wszystkie plany.
To opowieść o niezwykłej sile, która drzemie
w człowieku, o chęci przetrwania. Pani Katarzyna ma dar niesienia nadziei, poprzez swoją
historię przywraca wiarę w to, co jest niemożliwe. Przebieg jej choroby poddał w wątpliwość
zasady funkcjonowania tradycyjnej medycyny
i pozwolił na stawianie ważnych pytań: jak
można znaleźć jasną stronę w tym, co najtragiczniejsze, jak można zachować godność,
będąc uzależnionym od innych, ile człowiek jest
w stanie znieść, by nie odebrać sobie życia, jak
silny jest instynkt przetrwania.

Miłość w czasach wyklętych.
Historia Józefy Życińskiej
Sławomir Mazur, 21' 8", 2012, TVP Kielce
Reportaż opowiadający o życiu Józefy Żylińskiej z Kielc, o walce w oddziale „Ponurego”
i miłości, którą tam spotkała. Aleksander Życiński, ps. Wilczur, był żołnierzem AK i NSZ. Po
zakończeniu wojny pozostał w lesie. Dowodził
oddziałem, który w 1947 r. liczył ok. 150 osób.
Dołączyła do niego żona. Gdy się okazało, że
jest w ciąży, postanowili, że opuści las. Odkładali jednak tę decyzję. Aż razem wpadli
w obławę. Aresztowanie, przesłuchania, katowanie i w końcu wyrok — kara śmierci dla
Życińskiego i 7 lat więzienia dla Żylińskiej. Ich
córka Aleksandra urodziła się 10 dni po śmierci ojca… Bohaterka reportażu do dziś szuka
grobu swojego męża.

Oglądam sobie ptaszki
Mikołaj Wawrzeniuk, 11' 03", 2012, TVP Info
„Obserwuję sobie ptaszki” — odpowiedział licealista z Hajnówki leśnikowi, kiedy ten spytał
go, co robi w Puszczy Białowieskiej. Leśnik nie
był zadowolony z odpowiedzi i oskarżył ucznia
o nielegalne przekroczenie granicy rezerwatu
i spowodowanie straty Nadleśnictwa Hajnówka.
Przed sądem w Hajnówce toczył się kuriozalny
proces: Lasy Państwowe kontra 18 — letni chłopak, miłośnik ptaków i Puszczy Białowieskiej.
Uczeń został uniewinniony, ale sprawa ochrony
Puszczy Białowieskiej i odwieczny spór leśników z ekologami wciąż są żywe. Leśnicy
postanowili zapewnić bezpieczeństwo myśliwym i chronić ich przed ekologami z pomocą…
Straży Granicznej.

Pocięty życiorys
Julia Wołoszyńska, 22', 2012, TVP 2
W roku 2001 z Urzędu Ochrony Państwa do
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
trafiły tzw. worki ewakuacyjne — sztuk 267,
każdy po około 120 litrów pojemności. Jak
się później okazało zawierały one dokumenty SB, służbowe notatki niszczone w 1989
roku. Te zniszczone dokumenty i próba zrekonstruowania ich przez pracowników IPN są
pretekstem do opowiedzenia historii człowieka
„wyciągniętego z worka”, którego życie zostało
zniszczone przez system, tak jak te dokumenty
w workach…

Pocztówka z Kabulu
Rafał Stańczyk, 12', 2012, TVP Info
Reportaż przedstawiający życie w ogarniętym
wojną Afganistanie. Próba spojrzenia na „normalne życie” ludzi, którzy muszą sobie radzić
z problemami, jakie przynosi codzienność na
tych terenach. Spojrzenie na wojnę od strony
afgańskich cywilów.

Pogonka
Aleksandra Rek, 12' 30", 2012, TVP Info,
TVP Łódź
Podobno każde miasto ma taką ulicę. Brudną, szarą i smutną — tak można by w skrócie powiedzieć o ulicy Pogonowskiego, czyli
Pogonce w Łodzi. Stare kamienice straszą tu
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swoim wyglądem, w nocy słychać dźwięk tłuczonych butelek. Życie dzieci to ciągła tułaczka
po podwórkach i bramach. Właśnie po to, by
odmienić ich los powstało Stowarzyszenie Zachodnia. Studenci z Łodzi przez kilka miesięcy
pracują z dziećmi. W projekt Happy New Eyes
zaangażowali się znani łódzcy raperzy. Zaprosili do swojego teledysku dzieciaki z okolic ulicy
Pogonowskiego. Punktem kulminacyjnym projektu jest jednak swego rodzaju eksperyment:
każde dziecko tworzy swój własny film. Zajęcia
z profesjonalistami z Opus Film (operatorem,
producentem, reżyserem…itd.) mają nie tylko
pomóc im nauczyć się obsługiwać kamerę, ale
też szukać inspiracji w codzienności.

Polak w Egipcie
Kama Veymont, 25', 2012, TVP 1
Reportaż o Piotrze Ibrahimie Kalwasie, polskim
konwertycie, czyli osobie, która zmieniała wyznanie. Kalwas to współtwórca scenariusza
i sukcesu popularnego serialu „Świat według
Kiepskich”. Porzucił jednak pisanie scenariuszy. Zajął się pisaniem książek i zamienił
wiarę chrześcijańską na islam, osiedlając się
w egipskiej Aleksandrii. Autorka materiału towarzyszy Piotrowi Kalwasowi zarówno w jego
codziennym życiu w Egipcie, jaki i w chwili, gdy
odwiedza Polskę. Bohater reportażu opowiada
o powodach zmiany wyznania, o życiu w nowej
rzeczywistości religijnej, kulturowej i politycznej. Polak w Egipcie to także próba opisu kondycji świata i cywilizacji w której funkcjonuje
współczesny człowiek.

Policja w akcji
Fabian Zając, 9' 38", 2012, TVP Szczecin
Policyjny pościg, zatrzymanie kierującej i brutalne zachowanie policjantów. Reportaż ujawnia amatorskie nagranie pokazujące kontrowersyjną akcję szczecińskiej policji. Czy policjanci
przekroczyli swoje uprawnienia?

Ratujcie te dzieci
Paweł Kaźmierczak, 12' 26", 2012, TVP 2
Historia trudnego dzieciństwa czterech sióstr.
Najpierw przemoc w domu rodzinnym, później
tułaczka po domach dziecka. W końcu, gdy wydawało się, że dziewczynki znalazły szczęście
w rodzinie zastępczej, pojawili się urzędnicy,
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którzy postanowili je rozdzielić i przekazać do
adopcji zagranicznej.

Romeo i Julia
Andrzej Mańkowski, 11' 20", 2012, TVP 2
Reportaż przedstawiający historię trwającej kilka lat wirtualnej miłości, w której nieszczerość
doprowadziła do tragedii.

Spór o kładkę
Adam Bogoryja-Zakrzewski, 12' (część 1),
12' (część 2), 2012, TVP 2
Bohaterem reportażu A. Bogoryji-Zakrzewskiego jest Władysław Skrzypacz z wioski Krawce-Skrzypacze na Podkarpaciu. Szósty rok toczy
on bój z inspektorem nadzoru budowlanego
i władzami dwóch gmin o prawo do kładki
w miejscu zlikwidowanego mostu. Dzięki kładce droga do szkoły, do lekarza, do sklepu trwa
minuty, bez kładki — ponad godzinę, okrężną,
wyboistą, leśną drogą. Niestety, w myśl bezdusznego prawa kładka wybudowana przez
Pana Władysława jest samowolą budowlaną.
Niespodziewanie w sukurs przyszły: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Wojewódzki
Sąd Administracyjny, który wstrzymał rozbiórkę
i już po raz drugi nakazał urzędnikom wziąć
w tej sprawie pod uwagę tzw. czynnik ludzki.
Jak zakończy się walka Władysława Skrzypaczka z urzędnikami o podstawowe warunki
życia?

Stacz
Krzysztof Glondys, 11' 30", 2012, TVP 2,
TVP Kraków
Tadeusz Żak zarejestrował działalność gospodarczą: stacz kolejkowy. Jest karłem, ma metr
trzydzieści wzrostu, pobiera niewielką rentę
inwalidzką, ale jednocześnie cały czas stara
się coś robić. Handlował odzieżą, produkował
znicze nagrobne, pracował jako akwizytor. Teraz jako stacz kolejkowy, za niewielką opłatą
zajmuje miejsce w kolejce do najbardziej obleganych lekarzy specjalistów.

Uwięzieni
Łukasz Kowalski, 12', 2013, TVP 2
Przejmujący reportaż Łukasza Kowalskiego
o małżeństwie Agnieszki i Bartłomieja z Biel-

ska-Białej, których dwaj synowie cierpią na autyzm. Aby polepszyć im warunki mieszkaniowe,
rodzice każdy zaoszczędzony grosz inwestują
w remont mieszkania. Trwa to już 12 lat.

W oku Boga
Wojciech Królikowski, 22' 18", 2012, TVP 2,
TVP Katowice
Film dokumentalny przedstawia historię jednego z najwybitniejszych polskich fotoreporterów
wojennych, Krzysztofa Millera, który wraca do
życia zawodowego po półrocznej terapii w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego
Instytutu Medycznego.

Noc
Reporterów
Noc Reporterów to taki czas i miejsce, gdzie autorzy spotykają się ze swoimi
odbiorcami — widzami, słuchaczami, czytelnikami. Reporterzy TVP, Polskiego
Radia i Gazety Wyborczej opowiedzą o kulisach swojej pracy, o swoich poszukiwaniach, o niezwykłych spotkaniach ze zwykłymi i niezwykłymi ludźmi.
Uprawianie reportażu to sposób życia, o którym marzy wielu, ale wybierają
nieliczni. Co zatem — które momenty w życiu, jakie predyspozycje osobiste,
jakie doświadczenia i jakie spotkania decydują, że człowiek wybiera się w tę
wędrówkę? Czego dzisiejsi reporterzy poszukują i jakie opowieści starają
się opowiadać? W jaki sposób przekuwać otaczającą rzeczywistość na reporterską materię w czasach, gdy wszelkie środki komunikacji dostępne są
praktycznie zawsze i dla każdego? Czy każdy może być reporterem? Takich
pytań i odpowiedzi związanych z tym zawodem będzie wiele podczas tej
nocy. Będzie tu można także zobaczyć fragmenty reportaży, które zdaniem
ich autorów zasługują na szczególne omówienie, które powstawały w szczególnych warunkach.
Uczestnicy to reporterzy magazynów reporterskich TVP: Po prostu, Reporter Polski, Sprawa dla Reportera, Magazyn Ekspresu Reporterów oraz
programów w TVP Info. Udział wezmą także reporterzy Polskiego Radia
i Gazety Wyborczej. Noc Reporterów zgromadzi zatem ludzi, którzy życie
podporządkowali zasadzie sformułowanej przez wybitną reportażystkę Małgorzatę Szejnert: ludzie zawsze będą chcieli czytać (słuchać, oglądać) historie
o innych ludziach. Dlatego najważniejsze podczas Nocy Reporterów będzie
to, by ci, którzy opowiadają historie, spotkali tych, dla których to robią.
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Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego
Magazyn reporterski. TVP 1, wtorki, godz. 20.15 (20.20). Czas emisji:
ok. 35'. Autor: Tomasz Sekielski. Reżyser wizji: Daniel Szpak. Producent
TVP: Leszek Mazur. Redakcja TVP: Ewa Slezak. Producent wykonawczy:
Łukasz Mojsiewicz. Produkcja: Kombinat Medialny dla TVP SA
Świat widziany „po prostu”. Autorski program publicystyczno-reporterski, który
porusza najważniejsze tematy społeczno-polityczne, te aktualne, jak i te ważne
w przeszłości. W każdym odcinku ciekawe wywiady, nie tylko ze znanymi, ale
także z nieznanymi, choć często nietuzinkowymi osobami. Tomasz Sekielski
zaprasza we wtorki o 20.20 do TVP 1.

Sprawa dla reportera
TVP 1, czwartki, godz. 21.25. Czas emisji: 45'. Autorski program
Elżbiety Jaworowicz. Zespół redakcyjny: Ilona Duch,
Mariusz Kwaśniewski, Jacek Daciów, Izabela Mateńka, Weronika Karaś.
Producent: Adam Kruk. Reżyser wizji: Janusz Kasprzak.
Redaktor odpowiedzialny: Anna Mentlewicz
Program interwencyjny zajmujący się trudnymi, konfliktowymi sprawami
społecznymi. Tematy pochodzą z listów, telefonów, e-maili i zgłoszeń ludzi,
którzy szukają pomocy. Program od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem
i zaufaniem widzów. W każdym programie pokazywane są trzy reportaże, po
których odbywa się dyskusja w studiu z bohaterami, przedstawicielami drugiej
strony konfliktu oraz ekspertami z różnych dziedzin naszego życia społeczno-politycznego. „Sprawa dla reportera” należy do najbardziej rozpoznawanych
programów-marek telewizji publicznej, zajmując trzecie miejsce ma liście
dziesięciu ulubionych programów Polaków. Program niezmiennie cieszy się
wielkim zaufaniem widzów. Każdorazowo ogląda go około 4 mln. osób.
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Magazyn Ekspresu Reporterów
Scenariusz i redakcja: Barbara Paciorkowska. Współautor scenariusza
i wydawca: Dorota Roman. Prowadzący: Michał Olszański (dziennikarz
radiowej Trójki). Producent: APT Tomasz Polaski. Kierownik Produkcji
APT: Waldemar Baczuń. Dokumentacja i kontakt z widzami:
Angelika Trostowiecka
„Magazyn Ekspresu Reporterów” to program reporterski TVP 2. Pierwsze
wydania programu pojawiły się w Dwójce już w latach ‘80 (wtedy „Ekspres
Reporterów”). Od 2003 roku emitowany jest na żywo. Prowadzącym program
jest dziennikarz Programu III Polskiego Radia — Michał Olszański. Redakcja
współpracuje z najlepszymi reporterami z ośrodków regionalnych TVP w całym
kraju. „Magazyn Ekspresu Reporterów” był wielokrotnie nagradzany w różnych
konkursach dziennikarskich za poruszanie problematyki społecznej i propagowanie idei humanitarnych. Od kilku lat znajduje się niezmiennie w czołówce
programów w swojej kategorii.
Nagrody: 2005 rok — nagroda Rady Programowej TVP SA za najpełniejsze realizowanie misji
nadawcy publicznego; 2004 i 2005 rok — nagroda w konkursie „Oczy otwarte” — w kategorii
redakcja telewizyjna — za wrażliwość, wysoki poziom realizowanych reportaży, podejmowanie
tematyki osób niepełnosprawnych; 2011 — Telekamera „Tele Tygodnia” w kategorii publicystyka

Reporter Polski
Zespół redakcyjny: Jacek Snopkiewicz, Monika Sieradzka, Krystyna
Mokrosińska, Grzegorz Siedlecki, Gabriela M. Buczek, Teresa Torańska
(1944–2013), Agnieszka Gawerska-Jabłonowska. Prowadzenie: Joanna
Racewicz
„Reporter Polski” to magazyn reporterski pokazujący Polskę bez retuszu. Każdy
odcinek to opowieść o losach i życiowych problemach współczesnych Polaków.
Pokazujemy ludzi, którzy szukają własnego sposobu na wybrnięcie z losowych
uwikłań. Nasze zadanie to mierzenie pulsu i wsłuchiwanie się w tętno dzisiejszej Polski. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą: Jacek Snopkiewicz —
reporter i scenarzysta, Monika Sieradzka — dziennikarka i dokumentalistka,
Grzegorz Siedlecki — reżyser, Agnieszka Gawerska — dziennikarka, była
korespondentka TVP w Watykanie.

52

Telekurier
Emisja: poniedziałek–piątek, godz. 21.05, TVP Info. Prowadzący:
Robert Chodyła, Dariusz Nowakowski, Tomasz Wolny. Producent:
Przemysław Toboła. Redaktor: Jarosław Dobrzyński
Program prezentuje sprawy o charakterze śledczym i obyczajowym. Reportaże
i relacje przedstawiane w poszczególnych wydaniach przygotowują, niezmiennie od początku magazynu, reporterzy wszystkich oddziałów TVP SA Twórcy
programu zagłębiają się w tematy niechętnie ujawniane, takie jak korupcja,
łamanie prawa, przyzwolenie na przemoc. Reporterzy przedstawiają nie tylko
ludzkie dramaty i trudne sytuacje, lecz także pozytywne postawy ludzkie:
walkę z patologią, pomoc drugiemu człowiekowi, walkę z chuligaństwem itp.
Autorzy poruszają sprawy istotne dla wielu ludzi, starają się dotrzeć do ich
sedna i znaleźć rozwiązanie.

Raport z Polski
Emisja: od poniedziałku do piątku o godz. 14.10, 16.00 w TVP Info. Raport
z Polski Extra: w soboty i niedziele o 14.00. Zespół redakcyjny: Jarosław
Dobrzyński, Piotr Garbarczyk, Beata Sławińska, Agata Frol-Kowalik,
Tadeusz Dynia, Jarosław Tytus, Anna Żurek. Prowadzący: Olimpia Górska,
Urszula Boruch, Alicja Popiel, Jacek Cholewiński, Konrad Krakowiak
Reporterzy docierają tam, gdzie dzieją się sprawy bliskie każdemu z nas.
W materiałach, przygotowanych przez dziennikarzy z ośrodków TVP w całej
Polsce, mówi o ludzkiej krzywdzie wynikającej często — nie z błędów popełnionych przez bohaterów felietonów — tylko z bezduszności urzędników.
Szczególne miejsce w „Raporcie z Polski” mają materiały, dzięki którym program może pomóc osobom potrzebującym.

53

Studio Reportażu i Dokumentu
Polskiego Radia
Największa w radiu publicznym struktura profesjonalnie zajmująca się
reportażem radiowym
1 sierpnia 2013 roku mija 15. rocznica działalności Reportażu i Dokumentu
Polskiego Radia SA Od piętnastu lat jesteśmy na antenie Polskiego Radia.
Nasz sygnał rozbrzmiewa we wszystkich programach Polskiego Radia. Najczęściej w „Jedynce”, w „Trójce” i „Czwórce”, gdzie niemal każdego dnia
emitowane są nasze reportaże. Jesteśmy lustrem, w którym odbija się świat
i ludzie. Lustrem, w którym niemal każdego dnia możecie się państwo przeglądać. Na chwilę „zatrzymujemy bieg zdarzeń”, by jak najdokładniej, z wielu
stron i punktów widzenia, pokazać to o czym się mówi, to co jest ważne, to
na co mało kto zwrócił uwagę, a czego przegapić nie warto.
Każdego dnia staramy się udowodnić, że reportaż radiowy jest mądrą,
atrakcyjną i potrzebną formą komunikowania się ze słuchaczem. Każdym
reportażem podejmujemy trud trafiania jednocześnie do jego emocji i intelektu. W reportażu autor stara się zwrócić uwagę na nowe zjawiska, pokazać
różne sposoby radzenia sobie ludzi z nimi, po to by wspólnie ze słuchaczem
spróbować zrozumieć świat, który nas otacza. Ten rodzaj komunikacji wymaga
użycia środków artystycznych. Radio jest dla nas tworzywem o ogromnych
możliwościach. Staramy się doskonalić brzmienie radia. Studio rozwija tradycje
polskiej szkoły radiowego reportażu literackiego.
Oprócz produkcji reportaży na rzecz anten ogólnopolskich, ambicją
naszą jest integracja środowiska reportażystów z całej Polski, odkrywanie
młodych talentów, szkolenie w standardach sztuki dokumentu i rzetelności
dziennikarskiej. Stałe, niemal warsztatowe kontakty międzynarodowe, udział
w międzynarodowych warsztatach radiowych, w konkursach i festiwalach
PRIX ITALIA, PRIX EUROPA, PREMIOS ONDAS, powoduje, że od lat nie
tylko śledzimy, ale rozpowszechniamy w kraju wiedzę o kierunkach rozwoju
reportażu w świecie, podejmowanych tam tematach, technikach realizacji
dźwiękowej, nowych rozwiązaniach formalnych itp. W efekcie tych działań
audycje powstałe w Studiu otrzymały najwyższe laury nie tylko w krajowych,
lecz również międzynarodowych konkursach.
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„Nowości”
Ukazują się od grudnia 1967 roku. To dziennik, który ukazuje się w dawnym
województwie toruńskim i włocławskim. Centrum zainteresowania „Nowości”
jest Toruń, jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i centralnie położone miasto w regionie. Codziennie piszą o wszystkich sferach
życia Torunia. „Nowości” to podstawowe źródło informacji o mieście i regionie. Wybiera je 48 procent mieszkańców Torunia. Według badań Pracowni
Analiz Społecznych i Rynkowych Wyższej Szkoły Gospodarki jest medium
cieszącym się największym zaufaniem w mieście. „Nowości” wydają również
„Nowości Grudziądz” oraz lokalne tygodniki — Rubinkowo-Skarpa, Nadwiślanin, Włocławek, Brodnica, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Lipno, Rypin oraz
Wąbrzeźno. Posiadają liczne punkty partnerskie i współpracują z regionalnymi
przedsiębiorcami. „Nowości — Dziennik Toruński” to nie tylko gazeta. Kibicują
sportowcom i angażują się w akcje społeczne, charytatywne, proekologiczne
oraz kulturalne. Organizują plebiscyty, imprezy plenerowe, a od niedawna
również targi.
„Nowości” można znaleźć codziennie w kioskach, sklepach, prenumeracie,
na stronie www.nowosci.com.pl oraz w elektronicznym wydaniu gazety na
ekiosk.media.pl.

„Duży Format”
Magazyn reporterów ukazujący się co czwartek z Gazetą Wyborczą. Istnieje
od marca 1993 roku (początkowo jako Magazyn Gazety). Swoją misję definiuje słowami: „prawdziwi bohaterowie, prawdziwe historie. Polska i świat bez
fikcji”. Na łamach DF publikowali mistrzowie reportażu: Ryszard Kapuściński,
Hanna Krall, Małgorzata Szejnert i czołówka uznanych reporterów młodszego
pokolenia takich jak Irena Morawska, Lidia Ostałowska, Katarzyna Surmiak-Domańska, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Jacek Hugo-Bader i Włodzimierz Nowak, który obecnie kieruje redakcją DF.
Reporterzy Dużego Formatu byli wielokrotnie laureatami prestiżowych
nagród, m.in.: Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, Fundacji im. Anny Lindh czy Grand Press.
W najbliższych miesiącach DF ukaże się w nowej, magazynowej formie
(większa objętość i format, więcej stałych rubryk i felietonów, nowa szata
graficzna)
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Marne czasy nie muszą być złe
Kazimierz Żórawski
Czas dla reportażu jest marny. Zresztą nie tylko dla reportażu, dla wszelkiego
dziennikarstwa, które wymaga solidności, akuratności, czasu a przede wszystkim namysłu. Anegdot na temat dzisiejszego dziennikarstwa, zwłaszcza tych
opowiadanych przez dziennikarzy i innych pracujących głową, którzy pamiętają
lepsze czasy, jest nieskończenie wiele. Mnie najgłębiej utkwiła w pamięci
opowieść naszego nieżyjącego już kolegi i przyjaciela Jacka Maziarskiego,
który pod koniec życia trudnił się przekładami z angielskiego, niemieckiego
i chyba także węgierskiego. Dopominając się nieśmiało u wydawcy choćby
minimalnie lepszych stawek za jakość swojej katorżniczej roboty, usłyszał:
Jeśli mi Pan udowodni, że książka dobrze i starannie przetłumaczona lepiej
się sprzedaje od książki byle jak przetłumaczonej, to wtedy Panu podniosę
stawkę. Biedny Jacek nawet nie próbował udowadniać ale znosił to z humorem.
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Gdy przestaje się liczyć jakość, marnieje wszystko. Z wyjątkiem tych, którzy
trzymają standardy jakości. Nawet przy niskich stawkach.
Czas dla reportażu jest marny, ponieważ wolny rynek, w gospodarce
zbawienny pod wieloma względami dla rozwoju ludzkiej aktywności, zagarnął
również sferę sztuki, ta zaś niekoniecznie we wszystkim powinna podlegać
relacjom pomiędzy popytem a podażą. Czasem trzeba iść pod prąd, na przekór
popytowi, który przeważnie kieruje się zasadą, że kupujemy to, co już znamy
tylko w nowszym opakowaniu. W epoce ponowoczesnej, a w takiej chyba
żyjemy, wszystkie nowsze opakowania już były, więc jeśli chce się stworzyć
coś naprawdę ważnego, trzeba się wyróżnić oryginalnością myślenia, opowiadania, patrzenia, słuchania i tym czymś, co po staroświecku nazywało się
indywidualnym, własnym charakterem pisma. To ten autorski charakter pisma
sprawia, że nawet kiedy opowiadamy o sprawach powszechnie znanych, nie
brniemy w banał. Kłopot z wolnym rynkiem na sztukę polega też na tym, że
ten nasz jest jeszcze na tyle młody, iż nie zdążyły się ukształtować i utrwalić
takie mechanizmy, które co zdolniejszym pozwalają choćby przez chwilę nie
myśleć o popycie i podaży. Tymczasem zdecydowana większość decydentów
uległa presji wolnego rynku: sprzedawalności, oglądalności, słuchalności,
poczytności no i oczywiście rentowności. Pozostał więc jedynie skromny
mecenat państwa i nieliczny mecenat prywatny traktowany często również
przez to państwo z podejrzliwością sowieckiej władzy do kułaka.
Czas dla reportażu jest marny, ponieważ nie za bardzo wiadomo co jest
reportażem, a co nim nie jest, kto jest reporterem, a kto na miano reportera
nie zasługuje. Dziś do jednego worka z wywieszką „zawód: reporter” wrzuca się lekką ręką Józefa Kuśmierka, Ryszarda Kapuścińskiego, Małgorzatę
Szejnert oraz redaktora Pyzdraka (zbieżność nazwiska przypadkowa), który
robi materiały dla jakiegoś programu informacyjnego. Ci pierwsi, czasem
dla napisania jednego zdania w swoich reportażach i książkach, musieli
przeczytać dziesiątki innych książek i przebyć setki mil, a redaktor Pyzdrak
czasem nie fatyguje się osobiście na miejsce wydarzenia, wysyłając tam
samego operatora, a potem tekst pod obrazki pisze na podstawie internetu,
serwisu agencyjnego i rozmów telefonicznych. Bo nie ma duszy reportera
lecz depeszowca. Z moim przyjacielem Jackiem Snopkiewiczem doskonale
pamiętamy awanturę, która miała przed wieloma laty w redakcji warszawskiej
„Kultury”, kiedy nasz kolega reporter i pisarz wysłany do Związku Sowieckiego
by relacjonować lot polskiego kosmonauty, a może jakiś inny lot w kosmos,
napisał korespondencję tak, że można było czytając odnieść wrażenie, iż
znalazł się on w miejscu dla dziennikarzy niedostępnym — czyli na kosmodromie w Kazachstanie. Nazywanie redaktora Pyzdraka reporterem jest
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takim samym oszustwem, jak tekst naszego kolegi z „Kultury”, a może nawet
gorszym, bo powszechniejszym, bo zwierającym przyzwolenie dla byle jakości,
bo zacierającym granice pomiędzy prawdą i fałszem, sankcjonującym istnienie
szarej strefy. Lecz by być sprawiedliwym, trzeba dodać, że owo zacieranie
granic odbywa się także w drugą stronę: reportaż niekiedy staje się literaturą.
Dawniej doświadczyli tego Ksawery Pruszyński i Melchior Wańkowicz, a teraz,
na przykład, Hannna Krall lub Mariusz Szczygieł. W tym sensie nasz kolega
z „Kultury” był ponowoczesny.
Czas dla reportażu jest marny, ale marność czasu bywa elementem zdrowej selekcji i kuźnią charakterów. Tak się jakoś składa, że zdecydowana większość dzieł sztuki, także sztuki faktu, powstała w kontrze do rzeczywistości
i wbrew warunkom, w jakich powstawały. To prawda, że Kapuściński mógł
wędrować po Afryce lub Ameryce Południowej całymi miesiącami, a więc
w wymiarze niedostępnym dziś nawet reporterom wielkich amerykańskich
lub niemieckich tygodników, ale nie były to wędrówki z Hiltona do Sheratona
lecz po bezdrożach, od wioski do wioski, spod jednych luf karabinowych pod
inne lufy — z narażeniem zdrowia i życia. To prawda, że Maciej Szumowski
realizując swój cykl „Polska zza siódmej miedzy” miał warunki, w porównaniu z dzisiejszymi, wręcz komfortowe, tyle tylko, że aby powiedzieć prawdę
o tamtej Polsce musiał to robić na tyle sprytnie, by widz zrozumiał przesłanie
a partyjny kontroler i cenzor nie mógł nic zakwestionować. Dlatego nie obciążajmy marności czasu wszystkim, ten czas bowiem może być, powinien być
dla reportera ambitnym wyzwaniem.
Czas dla reportażu jest marny, ale ta marność jest symptomem obecnego
czasu i w tym sensie nadaje się na temat niejednego reportażu. Jej powodem,
praźródłem, jest transformacja ustrojowa, która dokonała się w Polsce po
1989 roku. Czy ten fascynujący i niepowtarzalny proces został przez współczesny reportaż telewizyjny udokumentowany, opisany i zachowany dla tych,
którzy za ileś lat będą chcieli zrozumieć, co wydarzyło się w Polsce i z Polską
w ostatnim ćwierćwieczu? Gdy kiedyś w przyszłości Maciej Drygas lub jakiś
jego kontynuator zechce zrealizować film dokumentalny „Jeden dzień wolnej
Polski”, to materiały i obrazki polityczne znajdzie w archiwach redakcji informacyjnych, w pozostałych będą już chyba tylko wszystkie możliwe nieszczęścia,
które mogą spotkać ludzi nieprzystosowanych lub z pechem. Tak, to też jest
Polska z przełomu wieków. Ale tylko „też”. Jest bowiem jeszcze inna — Polska
w mediach nieobecna.
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Spotkajmy się za rok!
W pierwszej edycji Festiwalu przedstawiamy niewielką cześć reportaży i dokumentów z archiwum Telewizji Polskiej. Przeglądając telewizyjne zasoby
odkrywamy prawdziwe skarby, świadectwa dziennikarskiego talentu, odwagi
i dociekliwości, z których wyłania się strumień czasu minionego, fascynujący,
często zapomniany tak, jak i Autorzy. W następnej edycji Festiwalu przedstawimy cykle reporterskie z różnych epok telewizji:
„Spotkania w drodze” — klasyczny reportaż „zdarzeń” rejestrowanych
w trakcie podróży po Polsce, zapis nastrojów, rozmów z napotkanymi ludźmi,
odkrywanie w codzienności dramaturgii zdarzeń i losów. Program stworzony
w 1971 r. przez Mariusza Waltera i Eugeniusza Pacha, przetrwał do 1981 r.;
jego autorami byli także m.in. Józef Błachowicz i Stanisław Auguścik.
„Polska zza siódmej miedzy” — cykl odkrywczych reportaży interwencyjnych Macieja Szumowskiego realizowany w ośrodku telewizyjnym w Krakowie
od 1969 roku do okresu „propagandy sukcesu”, która rozpoczęła się w połowie
lat siedemdziesiątych. Obnażał system władzy, biurokrację partyjną, demaskował metody upokarzania i gnębienia obywateli.
„Blisko i Daleko” (1980–1981) — program Zespołu Reporterów i Dokumentalistów „Fakt” Jacka Snopkiewicza, zdjęty z anteny w pierwszych dniach stanu
wojennego. W programie wyemitowano pierwsze w TVP reportaże „Faktu”:
o poznańskim czerwcu 1956 („Poznań 56” — Tadeusz Litowczenko), o grudniu
1970 r. („Gdynia 1970 — Andrzej Kinaszewski, „Pomnik” — Marian Terlecki,
Tomasz Lengren”) i „Sierpień” Ireneusza Englera.
„Zawsze po 21” — program reporterski Krystiana Przesieckiego. Na antenie
utrzymał się przez ponad dwadzieścia lat, do śmierci Autora w 2005 r. Cykl
autorskich reportaży interwencyjnych, podejmujący tematy niesprawiedliwości
i krzywdy ludzkiej, w znacznej mierze oparty na listach nadsyłanych do redakcji.
„Dziwny jest ten świat” — Waldemara Milewicza, korespondenta wojennego TVP, dziennikarza „Wiadomości”, zastrzelonego w Iraku w 2004 r. wraz
z montażystą Mounirem Bouamrane (operator Jerzy Ernst został ranny). Autor
relacjonował konflikty na całym świecie; miał dar zjednywania bohaterów
występujących potem przed kamerą.
„Szerokie tory” — cykl reportaży Barbary Włodarczyk z Rosji i byłych republik radzieckich, emitowany z przerwami od 2000 do 2012 r. Autorka była
korespondentką TVP w Rosji. Reportaże opowiadały o życiu prostych ludzi
i ich problemach, dawały wyraziste świadectwo dramatycznym przemianom
ustrojowym w Rosji.
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Komitet Honorowy
zzPrezes Zarządu TVP S.A. dr Juliusz Braun
zzPrezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
zzRektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna
zzKrystian Kubjaczyk — Dyrektor festiwalu
zzAgnieszka Marecka — Szefowa zespołu organizującego festiwal ze strony
Miasta Torunia

Telewizja Polska S.A.
zzJacek Snopkiewicz — Dyrektor artystyczny festiwalu
zzMonika Sieradzka — Szefowa zespołu organizującego festiwal ze strony TVP
zzGabriela Buczek — Kierownik sekretariatu
zzBeata Kubiczek — Akademia Telewizyjna TVP S.A.
zzEdward Leś — menedżer techniki
zzVioletta Suchecka, Katarzyna Żbikowska — Biuro Marketingu i Promocji TVP
zzHanna Andrzejczyk — Biuro Koordynacji Programowej TVP S.A.
zzEwa Slezak — TVP 1
zzMarcin Kunicki, Jan Grzyb, Maria Czecharowska — TVP 2
zzJarosław Dobrzyński — TVP Info
zzAnna Kwiatkowska — TVP Historia
zzMałgorzata Tokarska — Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
TVP S.A.

Partnerzy główni
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

TVP Bydgoszcz
TVP 2

Gość honorowy
Mariusz Walter
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Goście specjalni
Alicja Kapuścińska
Joanna Moro
Katarzyna Gaertner

Ryszard Bugajski
Janusz Dymek
Anna Więckowska

Laudacja
Mirosław Chojecki — otwarcie Festiwalu, wręczenie nagród Prezesa TVP

Prowadzący
zzJoanna Racewicz — gala wręczenia nagród
zzMichał Olszański — gala wręczenia nagród
zzEdward Mikołajczyk — spotkanie z Mariuszem Walterem
zzPiotr Kraśko — warsztaty dziennikarskie
zzJacek Skorus — warsztaty dziennikarskie
zzKatarzyna Marcysiak — gala otwarcia
zzJarosław Lewandowski — gala otwarcia
zzAnna Trzcińska — przegląd konkursowy
zzPaulina Rubczak — przegląd konkursowy
zzMariusz Kluszczyński — przegląd konkursowy
zzKamila Drecka — Noc Reporterów
zzMonika Sieradzka — Noc Reporterów

Jury
zzLidia Duda — przewodnicząca
zzJacek Bławut
zzMarek Miller
zzIrena Piłatowska-Mądry
zzBeata Kubiczek — sekretarz

Specjalne podziękowania
Specjalne podziękowania dla Pana Adama Marszałka za wsparcie w tworzeniu
idei festiwalu
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Dzień 1 (czwartek), 11 kwietnia 2013 r.
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
09.30–11.30 Warsztaty dziennikarskie
11.30–12.15 „Cyfryzacja zbiorów TVP”
12.30–14.30 Teatr Faktu TVP: „Śmierć rotmistrza Pileckiego”
15.00–17.00 Teatr Faktu TVP: „Czarnobyl”
Teatr Baj Pomorski, Sala Duża
18.00 Uroczyste otwarcie Festiwalu i archiwalny film o Toruniu
18.15 Wręczenie nagrody Prezesa TVP
18.30–19.30 Spotkanie z gościem honorowym Mariuszem Walterem
20.00–21.15 Premiera filmu dokumentalnego TVP 1 „Wypadek”
21.30–22.00 Pokaz filmu dokumentalnego „Dzieci Hitlera”

Dzień 2 (piątek), 12 kwietnia 2013 r.
Teatr Baj Pomorski, Sala Duża
10.00–12.00 Panel o przyszłości sztuki faktu: reportaż, dokument, teatr faktu
12.30–14.30 Konkursowy przegląd reportażu 2011–2012, część 1
15.00–18.00 Konkursowy przegląd reportażu 2011–2012, część 2
Od 19.00 Noc Reporterów

Dzień 3 (sobota), 13 kwietnia 2013 r.
Teatr Baj Pomorski, Sala Mała
10.00–12.00 Przegląd twórczości z dorobku TVP, część 1
12.30–15.00 Przegląd twórczości z dorobku TVP, część 2
15.30–18.00 Przegląd twórczości z dorobku TVP, część 3
18.30–19.15 Spotkanie z Joanną Moro i Katarzyną Gaertner
Teatr Baj Pomorski, Sala Duża
19.30–20.45 Gala Wręczenia Nagród oraz spektakl z wykorzystaniem tekstów
Ryszarda Kapuścińskiego „Scena świata” i udziałem gościa specjalnego Alicji
Kapuścińskiej (wstęp tylko z zaproszeniem)
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Organizatorzy Festiwalu Sztuki Faktu —
Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna
i Telewizja Polska — dziękują

sponsorom głównym

za zaangażowanie w Festiwal

