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Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
Szanowni Państwo!
Po raz szósty Festiwal Sztuki Faktu w Toruniu jest okazją do zapoznania
się z najciekawszymi dokonaniami w dziedzinie polskiej twórczości dokumentalnej i to na różnych płaszczyznach: kina, telewizji i teatru. Obejrzymy
tu najlepsze reportaże, poznamy ich twórców, będziemy mogli uczestniczyć
w inspirujących dyskusjach i spotkaniach.
Każda z edycji Festiwalu Sztuki Faktu niesie ze sobą ważny społeczny wymiar – skłania do debaty nad współczesnym światem, zachodzącymi
zmianami społecznymi i problemami, które poruszają zarówno reportażystów
i dziennikarzy, jak i publiczność.
Tegoroczny Festiwal Sztuki Faktu odbywa się tuż po wyjątkowych
obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd hasło
przewodnie wydarzenia „Łączy nas historia”, które znajdzie na festiwalu nie
tylko krajowy, ale i międzynarodowy wymiar – w debacie o niepodległości
w rozumieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Wśród festiwalowych wydarzeń nie zabraknie w tym roku tak popularnej
wśród widzów Nocy Reporterów, która przyciąga nie tylko uznanych dziennikarzy największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, ale także wielu młodych
torunian, studentów i wszystkich zainteresowanych sztuką dziennikarską.
Jak co roku nagrodzeni zostaną również najlepsi dokumentaliści i autorzy
reportaży. Laury te trafiają niezmiennie do tych, którzy poprzez opisywanie
rzeczywistości poruszają, trafiają w serce i zostawiają widza z głęboką refleksją.
Wszystkim gościom i uczestnikom festiwalu życzę wielu cennych spotkań, niezapomnianych rozmów i jak najlepszych wspomnień, które pozostawi
w nich sztuka faktu w Toruniu.
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Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów,
ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii – sądzę, że ta myśl
Cypriana Kamila Norwida mogłaby być dopełnieniem motta tegorocznej edycji
Festiwalu Sztuki Faktu.
Już po raz szósty reportażyści, ludzie mediów, filmu i teatru, spotykają się w Toruniu. Tym razem w roku stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, nic więc dziwnego, że motywem przewodnim Festiwalu będą
dzieje naszej Ojczyzny.
Niesłabnąca popularność programów, spektakli i filmów poświęconych
przeszłości, zwłaszcza tych, które prezentują dzieje Polski w XX wieku,
wskazuje na niezaspokojony wciąż głód prawdy historycznej. Dlatego szczególnie cenne jest, że tegoroczna edycja Festiwalu poświęcona będzie obrazowi
naszych dziejów w mediach.
Życząc udanego pobytu na przyjaznych Kujawach i Pomorzu, z ciekawością
oczekuję na efekty tegorocznych spotkań, dyskusji i sporów.
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Łączy nas historia
(100-lecie odzyskania
niepodległości)
Łączy nas historia – to motyw przewodni VI Festiwalu Sztuki Faktu,
który odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2018 roku w Toruniu.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości spoglądamy w przeszłość
i podejmujemy próbę pogłębionej refleksji nad historią człowieka, społeczeństwa,
ale i Polski. Przedstawiamy reportaże i dokumenty, proponujemy szereg pokazów
specjalnych oraz filmy oparte na prawdziwych historiach, czyli „Fakt w fabule”.
Ofertę programową tegorocznej edycji Festiwalu kierujemy przede wszystkim do
reporterów, dokumentalistów, twórców filmowych, ale i pasjonatów sztuki filmowej.
Partnerem głównym tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Faktu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerami są również Telewizja Polska, TVP
Historia, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Łodzi, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Biełsat TV
oraz INPUT 2018. Mecenasami festiwalu są dostawca ciepła dla Miasta Torunia
– spółka PGE Toruń należąca do grupy PGE Energia Ciepła, właściciel portalu
Niezła Sztuka oraz FF Music.
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Historia jest wczoraj
Jacek Snopkiewicz (PWSFTviT), dyrektor artystyczny festiwalu
Tegoroczny Festiwal sięga do historii. Nie jest to unik przed zderzeniem
z rzeczywistością, tu i teraz. Historia to potrzeba poszukiwania odpowiedzi
na proste pytanie – jak było? Co dla nas wynika z przeszłości, jak mocno
determinuje przyszłość. Archiwa i relacje świadków pozwalają na rekonstrukcję
faktów i ułożenie z nich obrazu całości. Ale to nie jest cała prawda. Czasami – jak
pisał ojciec reportażu polskiego Melchior Wańkowicz – są dwie prawdy. Proponował spojrzeć na historię z wielu perspektyw, które przecież muszą się różnić
tak, jak różnią się nasze życiowe doświadczenia. Nie zawsze wydarzenie jest
jednoznaczne, właśnie poprzez różnice osobistych czy zbiorowych emocji i perspektyw. Z tradycji filozoficznej wynika, że prawda istnieje i jest poszukiwana
przez każde pokolenie.
Historia to dociekanie prawdy. Określa pociągającą przestrzeń dla reportera, który bada szczegóły, motywy, klimat epoki, jej kontekst. Porusza
się po peryferiach pozostawianych przez historyków. Jest odkrywcą, poszukiwaczem faktów, jak niegdyś pionierzy w Jukonie na rzece Klondike.
Prezentowany podczas Festiwalu reportaż Małgorzaty Walczak i Marka Pawłowskiego o żołnierzu AK Stanisławie Jasterze „Helu” wynika z takich poszukiwań.
Dla syntezy historycznej jego losy nie mają znaczenia, ale w wymiarze osobistym
pokazują dramat człowieka uciekającego z Auschwitz limuzyną komendanta obozu,
a potem oskarżonego o zdradę i zgładzonego. Bohater czy zdrajca? – to pytanie
o wyroki historii zawarte w reportażu.
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Historia jest wczoraj. Reportaż współczesny to w gruncie rzeczy rejestr
toczącej się wokół nas nieustającej historii. Im bardziej reporter jest dociekliwy, docierający do nieznanych faktów i zjawisk, im dokładniej dokumentuje
wydarzenia, tym pełniej oddaje świadectwo swoich czasów. Nie można tego
czynić bez zawodowej uczciwości. Reporter nie jest sługą propagandy,
jest wolnym człowiekiem w służbie publicznej i przed nią odpowiada. Albo inaczej,
dobrze wie ze swoich podróży, że zawsze trzeba płacić rachunki, więc – pilnując
swego nazwiska i twarzy – pracuje dla prawdziwej, nie fałszowanej historii.
100-lecia odzyskania niepodległości nie można opisać bez sięgania do
prasy, kronik filmowych, pamiętników, listów czy rodzinnych fotografii. Jednym
z najważniejszych dokumentów czasów niemieckiej okupacji jest „Dziennik
Okupacyjny” Stanisława Rembeka. Opis codzienności w Milanówku, czasami
w Warszawie – pogoda, wyprawy po żywność i opał, rozmowy przy wódce,
lokalne zdarzenia – po latach stał się bolesnym arcydziełem prawdy o tamtych
czasach. Za każdym zdaniem kryje się ciemność strachu, siła przetrwania. Jedno
zdanie z lipca 1943 r.: „W Grodzisku zastrzelono policjanta Kłosa, który szczególnie
dawał się we znaki pokątnym handlarzom” stało się początkiem powieści autora
„Dziennika” i po latach filmu Andrzeja Wajdy „Wyrok na Franciszka Kłosa”. Tą drogą
podążał z zawodu reporter Stanisław Krzemiński - producent i pomysłodawca
serialu „Drogi wolności”, którego ostatni odcinek zaprezentujemy podczas Festiwalu. Odtworzył początki Polski Niepodległej z rodzinnej perspektywy, zrozumiałej
i wzruszającej, splątanej z historycznymi wydarzeniami.
Dzisiejsza informacja, gorący reportaż przemija z dnia na dzień, ale po latach
jest cennym dokumentem i tworzywem. To wielka odpowiedzialność reportera
i sens jego pracy, aby zostawiać prawdziwe ślady w drzewie historii.

Jacek Snopkiewicz – wykładowca PWSFTviT w Łodzi, prowadzi m.in. zajęcia z reportażu
telewizyjnego. W czasach „Solidarności” szef Zespołu Reporterów i Dokumentalistów „Fakt”
(TVP). W stanie wojennym stolarz i pszczelarz. Twórca i pierwszy redaktor naczelny telewizyjnych
„Wiadomości” (1989–1991). Autor reportaży telewizyjnych, książek i scenariuszy nagradzanych m.in.
na Festiwalu Dwa Teatry. Jesienią w wydawnictwie Rytm ukazała się jego najnowsza książka,
600-stronicowy reportaż historyczny o czasach stalinizmu „Bezpieka. Zbrodnia i kara?”, nad którą
pracował przez wiele lat.
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Jury konkursu
otwartego

Andrzej Sapija — przewodniczący jury
Artysta plastyk, reżyser filmowy i telewizyjny. Pedagog, profesor PSFTviT
w Łodzi. Prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej. Zrealizował blisko 50 filmów dokumentalnych. Znaczna ich część poświęcona jest
kulturze, sztuce i wybitnym artystom (m.in. Tadeuszowi Kantorowi, Magdalenie
Abakanowicz, Tadeuszowi Różewiczowi). Film „Opałka – jedno życie, jedno
dzieło” zdobył nagrodę Grand Prix na 30. International Festival of Films on Art
in Montreal (2012 r.). Wiele jego filmów podejmowało tematykę historyczną
(m.in. „Jagiellonowie”, „Polskie Państwo Podziemne”, „Powstanie Warszawskie – 60 lat później”, „Z pokolenia na pokolenie”). Autor spektakli dla Teatru
Telewizji TVP.

Barbara Paciorkowska
Dziennikarka, reporterka, dokumentalistka. Przez 14 lat kierowniczka redakcji filmu dokumentalnego i reportażu w TVP2. Koproducent i redaktor filmów
dokumentalnych nagradzanych prestiżowymi nagrodami w kraju i za granicą
(m.in. zdobywcy Prix Italia, Prix Europa, Zielonego Oskara). Autorka reportaży, filmów dokumentalnych oraz programów społecznych i reporterskich
(m.in. „Magazyn Ekspresu Reporterów” (zdobywca 4. Telekamer), „Stop.reportaż”, „Dlaczego”, „Kontakt”). Obecnie ekspert, konsultant i pedagog.
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Marek Miller
Reporter, pisarz i scenarzysta. Autor wielu książek, w tym „Reporterów sposób
na życie”, „Kto tu wpuścił dziennikarzy?” (strajk w Stoczni Gdańskiej 1980).
Założyciel Laboratorium Reportażu przy Instytucie Dziennikarstwa UW.
Nagrodzony Statuetką „Melchiory 2013” w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Autor eksperymentalnej powieści
dokumentalnej „Dzieje Bazaru Różyckiego”.

Anna Kwiatkowska – sekretarz jury
Dziennikarka, podróżniczka, autorka reportaży w prasie, radiu i telewizji,
a także programów telewizyjnych (m.in. „Podróżnik”, „Gary odkrywa Polskę”),
filmów dokumentalnych (m.in. „List z Gwatemali”, „Sapieha książę buszu”),
książek („Leksykon szczęśliwych podróży”, „Podróże ze smakiem”) oraz audycji
radiowych (m.in. „Szczęśliwej podróży”). Jej reportaże i felietony można regularnie czytać w „Magazynie Kuchnia”, a także w „Traveler – National Geographic”.
Na co dzień pracuje jako redaktor programowy w TVP Historia, prowadzi pasma reporterskie (m.in. „Regiony z historią”, „Koło historii”). Od pierwszej edycji
uczestniczy w pracach jury Festiwalu Sztuki Faktu.
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Debiuty
reporterskie
prof. Roman Sawka
dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT
Reportaż telewizyjny – studium kreacyjno-produkcyjne 2018 to kontynuacja
wydziałowego projektu badawczego polegającego na poszukiwaniu tematów,
które mogą stać się kanwą przyszłych reportaży. Wyróżnienie reportażu „Sumo”
na ubiegłorocznym, V Festiwalu Sztuki Faktu było dodatkową zachętą do
tegorocznych poszukiwań nowych tematów i form realizacyjnych.

Dzień 1 (czwartek), 22 listopada 2018 r.
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Słowa uczą, przykłady pociągają – tak mawiali starożytni, a dobre przykłady stają
się dla innych impulsem do aktywności.
Organizacja procesu produkcyjnego reportażu to sprawdzian umiejętności
organizacyjnych, twórczych i komunikacyjnych. To współpraca w zespole,
to podejmowanie racjonalnych decyzji dla kształtu wspólnego dzieła. Produkcja
reportażu to zdobywanie wiedzy o drugim człowieku, o społecznościach lokalnych, o małych ojczyznach, to próba zdefiniowania problemów, zagrożeń i ludzkich tragedii. To również dzielenie się radością z osiągnięć i spełnionych marzeń.
Sztuka reportażu to nauka wrażliwości, współczucia, reagowanie na społeczne zło,
a w podtekście – poszukiwanie prawdy. To dobra szkoła dla przyszłych organizatorów i producentów.
Licząc na zauważenie i docenienie reportaży prezentowanych na
VI Festiwalu Sztuki Faktu, dziękuję Panu profesorowi Jackowi Snopkiewiczowi,
Panu dr. Markowi Rudnickiemu, liderom zespołów realizacyjnych i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy produkcyjne.

prof. Roman Sawka – pedagog, adiunkt, od 2012 r. dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej
w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. Kierownik produkcji filmów fabularnych, dokumentalnych
oraz seriali telewizyjnych. Organizator eventów i imprez masowych, obserwator i analityk kultury
organizacyjnej grup producenckich w kontekście teorii organizacji.

zzKierownik projektu i moderator:
Jacek Snopkiewicz (PWSFTviT)
zzWspółpraca:
dr hab. Andrzej Bednarek
(PWSFTviT)
Barbara Paciorkowska
(wieloletnia szefowa „Magazynu
ekspresu Reporterów”, autorka
nagradzanych reportaży, analityk
i pedagog)
zzOpieka produkcyjna:
dr Marek Rudnicki (PWSFTviT)
zz Nadzór producencki:
prof. Roman Sawka (PWSFTviT)
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Awans

Ślad

Zespół: Marta Wnukiewicz oraz Aleksander
Wyszyński, Anna Dymek

Zespół: Mateusz Grzymkowski
oraz Anna Bączkowska, Paweł Hołubowicz,
Szymon Jan Sinoff

Cierpienie, które codziennie przegrywa
z obojętnością. Ile kosztuje ludzkie sumienie?

Katarzyna pragnie miłości jak każdy z nas.
Jednak wie, że nigdy nie będzie miała własnej
rodziny i dzieci. Na świecie chce zostawić po
sobie ślad. Tym jest pamięć innych ludzi.

Dom
Zespół: Justyna Bącal-Ławińska oraz
Aleksandra Ceglarska, Marta Szablewska,
Maciej Fornal, Adam Wróbel
Na miłość nigdy nie jest za późno. Można ją
znaleźć w najmniej spodziewanym miejscu.

Granica
Zespół: Jagoda Mazepa oraz Marta
Krymarys, Mateusz Przygoda, Michał
Przybysz, Antonina Hamela, Kaja Jałocha
W wyniku politycznych zmiany, wysoko wykwalifikowany funkcjonariusz Służby Celnej
z dnia na dzień traci pracę. Walczy przetrwanie

Spot

i utrzymanie rodziny.

Zespół: Zuzanna Rutkowska oraz Anastazja
Wnuczko, Malwina Kurzak, Izabela Stupa-Chybowska)
Wizualna opowieść o nocnym szaleństwie
samochodowym skąpanym w ksenonowym
świetle reflektorów miasta.

Ci, którzy nie słyszeli muzyki
Zespół: Karolina Łatowska oraz Kamil
Kozicki, Michalina Rojewska, Zuzanna
Kąsinowska, Anna Stando, Mateusz Skałka,
Marta Ossowska
Pan Mirosław ma 53 lata i słuchawki w uszach.
Wybrzmiewa w nich muzyka, w rytmie której
tańczy na ulicach. Nie zważając na konwenanse jeździ od miasta do miasta, aby rozliczyć się
z przeszłością swoich przodków.

Dzień 1 (czwartek), 22 listopada 2018 r.
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Marcin Sauter
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Młodzi
dokumentaliści
w kujawskopomorskim
Warsztaty dedykowane studentom interesującym się dokumentem i reportażem.
Spotkanie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o pracy dokumentalisty.
Prowadzący Marcin Sauter odpowie m.in. na pytania gdzie szukać ciekawych
i poruszających widza tematów, jak rozpocząć pracę nad swoim pierwszym
materiałem oraz podzieli się swoją wiedzą zdobytą na wielu planach filmowych
w kraju i za granicą.

Marcin Sauter – absolwent Wyższego
Studium Fotografii w Państwowej Wyższej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego Mistrzowskiej
Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
prowadzonego pod kierunkiem Marcela Łozińskiego. Reżyser, scenarzysta, operator (m.in.
„Elektryczka”, „Krauzenshtern”, „Kredens”,
„PRL de luxe”, „La machina”), fotografik, fotoreporter („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Pozytyw”), współpracownik bydgoskiego
Teatru Polskiego, autor wystaw (m.in. „Wilno –
życie codzienne”, „Camerimage” „Ponad niebem”, „Kawałki świata”). Zdobywca wielu prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Wilnie,
Niemczech, Poznaniu i Krakowie.

„W wieku 12 lat miałem
wypadek. Straciłem
widzenie w jednym oku.
Teraz widzę świat tylko
dwuwymiarowo.
Tak jakbym cały czas
patrzył przez obiektyw.
Myślę kadrami i światłem.
Jak maszyna, jak aparat
fotograficzny”.
/Marcin Sauter/wyborcza.pl/24.11.2018)
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Jacek Grudzień
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MoJo. Jak zrobić
reportaż przy
pomocy telefonu?
Warsztaty dotyczą wykorzystania telefonu komórkowego jako narzędzia do
tworzenia profesjonalnych materiałów video, transmisji online i telewizyjnych.
Smartfony są powszechnie stosowane (m.in. BBC, Al Jazeera, koncerny
w procesie tworzenia reklam). Umiejętne korzystanie z tego narzędzia i sprawność opowiadania historii za ich pośrednictwem pozwala szybko, skutecznie
i w „telewizyjnej” jakości przygotowywać nawet skomplikowane formy bez
potrzeby angażowania kosztownych ekip. „MoJo” daje możliwość realizacji
telewizyjnego materiału na jednym urządzeniu iPhone – od pierwszych ujęć
do „pełnej” postprodukcji.
Prowadzący Jacek Grudzień odpowie m.in. na pytania czym jest „MoJo”,
dlaczego iPhone, jak przygotować kontent, jakie są dobre i złe strony telefonu jako narzędzia do produkcji reportażu, jak filmować, jakie są dostępne
urządzenia wspomagające filmowane oraz przedstawi dobre praktyki w tej
dziedzinie w Polsce i na świecie.

Jacek Grudzień – manager, dziennikarz, publicysta i dokumentalista. Przez 25 lat związany
z TVP i Polskim Radiem. Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień (m.in. Press, Złote Formaty).
Wykładowca akademicki w PWSFTviT, prodziekan kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AHE w Łodzi. Właściciel firmy DECEMBER zajmującej się m.in. powadzeniem szkoleń,
doradztwem, produkcją filmów i tworzeniem treści dla potrzeb mediów interaktywnych.
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Drogi wolności
Reżyseria: Maciej Migas
Scenariusz: Joanna Wojdowicz
Muzyka: Piotr Mikołajczak
Montaż: Tomasz Ostrowski
Producent i pomysłodawca:
Stanisław Krzemiński
11 listopada 2018 roku – czyli setna rocznica odzyskania niepodległości przez
Polskę – to okazja, by „ocalić od zapomnienia” i na nowo opowiedzieć trudne
początki II Rzeczypospolitej. Nadszedł czas, by pokazać je z perspektywy
kobiet. Polska historia przez wielkie „H” opowiadana na dużym i małym
ekranie wydaje się zdominowana przez męskich bohaterów – samców alfa.
Tymczasem ta opowieść zwraca się ku losom trzech sióstr, wyrazistych
bohaterek z krwi i kości podążających własną, często wyboistą drogą. Polski
telewidz, który doskonale zna i ceni europejskie i amerykańskie produkcje
stawiające w centrum kobiety kreujące własną historię, od dawna czekał na
taką propozycję.
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Alina, Marynia i Halina (zwana Lalą) Biernackie, na przekór wszystkim i aby
ratować od upadku rodzinę, zakładają własny tygodnik pt. „ISKRA”. Pierwszy numer tej gazety ukazuje się 11 listopada 1918 roku, w dniu przyjętym
później jako Święto Niepodległości. Ta data ma podwójne znaczenie – dla
sióstr założenie pisma oznacza pierwszy krok, by wybić się na osobistą niepodległość. Uwikłane w historię i politykę, mierzące się z własnymi wadami
i ograniczeniami, będą toczyć nierówną walkę o wolność słowa w redakcji,
o wolność wyborów w życiu osobistym i zawodowym. To kobiety osadzone
w męskim świecie. Choć wiecznie w tarapatach, starają się, by rzeczywistość,
w której przyszło im żyć, stała się choć odrobinę lepsza i sprawiedliwsza.
Są pierwszym pokoleniem świadomie kształtującym wolną Polskę.

Drogi wolności
Cykl powieściowy
Cykl powieściowy ukazujący burzliwą historię Polski XX wieku z perspektywy kobiet. Pierwszy tom pt. „Iskra” ukazał się nakładem Wydawnictwa ZNAK
w czerwcu tego roku, we września odbyła się premiera tomu drugiego –
„Jesienny poniedziałek”, a w listopadzie na rynku ukazał się trzeci tom cyklu
zatytułowany „Zawierucha”.
Zawiłe losy sióstr Biernackich oraz ich bliskich układają się w opowieść
o Polsce, której powojenny kształt nadają działania odważnych, dalekowzrocznych i charyzmatycznych kobiet. Saga jest splotem intrygującej historii rodzinnej, na którą składają się wielkie emocje, dawne tajemnice i codzienne życie
w Krakowie, z barwnie oddanym tłem historycznym ukazującym wydarzenia
i przemiany społeczne w Polsce pierwszych dekad XX wieku, w tym szczególnie uzyskanie praw wyborczych przez kobiety 28 listopada 1918 r.

Stanisław Krzemiński – producent i reżyser związany z telewizją. Laureat (wraz Jerzym
Śladkowskim) Europejskiej Nagrody Filmowej Felix za wkład w rozwój europejskiego filmu
dokumentalnego (1996). Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą („Miłość w Niemczech”
i „Kronika wypadków miłosnych”). Serial i saga rodziny Biernackich mają swoje korzenie w pamiętnikach matki autora – dziennikarki Wandy Krzemińskiej.
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MiniINPUT
Słowo wstępne
Renata Puchacz-Kuszaj, National Coordinator INPUT, TVP
INPUT to najważniejsza programowa konferencja telewizji publicznych o zasięgu globalnym. Odbywa się raz do roku w maju, w różnych krajach i na
różnych kontynentach, a jej organizatorem jest każdorazowo inny nadawca
publiczny. To organizacja non-profit, zbudowana na bezinteresownej pracy
międzynarodowego grona ludzi telewizji, dla których idea misji publicznej
wciąż jest sprawą istotną. Dzięki ich zaangażowaniu przez 40 lat Konferencja
INPUT urosła do rangi jednego z najpoważniejszych i najbardziej prestiżowych
wydarzeń w telewizyjnym świecie.
W Konferencji corocznie bierze udział corocznie kilkaset osób z różnych
stacji telewizyjnych z kilkudziesięciu krajów. Prezentowane i dyskutowane
są najciekawsze i najbardziej oryginalne programy telewizyjne z ostatnich
sezonów ramówkowych, a producenci, dziennikarze, telewizyjni twórcy i managerowie dzielą się doświadczeniami, wymieniają informacjami oraz inspirują
pomysłami. Nierzadko właśnie na INPUT rozpoczynają międzynarodową
współpracę.
Poza organizacją Konferencji, INPUT od lat gromadzi bibliotekę wszystkich
prezentowanych programów i udostępnia je w ramach organizowanych lokalnie MiniINPUT – krajowych spotkań dla telewizyjnych twórców, producentów
i dziennikarzy. Dzięki tej inicjatywie oraz dzięki otwarciu na współpracę organizatorów Festiwalu Sztuki Faktu, możemy dziś wspólnie zaprosić Państwa
do zapoznania się i przedyskutowania najnowszych produkcji telewizyjnych
nadawców publicznych z różnych stron świata.
W programie INPUT 2018, który odbył się w maju w Nowym Jorku,
zaprezentowano 81 najnowszych audycji telewizyjnych spośród 225 programów tv i produkcji cross-medialnych, zgłoszonych do międzynarodowej selekcji przez 44. publicznych nadawców z pięciu kontynentów. Podczas projekcji
i dyskusji panelowych i plenarnych, a także w kuluarach, mówiono przede
wszystkim o powrocie do wysokiej jakości artystycznej i warsztatowej produkcji
telewizyjnych, mocnych i słabych stronach międzynarodowych koprodukcji,
a także o kreatywnym wykorzystywaniu archiwów.
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Jak w poprzednich latach podkreślano wagę storytellingu, mówiono również
o aktywności nadawców on-line, lokalności oraz zbliżaniu do widza i jego
najbliższego otoczenia.
Do pokazów MiniINPUT w Toruniu z tegorocznego programu INPUT
w Nowym Jorku wybraliśmy dla Państwa najbardziej odpowiadające tym
trendom produkcje, które równocześnie najlepiej korespondują z charakterem
Festiwalu Sztuki Faktu.
Następna konferencja INPUT odbędzie się tradycyjnie w maju 2019 r., tym
razem na kontynencie azjatyckim, w stolicy Tajlandii - Bangkoku.
Serdecznie zapraszam na MiniINPUT!

Renata Puchacz – od 2007 roku współpracuje z INPUT jako National Coordinator, na rynku
mediów od ponad 20 lat, związana zawodowo z Canal+, Cyfra+, Ale Kino, Kino Polska oraz TV
Wisła, TVN i TVP. Koordynator projektów kanałów tematycznych TVP. Organizator Krakowskiego
Festiwalu Filmowego (1990-2000), Przeglądu i Konkursu Dziennikarskiego TVP–PiK, polskiej
edycji Konferencji INPUT (2009) oraz warsztatów MiniINPUT. Członek Komisji Etyki TVP, ekspert
KRRiT, MKDiN oraz NinA.
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Breaking The Cycle (Vägen tillbaka)
Film dokumentalny, Finlandia, 52’
Autorzy: Tomas Lindh, John Stark
Reżyseria: Tomas Lindh
Produkcja: YLE, NRK, Nordvision
Jan Strømnes, zastępca naczelnika najbardziej humanitarnego i najbezpieczniejszego więzienia świata – Halden Prison w Norwegii, jedzie do USA z misją
wprowadzenia zmian w jednym z najbardziej znanych więzień na świecie
– Attica Correctional Facility w Stanie Nowy Jork. Dochodzi do zderzenie cywilizacji: głównym celem więzienia Halden jest stworzenie jak najlepszych, niemal
luksusowych warunków do resocjalizacji osadzonych, natomiast Amerykański
system penitencjarny jest skoncentrowany na wymiarze karnym.
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Tokyo Black Hole: Year Zero in Post-WWII
Japan” (Oi maamme!)
Film dokumentalny, Japonia, 50’
Autorzy i reżyserzy: Kensuke Kishi, Sadao Moriuchi
Produkcja: NHK
Tokio jest znane jako jedno z najbardziej uporządkowanych i pragmatycznych
miast świata. Nieliczni pamiętają, że 72 lata temu, kiedy II Wojna Światowa
miała się właśnie ku końcowi, a cały świat z przerażeniem patrzył na unicestwione bombą atomową Hiroszimę i Nagasaki, było miejscem bezprawia.
Obraz dwunastu powojennych miesięcy w Tokyo, zrekonstruowany dzięki
odtajnieniu akt CIA, poznajemy oczami młodego Japończyka Takeshi podróżującego w czasie z XXI wieku do Tokio 1945 roku.
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National Bird
Film dokumentalny, USA, 82’
Seria: Independent Lens
Reżyseria: Sonia Kennebeck
Producent wykonawczy: Wim Wenders, Errol Morris
Produkcja: Ten Forward Films LLC, NDR, ITVS
Troje byłych żołnierzy zmagających się z poczuciem winy za współudział
w zabijaniu bezimiennych ludzi podejrzanych o terroryzm, pomimo groźby
oskarżenia o zdradę tajemnic wojskowych, decyduje się opowiedzieć przed
kamerą o tajnym programie wykorzystywania dronów do prowadzenia walki
z terroryzmem na odległość. Film ukazuje wstrząsające wyznania kobiety
zajmującej się analizą celów dla dronów, emerytowanej oficer wywiadu oraz
współpracującego z nimi analityka NSA.
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Z archiwum zimnej wojny
Scenariusz: Jan Sosiński, Andrzej Mietkowski
Scenografia: Klaudia Solarz
Muzyka: Piotr Dziki Chancewicz
Montaż: Anna Szałańska, Dennise Peridis
Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opadła żelazna kurtyna w poprzek kontynentu - mówił Winston Churchill w przemówieniu w 1946
roku. Znamy początki zimnej wojny, ale niewielu trafnie wskazuje jej koniec.
Jak powstrzymano sowiecką globalną ekspansję? Czy światu groził konflikt
atomowy? W jakim celu prezydent Kennedy zachęcał do odwiedzania Berlina?
Cykl autorstwa Andrzeja Mietkowskiego i Jana Sosińskiego, emitowany na
antenie TVP Historia od maja 2018 roku, oparty jest m.in. na unikatowych
nagraniach z weteranami zimnej wojny, która zdaniem wielu ekspertów wciąż
trwa. W każdym odcinku autorzy przypominają wydarzenia, które w dużym
stopniu kształtowały późniejszy układ sił. Cykl powstaje we współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej.
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Jaster. Tajemnica Hela
Scenariusz i reżyseria: Marek Tomasz Pawłowski, Małgorzata Walczak
Zdjęcia: Maciej Walczak
Muzyka: Michał Lorenc
Montaż: Jan Mikołaj Mironowicz/Łukasz Strent
Produkcja:
Zoyda Art Production/TVP Historia/Mazowiecki Fundusz Filmowy
Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dokument ukazuje dramatyczne losy Stanisława Jastera ps. „Hel” – uciekiniera z Auschwitz, emisariusza Witolda Pileckiego, bojownika oddziałów
specjalnych Kedywu AK „Osa-Kosa 30”, egzekutora wyroków na hitlerowcach
i konfidentach, posądzonego przez towarzyszy broni o kolaborację z Niemcami, straconego w niejasnych okolicznościach latem 1943 roku i człowieka
pozostawionego z piętnem zdrajcy na ponad 70 lat. To uniwersalny zapis
walki o honor człowieka.
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Katyń. Ostatni Świadek
Reżyseria: Piotr Szkopiak
Scenariusz: Paul Szambowski, Piotr Szkopiak
Muzyka: Bartosz Chajdecki
Zdjęcia: Edward Ames
Dystrybutor: Kino Świat
Produkcja: Polska, Wielka Brytania
W rolach głównych występują: Alex Pettyfer, Robert Więckiewicz, Talulah
Riley, Michael Gambon, Piotr Stramowski
Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy
o sławie i temacie, który wreszcie rozkręci jego karierę. Ta szansa rodzi się,
gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop sprawy samobójstwa polskiego
żołnierza przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Podążając
za dziennikarskim instynktem, Stephen dociera do informacji o tym, co tak
naprawdę wydarzyło się w Katyniu. Ich ujawnienie wpłynie na losy całej
powojennej Europy.
Film odsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów
II wojny światowej – ukrywanej przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej.

„Chciałem, aby to był zajmujący thriller, który spodoba
się publiczności, ale zależało mi również na tym, by
oddać hołd ludziom, którzy zginęli w wyniku tej zbrodni.
Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi widzowie
uświadomią też sobie wojenną i powojenną sytuację
Polaków; może uda się im zrozumieć, dlaczego
wspomnienia tych wydarzeń wciąż są żywe w
politycznym klimacie Europy Wschodniej”.
/Piotr Szkopak/
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Fakt w fabule
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Pokaz specjalny:
Portrety wojenne. Jan Zumbach
Wprowadzenie do filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
Reżyseria: Cezary Iber, Tomasz Matuszczak, Rafał Skalski
Producenci: Dawid Janicki, Katarzyna Sarnowska
Scenariusz: Cezary Iber, Wojciech Kasperski, Tomasz Matuszczak,
Tomasz Olejarczyk, Rafał Skalski
Zdjęcia: Jacek Kościuszko
Montaż: Maciej Gajewski
Muzyka: Łukasz Mrozik
Dźwięk: Kamil Radziszewski, Paulina Bocheńska
Opracowanie graficzne: Michał Araszewicz, Michał Śledźński
Ilustracje: Michał Araszewicz
Animacje: Agnieszka Boryczko, Jacek Kościuszko
„Portrety Wojenne” to dedykowana młodej widowni seria dokumentalna poruszająca losy bohaterów okresu II Wojny Światowej. Opowiadane z perspektywy
postaci, pełne emocji i napięcia historie Jana Zumbacha, Bronisława Hellwiga,
Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego, Józefa Becka oraz Jana Gruzińskiego pokazują odwagę, męstwo, siłę woli, a czasami brawurę, wskrzeszają pamięć
i stają się legendą inspirującą młode pokolenie.
Jan Zumbach to as polskiego lotnictwa i dowódca legendarnego dywizjonu 303, a następnie Polskiego Skrzydła Myśliwców, który zakończył służbę
w stopniu Squadron Leader (major). Oprócz Virtuti Militari, czterokrotnie
został odznaczony Krzyżem Walecznych i dwukrotnie brytyjskim Distinguished
Flying Cross. „Donald”, bo tak był nazywany ze względu na Kaczora Donalda trzymającego kij baseball’owy, którego malował na swoich myśliwcach,
był niepokornym duchem, buntownikiem i poszukiwaczem przygód.
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Dywizjon 303. Historia prawdziwa
Reżyseria: Denis Delić
Scenariusz: Jacek Samojłowicz, Krzysztof Burdza, Tomasz Kępski
Zdjęcia: Waldemar Szmidt
Muzyka: Łukasz Pieprzyk
Produkcja: Jacek Samojłowicz, Radosław Miśkiewicz (współprodukcja)
Dystrybutor: Mówi Serwis
Film to prawdziwa historia polskich asów przestworzy inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani
i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych
Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie
ma sobie równych.
W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się toczyć
powietrzne walki na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich odwaga,
umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których
brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne.
W rolach głównych występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna
Prus i Cara Theobold.
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Matka królów
Reżyseria i scenariusz: Janusz Zaorski
Muzyka: Przemysław Gintrowski
Zdjęcia: Witold Adamek, Edward Kłosiński
Dystrybutor: WFDiF
Na podstawie powieści „Matka królów” Kazimierza Brandysa
Ten film zajmuje szczególne miejsce w dorobku reżyserskim Janusza
Zaorskiego, jako jego najwybitniejsze dzieło, uhonorowane aż 15. różnymi
nagrodami, w tym 10. zagranicznymi, m.in. na festiwalach w Berlinie, Francji,
Włoszech, Jugosławii. Ekranizacja wydanej w 1957 roku powieści Kazimierza
Brandysa, realizowana na przełomie 1981 i 1982 r. w niemal konspiracyjnych warunkach stanu wojennego, czekała aż 5 lat na oficjalną premierę.
Jednak pomysł nakręcenia tego filmu zrodził się jeszcze na początku lat 70.
(w 1972 r. Janusz Zaorski miał już gotowy scenariusz, ale kolejni szefowie
polskiej kinematografii odmawiali mu zgody na rozpoczęcie zdjęć). Dopiero
w 1981 r., w okresie „solidarnościowego” przełomu, scenariusz zaakceptowano
i w listopadzie tamtego roku rozpoczęto prace.
Film opowiada historie rodziny Królów, matki Łucji Król i jej synów od lat
30-tych poprzez okupacje niemiecką do czasów stalinowskich. Pozostaje
odkrywczą i artystyczną analizą naszej historii. Film zasługuje na miano
arcydzieła z racji perfekcyjnej reżyserii, psychologiczne prawdy i wielkiej roli
Magdy Teresy Wójcik.
W rolach głównych: Magda Teresa Wójcik, Zbigniew Zapasiewicz, Joanna
Szczepkowska, Bogusław Linda, Adam Ferency, Franciszek Pieczka, Michał
Juszczakiewicz, Jerzy Stuhr, Tadeusz Huk, Marian Opania, Jerzy Trela i inni.
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Zezowate szczęście
Reżyser: Andrzej Munk
Scenariusz: Jerzy Stefan Stawiński
Muzyka: Jan Krenz
Zdjęcia: Jerzy Lipman, Krzysztof Winiewicz
Na podstawie powieści „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” Jerzego Stefana
Stawińskiego
Wprowadzenie: red. Janusz Kołodziej
Ostatnie ukończone dzieło przedwcześnie zmarłego Andrzeja Munka, znakomitego
reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, najwybitniejszego obok Andrzeja
Wajdy przedstawiciela polskiej szkoły filmowej, patrona nagrody przyznawanej
od 1960 roku młodym filmowcom przez Szkołę Filmową w Łodzi. Adaptacja
opowiadania „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” pióra Jerzego Stefana Stawińskiego, wybitnego scenarzysty współpracującego z najlepszymi polskimi artystami,
współtwórcy sukcesu polskiej szkoły filmowej, autora scenariuszy do takich arcydzieł jak „Kanał”, „Eroica” czy „Pułkownik Kwiatkowski”.
Główny bohater filmu, Jan Piszczyk, próbuje przekonać dyrektora zakładu karnego, by pozwolił mu pozostać w bezpiecznych murach więzienia. W tym celu opowiada dzieje swojego życia od czasów przedwojennych do pięćdziesiątych. Od najmłodszych lat w Piszczyku ścierały się dwie odmienne cechy: ambicja i konformizm. Przyjmował kolejne wcielenia, jednak zawsze dopadało go „zezowate szczęście”: każdy uśmiech losu i każda okazja obracały się przeciwko
bohaterowi.
Film odwołuje się do znanych koncepcji z zakresu psychologii, filozofii i
socjologii, takich jak „ucieczka od wolności” Ericha Fromma.
„Zezowate szczęście” zajęło 7. miejsce w ogłoszonej przez „Kwartalnik Filmowy”
ankiecie na najlepszy film polski. Tym samym zostało uznane za najlepszą polską
komedię.
W rolach głównych występują: Bogumił Kobiela, Maria Ciesielska, Helena
Dąbrowska, Barbara Kwiatkowska, Barbara Kwiatkowska, Wojciech Siemion.
Adam Pawlikowski, Edward Dziewoński, Tadeusz Janczar i inni.
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Przegląd Mistrzów
Polskiego Kina
PWSFTviT
prof. Andrzej Sapija,
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi

32

Etiudy – początki z filmówki
W tej szkole robienie etiud filmowych miało od początku swój głęboki sens
i wymiar. I ma do dziś.
Odmienność Szkoły Filmowej w Łodzi od innych tego typu szkół na świecie polegała na tym, że Szkoła bardzo wyraźnie stawiała na prace praktyczne. Mniej uwagi zwracała natomiast na wykłady w sensie tradycyjnym, uniwersyteckim. Tak Jerzy Toeplitz charakteryzował filmową szkołę łódzką,
którą kierował przez lata jej kształtowania i pierwszych osiągnięć. I dodawał:
Druga sprawa to świadomy brak kontroli ciała profesorskiego nad procesem robienia filmów. Uważaliśmy, że student powinien robić film na swoją odpowiedzialność.
Wówczas zarówno zasługi, jak i błędy, będą jego zasługami i jego błędami. Ta
wolność miała swoje ograniczenie, ponieważ dyskutowało się scenariusze. Chodziło
o rozsądne zatwierdzenie scenariusza i pozostawienie studentowi marginesu błędu.
70 lat temu – 18 października w 1948 roku – zainaugurowano pierwszy rok
akademicki w Wyższej Szkoły Filmowej w pałacu Oskara Kona w Łodzi przy
Targowej 61. Wkrótce ten adres stał się znany i ceniony na całym świecie.
Etiudy filmowe, czyli prace praktyczne realizowane przez studentów, stały się fundamentem nauczania w Szkole. Przez pierwsze dziesięciolecia robiono je na taśmie filmowej 35 mm. Koszt ich produkcji był bardzo wysoki. Szkoły,
a właściwie zrujnowanego przez straszliwą II wojnę światową polskiego państwa, nie stać było na takie wydatki, ale je ponoszono. Z odbudową państwa
szło tworzenie nowego ustroju i nowego – komunistycznego – społeczeństwa.
A w tej budowie film miał – jako nowy masowy środek komunikacji, nowa część
kultury i sztuki – zbyt dużą rolę, rangę i znaczenie. Głównie w systemie ówczesnej
informacji i propagandy, tak ważnej dla kształtującego się nowego ustroju państwa.
Nie bez powodu w pierwszym okresie funkcjonowania Szkoły widniało nad jej wejściem hasło Lenina: Ze wszystkich rodzajów sztuk film jest dla nas najważniejszy.
W pierwszych latach każdy ze studentów Wydziału Reżyserii robił w szkole
dwa filmy. Etiudę fabularną i etiudę dokumentalną. Potem trzeci – dyplomowy.
Z czasem produkcja się powiększała. Udział w tym miał także rozwój techniki,
a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcji, choć i tak pozostawały one wysokie
(pamiętam, że kiedy studiowałem w szkole, a były to końcowe lata 70. ówczesny
rektor szkoły, chcąc nas zmobilizować do pracy i poważnego traktowania studiów
powtarzał, że koszt wykształcenia jednego reżysera jest porównywalny tylko
z kosztami wykształcenia pilota samolotów odrzutowych). Z czasem do użytku weszły kamery 16 mm, następnie kamery video, teraz
oparte na technice cyfrowej. Dzisiaj w Szkole powstaje niemal 300 etiud
fabularnych, dokumentalnych, operatorskich i animowanych rocznie.
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Etiudy, czyli skromne, krótkie filmy, tak fabularne, jak dokumentalne,
które studenci robili jako prace praktyczne w trakcie studiów, nie zawsze,
ale często, były zapowiedzią filmowych talentów, które rozkwitały już
w warunkach choćby zespołów filmowych czy telewizji. Etiudy były pierwszymi
pracami, które pozwalały studentom na zetknięcie się z filmowym warsztatem,
problemami tak artystycznymi, jak technicznymi czy produkcyjnymi.
Etiudy pozwalały niektórym studentom na eksperymenty, o które później było
już trudno, których nie mogli robić w warunkach zawodowego życia filmowego.
To w trakcie pracy nad etiudami zaczynały się i zawiązywały artystyczne przyjaźnie
i współprace, które potem rozwijały się, wzmacniały i trwały przez lata.
Etiudy dawały także pierwsze okazje do spotykania autorów z widzami.
Do pierwszych dyskusji o filmach. Do smakowania pierwszych zachwytów
i laurów oraz znoszenia pierwszych krytyk i porażek.
Na tegorocznym Festiwalu pokazujemy osiem etiud zrealizowanych przez ówczesnych studentów Szkoły Filmowej w Łodzi na przestrzeni 70 lat jej istnienia.
Bezcennym z punktu widzenia informacyjnego i archiwalnego jest film –
bo ten utwór swoim formatem czasowym oraz wymiarem produkcyjnym wykracza
poza studencką etiudę – „Pierwsze etiudy” (reż. Kazimierz Sheybal – 1949 r.).
Tu możemy zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło.
Trzy lata później – w 1951 roku – Andrzej Wajda zrealizował w Szkole
swoją pierwszą fabularną etiudę. Jej tytuł: „Zły chłopiec”.
Jest to zrealizowana w konwencji kina niemego prościutka adaptacja
noweli Antoniego Czechowa. Opowiada o mężczyźnie, który próbuje wyjaśnić
przyjacielowi przyczynę decyzji ożenku. Bohater pisze list, który zaczyna od
słów Sam nie wiem, jak to się stało, że się ożeniłem... .
Dla reżysera był ten film rodzajem wprawki, jedyną fabularną etiudą szkolną, niezbyt
wysoko przez autora cenioną. Nie potrafiłem, niestety, opowiadania Czechowa
przetłumaczyć na film - stwierdza wprost Wajda.
Pierwsza etiuda studenta Kazimierza Karabasza, późniejszego klasyka polskiego dokumentu filmowego, powstała w 1955 roku. Jej tytuł – „Jak co dzień” –
w sposób zapewne nieświadomy i niezamierzony, zapowiadał jednak główny
temat twórczości Karabasza - codzienność, zwyczajność życia.
Kiedy myślałem o swojej przyszłości, to od razu o filmie dokumentalnym jako szansie popatrzenia na ludzi przez kamerę. Cierpliwe oko było zawsze cechą mojego
charakteru – wspominał Karabasz czas Szkoły.
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Etiuda Karabasza mówi o problemach komunikacyjnych ludzi dojeżdżających
do pracy w mieście w latach 50-tych. Z podwarszawskiego osiedla wyruszają
zatłoczoną kolejką, rowerem, ciężarówką, autobusem. Jednak powoli obraz ten się
zmienia. Powstaje kolej elektryczna, a nad jej sprawnym kursowaniem czuwa wielu
ludzi. Ciąży nad tym filmem schemat socrealistyczny i jest w tym syndrom czasu.
Dokument trochę poetycki, trochę reportażowy o olbrzymiej fali, która przypływa
i gdzieś odpływa – wspomina Karabasz. Szalonej satysfakcji film ten mi nie dał, choć
jak na tamte czasy temat był nowatorski.
Wizytówką Szkoły na całe dziesięciolecia stał się film „Dwaj ludzie
z szafą” Romana Polańskiego (1958 r.). Film ten zwrócił na Polańskiego uwagę
i przyniósł mu szereg nagród na festiwalach.
Dwóch młodych mężczyzn – jeden wysoki, brodaty i łysiejący (Henryk Kluba),
drugi niższy, o trochę już pomarszczonej twarzy (Jakub Goldberg) – wychodzi
z morza. Trudno jednak podejrzewać zwykłą kąpiel, bo panowie targają ze sobą:
drewnianą szafę z lustrem. I tak zaczyna się ich wędrówka po nadmorskim mieście.
Ze swym bagażem nie mieszczą się w hotelu, tramwaju ani kawiarni (nikt zresztą ich
tam nie chce). Deprymuje on też zagadniętą dziewczynę - na widok szafy odwraca
się na pięcie i odchodzi. Dochodzi do sprzeczki z miejscową łobuzerią (w jednego
z jej żądnych bitki reprezentantów wcielił się sam Roman Polański). Pobici, ruszają
w dalszą włóczęgę, aż w końcu – po przegonieniu ze składowiska beczek – wracają
tam, skąd wyszli – do morza. Oczywiście, z szafą.
„Dwaj ludzie z szafą” to początek współpracy reżysera z wybitnym kompozytorem,
Krzysztofem Komedą. Etiuda przez lata była wielokrotnie nagradzana, a pierwszy
wielki sukces odniosła podczas I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Eksperymentalnych towarzyszącego Expo 58 w Brukseli.
„Hamleś” – etiuda Jerzego Skolimowskiego powstała w 1960 roku.
Jest to oparta na poetyce kina niemego, groteskowa adaptacja "Hamleta" osadzona w realiach powojennej Polski. Opuszczony plac budowy staje
się sceną, na której pojawiają się znane z szekspirowskiego dzieła postacie
o nieco bardziej swojsko brzmiących imionach. Hamleś (Zdzisław Leśniak)
walczy z wyimaginowanym przeciwnikiem, Ofelka (Elżbieta Czyżewska) skacze do wanny, a Laercio (Wiesław Gołas) demonstruje swoją siłę i chęć zemsty, wszyscy natomiast popijają tanie wino. Na końcu, tak jak u Szekspira,
nadchodzi Fortynbras (Jerzy Skolimowski).
Mnogość cytatów z kultury - tak najprościej można by podsumować Hamlesia.
Powtarzającym się elementem scenograficznym są rozrzucone gazety. Po raz
kolejny Skolimowski ujawnia biegłość w budowaniu kadrów i dbałość o scenografię.
Żart filmowy Skolimowskiego zawiera symboliczne odniesienia do rzeczywistości
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Polski Ludowej końca lat 50. zbudowanej na pozorach i gazetowym kłamstwie.
Wielki dramat Szekspira karleje w niej, staje się żenującą zabawą podpitych
bohaterów.
Szkoła filmowa w Łodzi była dla Kieślowskiego miejscem ważnym.
A spośród wykładowców – dla mnie najważniejszym człowiekiem w Szkole był
Karabasz – stwierdza wprost Kieślowski.
W 1966 roku Kieślowski zrealizował etiudę dokumentalną „Urząd”. Etiuda jest
dowcipną satyrą na zbiurokratyzowany świat wydziału rent Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Kieślowski subtelnie pokazuje absurdy państwowej instytucji, w teorii
służącej obywatelowi, w praktyce utrudniającej mu życie. Reżyser zestawia pokorę
i strach petenta z ignorancją, bezdusznością i obojętnością urzędnika.
Precyzyjnie skonstruowany i zdradzający twórcze i przekorne podejście do
obowiązującej ówcześnie tendencji dokumentowania życia codziennego Polaków, „Urząd” wyróżniono na VI Festiwalu Etiud Filmowych Studentów PWSTiF,
a sam Kieślowski powróci do tematu biurokracji choćby w roku 1972, realizując na
terenie zakładu pogrzebowego krótkometrażowy dokument pt.: „Refren”.
„Przyczynek do teorii językoznawstwa” – etiuda powstała w 1972 roku –
to w rzeczywistości przyczynek do praktyki biurokracji i funkcjonowania peerelowskiej
rzeczywistości, zaś narratorka filmu to prawdziwa aktorska perełka polskiego kina!
Bohaterką dokumentalnej etiudy Filipa Bajona jest dziewczynka, która do kamery opowiada o próbach załatwienia mieszkania dla sześcioosobowej rodziny
podejmowanych przez jej rodziców. Liczne podania i wizyty w kolejnych biurach
nie przynosiły rezultatu. Dopiero interwencja towarzysza Lechowskiego - działacza partyjnego - spowodowała, że rodzina otrzymała lokum. Monolog dziewczynki
odsłania absurdy systemu, w którym urzędnicza machina mieli setki podobnych
spraw, a partyjni przewodniczący różnych szczebli dysponują władzą niemal
absolutną. Wszystko zależy wyłącznie od ich decyzji, od wykonanego przez nich
telefonu. Tytuł etiudy, swym intelektualnym pomysłem odnoszący się zarówno
do "językoznawczej teorii" Józefa Stalina (Józef Stalin – „Marksizm a zagadnienia
językoznawstwa” – 1950 rok), jak i do właśnie językoznawczej analizy monologu
dziewczynki, był, niezależnie od oskarżycielskiej wymowy filmu, wystarczającym
powodem, by etiuda „Przyczynek do teorii językoznawstwa” nigdy nie była prezentowana publicznie, aż do końca PRLu. Wśród studenckich etiud były więc także
i „filmowe pułkowniki” - czyli filmy zatrzymane przez ówczesne organy cenzury czy
też z zaleceniem ograniczonej dystrybucji.
I wreszcie utwór Jana Jakuba Kolskiego po tytułem „Umieranko”. Jest to
etiuda operatorska, bowiem Kolski w 1985 kończy Wydział Operatorski PWSFTviTw
Łodzi, wcześniej kilkakrotnie, bez powodzenia, zdając na wydział reżyserii.
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W tej etiudzie można odnaleźć wszystkie najważniejsze motywy obecne w dojrzałej
twórczości autora „Jańcia Wodnika”.
Etiuda nakręcona została w roku 1984 w znanych z twórczości Kolskiego Popielawach. W filmie obserwujemy, jak żona przygotowuje męża do śmierci, czemu
towarzyszą obrzędy odprawiane przez trzy miejscowe kobiety.
„Umieranko” zwraca uwagę nie tylko tematyką i jej kulturowym osadzeniem,
ale również niezwykle oryginalną formą. Sposób inscenizacji uwypukla teatralność
poszczególnych gestów i zachowań. W filmie nie pada ani jedno słowo. To pełna
metafor i niedopowiedzeń opowieść o przemijaniu i życiu w zgodzie z naturą.
Osiem etiud. Osiem spośród tysięcy. Wybór jest arbitralny. Zresztą,
nie chodzi o wybór. Chodzi o pokazanie na ich przykładzie, czym są studenckie,
filmowe etiudy, jakie mają znaczenie i sens.
Etiuda jest zjawiskiem specyficznym. Krótkość czasu – jakby powiedział
poeta – nie stoi tu na zawadzie, ale wprost przeciwnie, wyzwala inwencję zarówno autora, jak i odbiorcy. Etiuda zasadza się na pomyśle i nastroju. Operuje
skrótem i sugestią. Na plan dalszy schodzą: precyzyjna konstrukcja fabularna,
psychologia, prawda szczegółu, aktorstwo. Klimat oddziałuje na widza, pozwala
oszukiwać się głębi i podtekstów. Etiuda porusza się w kręgu nieokreśloności,
w kręgu metafory. W legendarnych czasach szkoły polskiej chętnie uciekano
się do metafory i poetyczności, łatając tym sposobem wszelakie myślowe i artystyczne niedostatki. Skłonność do metaforyzowania może być niebezpieczna,
zwłaszcza kiedy służy jako swoistego rodzaju kit.
Tak o etiudzie, jako gatunku filmowym pisała Maria Kornatowska, historyczka,
krytyczka, teoretyk filmu, wieloletnia wykładowczyni w Szkole Filmowej w Łodzi,
jedna z jej pedagogicznych legend.
Wśród etiud łódzkiej Filmówki są studenckie Oscary, filmy, które pokazywano na wszystkich kontynentach, które zebrały po kilkadziesiąt nagród
każdy, na festiwalach na całym świecie.
Jest wiele etiud nieudanych. Może warto i te kiedyś pokazać i o nich porozmawiać.
Niektórzy pedagodzy uważają, że bardziej przydatne w procesie edukacji są etiudy z wadami, bo analiza popełnionych błędów ma większą wartość poznawczą
niż omawianie utworów niemal bez błędów. Ale duch rywalizacji budzi się dość
wcześnie i każdy student stara się zrealizować swoją etiudę jak najlepiej. Każdy
egzamin z etiud to małe święto w Szkole. Potem te studenckie, szkolne filmy żyją
własnym życiem. Jedne są wysyłane na przeglądy i festiwale, inne trafiają do
szkolnego archiwum i rzadko są wyjmowane. I jedne i drugie stanowią dorobek
polskiej edukacji i kultury filmowej. Warto czasami do niego sięgać.
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Historia w ożywionych obrazach
z cyklu Polska
Niepodległa
Polska Niepodległa to druga odsłona cyklu „Historia w ożywionych obrazach”, na którą składa się dziesięć ekranizacji wybranych dzieł malarskich i grafik,
przedstawiających wydarzenia oraz postacie związane z dążeniami do odzyskania przez Polskę niepodległości. Cykl edukacyjny wyprodukowany został przez
Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.
Dzięki pracy wybitnych twórców na ekranie ożywają m.in. Tadeusz Rejtan, Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, żołnierze spod Olszynki Grochowskiej, bohaterowie
Powstania Styczniowego, szwoleżerowie z czasów Księstwa Warszawskiego, rewolucjoniści z 1905 roku, a także Józef Piłsudski na czele podległych mu oddziałów
strzeleckich, które dały początek Legionom.
Reżyserem i scenarzystą całego cyklu jest Marek Brodzki. Autorami zdjęć
są Arek Tomiak i Paweł Flis. Za scenografię odpowiada Marek Warszewski
a za kostiumy Katarzyna Lewińska.
W rolach historycznych bohaterów występują znakomici polscy aktorzy, m.in:
Marcin Bosak, Mateusz Damięcki, Tomasz Schimscheiner i Marcin Hycnar. Spektakularna scenografia i barwne kostiumy przenoszą widzów do przeszłości, pozwalając niejako wejść do wnętrza obrazu, przyjrzeć się jego bohaterom, usłyszeć ich rozmowy i poznać kontekst historyczny wydarzeń uwiecznionych przez artystę. Każdej
historii fabularnej towarzyszy komentarz narratora, wybitnego polskiego aktora
Olgierda Łukaszewicza, który opowiada o historycznym tle wydarzeń przedstawionych w filmie. Cykl Polska Niepodległa zdobył Złotego Kopernika w kategorii
„Historia” w ramach VIII edycji Festiwalu filmów edukacyjnych EDUKINO, a film pt.
„Wojciech Kossak. Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 r.”
otrzymał nagrodę Gold Remi na 51. WorldFest w Houston.
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Stanisław Kaczor-Batowski
„Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego
do Kielc”
Reżyseria i scenariusz: Marek Brodzki
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Operator obrazu: Arkadiusz Tomiak
Scenografia: Marek Warszewski
Kierownik produkcji: Andrzej Besztak
Montaż: Wojciech Janas
Dźwięk: Andrzej Lewandowski, Karol Mańkowski
Kostiumy: Katarzyna Lewińska
Charakteryzacja: Janusz Kaleja
Obsada: Marcin Bosak, Fabian Kocięcki, Marcin Ochociński, Joanna
Derengowska, Anna Oberc, i inni Narrator: Olgierd Łukaszewicz
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Polski patriota Józef Piłsudski postanowił wykorzystać tę sytuację do odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na czele podległych mu oddziałów strzeleckich wkroczył na teren zaboru
rosyjskiego. Garstka strzelców dała początek Legionom Polskim. W 1918
roku Józef Piłsudski został Naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego.
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach.
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Stanisław Masłowski „Wiosna roku 1905”
Reżyseria i scenariusz: Marek Brodzki
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Operator obrazu: Arkadiusz Tomiak
Scenografia: Marek Warszewski
Kierownik produkcji: Andrzej Besztak
Montaż: Wojciech Janas
Dźwięk: Andrzej Lewandowski, Karol Mańkowski
Kostiumy: Katarzyna Lewińska
Charakteryzacja: Janusz Kaleja
Obsada: Fabian Kocięcki, Joanna Derengowska, Jakub Snochowski,
Filip Kosior, Adam Bobik i inni
Narrator: Olgierd Łukaszewicz
Cesarstwo Rosyjskie jest osłabione przez wojnę z Japonią, rozpoczętą
w 1904 roku. Na ziemiach polskich natychmiast ożywiają się ruchy patriotyczne
pragnące wykorzystać tę sytuację dla odzyskania niepodległości ojczyzny.
Film opowiada o walce młodego pokolenia polskich patriotów, wśród nich bohaterskich kobiet podejmujących często niebezpieczne i ryzykowne działania
w walce o niepodległą Polskę.
Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Film Stanisław Masłowski WIOSNA ROKU 1905 r. oraz Stanisław Kaczor-Batowski WEJŚCIE
STRZELCÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO KIELC zrealizowano w ramach projektu „Polska
Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
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Noc reporterów
Prowadzenie: Katarzyna Marcysiak
Kilka słów na początek spotkania.
To może być zaszczytna profesja, jeśli jesteś uczciwym człowiekiem
(„This can be an honorable profession – if you’re an honorable person”), napisał
o swoim zawodzie wybitny reporter Terrance McGarry. Prawdziwe wyzwanie.
Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy dodamy do tego, że nie ma oficjalnej
listy zakazów i nakazów w tej branży. Może poza jednym: Masz opowiedzieć prawdę.
Brzmi prosto, ale jak to zrobić? Na szczęście są wskazówki. Najlepiej opowiadaj
o tym, co jest dla CIEBIE interesujące. Nie rób założeń, idź wbrew własnym
uprzedzeniom. Nie próbuj potwierdzać tego co myślisz, tylko badaj fakty. Rzetelnie
dokumentuj i gromadź informacje, a historia sama się opowie. Ufaj, ale weryfikuj i to
bez wyjątku, bo, jak mówiła jedna z doświadczonych reporterek: Jeśli twoja mama
mówi, że cię kocha, sprawdź to. Takiej pracy nie da się wykonywać między
śniadaniem a kolacją. Jest misją społeczną, więc wymaga powołania.
Ale jest też wielką przygodą, o której niejeden marzy.
Dzisiaj, kiedy toniemy w zalewie wiadomości, plączemy w sieci fake newsów, gubimy w labiryncie rozproszonych źródeł informacji, praca reportera jest
może ważniejsza niż kiedykolwiek. Wszystko to sprawia, że potrzebny jest także nieoficjalny przekaz porad i słów mądrości od jednego reportera do drugiego.
Dlatego co roku podczas FSF zapraszamy na spotkanie z wybitnymi przedstawicielami
tego zawodu. Podczas tegorocznej Nocy Reporterów gościć będziemy troje mistrzów
w tej profesji: Barbarę Włodarczyk, Jerzego Morawskiego i Wojciecha Bojanowskiego.
Chociaż reprezentują różne pokolenia i style opowiadania o świecie, a nawet inne stacje telewizyjne, to łączy ich wielka pasja do zawodu reportera
i odwaga w mierzeniu się z najtrudniejszymi tematami, by przywołać tylko te ostatnio
najgłośniejsze: tragiczną historię Igora Stachowiaka z reportażu Wojciecha Bojanowskiego, śmierć Napoleona z „Chłopaków do wzięcia” Jerzego Morawskiego,
czy bohaterów filmu „W kolejce po śmierć” Barbary Włodarczyk. Podczas spotkania z Państwem zobaczymy fragmenty ich reportaży, a nasi goście opowiedzą
o kulisach pracy nad nimi, własnych doświadczeniach, wyjątkowych spotkaniach. Jak szukają tematów, w jaki sposób docierają do bohaterów? Zapytamy
o kondycję dziennikarstwa.
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Katarzyna Marcysiak – dziennikarka i publicystka przez 25 lat związana z TVP.
Autorka programów telewizyjnych (m.in. „Wstęp wolny z kultura” i „Rozmowy kultowe”), reportaży (ponad dwieście) i filmów dokumentalnych. Obecnie niezależna
producentka, reżyserka i scenarzystka zajmująca się realizacją filmów dokumentalnych. Jej najnowsze filmy to „Dziewięć dróg” (2016), „W poszukiwaniu człowieka
serca” (2017), „xNiedaleko” (2018). Wielokrotnie nagradzana, m.in. dwukrotnie
najwyższą nagrodą na PiK-TVP w kategorii rozmów-debat.
Wojciech Bojanowski - Reporter Faktów TVN, TVN24 i Superwizjera TVN
od kilkunastu lat związany z TVN. Wcześniej pracował dla TVP Kraków, Panoramy
w TVP2, Wydarzeń Polsatu, publikował reportaże w „Dużym Formacie” i „Newsweek
Polska”. Autor relacji i reportaży z ponad 50. krajów. Relacjonował konflikty zbrojne
(Ukraina, Afganistan, Libia), akcje niesienia pomocy po klęskach żywiołowych
(Polska (2010), Filipiny (2013), Nepal (2015), Włochy (2016), Tajlandia (2018)). Był
w miejscach, w których w ostatnich latach dochodziło do zamachów terrorystycznych w Europie i północnej Afryce. Dziennikarz Roku 2017, zdobywca nagrody
im. Teresy Torańskiej, nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego, nagrody Mediatory w kategorii InicjaTOR i DetonaTOR, dwukrotny zdobywca nagrody Grand
Press w kategorii Reportaż Telewizyjny za materiały „Droga przez Piekło” i „Śmierć
w Komisariacie”.
Jerzy Morawski – dziennikarz, scenarzysta, reżyser, autor książek reporterskich.
Pracował m.in. w „Przeglądzie Tygodniowym”, tygodniku „Spotkania”, w dziennikach
„Życie Warszawy”, „Życie”, „Rzeczpospolita”. Autor książek reporterskich („Nieważkość”, „Ślad kuli”, „Głosy z Monachium”, „Portrety w podczerwieni’, „Złota Afera”).
Autor scenariuszy do filmów fabularnych („Gry uliczne”, „Dług”, „Benek”). Reżyser
kilkudziesięciu filmów dokumentalnych (m.in. „Czekając na sobotę”, „Zestrzelony
nad Czechosłowacją”, „Żelazo”, „Psy totalitaryzmu”, „Departament IV”, „Spadł, umarł,
utonął”, „Kontrwywiad”, „Imperium Ojca Rydzyka”, „Stan zapalny”, „W sercu ukrył
miasto” („Lwów Zbigniewa Herberta”), „Kochani recydywiści”, „Nadzieja z bibuły”)
oraz seriali dokumentalnych (m.in. „Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym”,
„Serce z węgla”, „Kochankowie z internetu”, „Chłopaki do wzięcia” (160 odcinków),
„Drwale i inne opowieści Bieszczadu”, „Kloszard Story”.
Barbara Włodarczyk – dziennikarka, autorka reportaży (w tym cyklu „Szerokie
tory”) i filmów dokumentalnych o byłym Związku Radzieckim. W latach 2004–2009
– korespondentka TVP w Rosji. Laureatka m. in Gold Plaque, Wiktora, dwukrotnie Grand Press. Autorka książki „Nie ma jednej Rosji”. Prowadząca programy
o tematyce międzynarodowej.
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Laureat nagrody
festiwalu

TVP Historia
Laureat nagrody festiwalu w 100-lecie
niepodległości za kształtowanie wrażliwości
i świadomości historycznej
TVP Historia rozpoczęła nadawanie 3 maja 2007 roku. Pierwszą wyemitowaną audycją była debata o Konstytucji 3 maja. Powstanie stacji zapowiedział
prezydent Lech Kaczyński 11 listopada 2006 roku podczas spotkania na
Zamku Królewskim. Celem powołania Anteny było rozwijanie świadomości
historycznej Polaków oraz szeroko rozumiana edukacja historyczna.
11 lat TVP Historia to ponad 80 tys. godzin wyemitowanych programów
i filmów. Z inicjatywy Anteny powstało ponad 100 historycznych filmów
dokumentalnych i kilkaset reportaży poruszających tematy od prahistorii
Polski po jej najnowsze dzieje, a także liczne programy publicystyczne. Filmy
TVP Historia zdobywały nagrody na prestiżowych festiwalach w Polsce i na
świecie. Stacja była też wielokrotnie nagradzana za popularyzowanie wiedzy
historycznej (m.in. Rada Programowa TVP za najpełniejsze wykonywanie misji
publicznego nadawcy, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej - Tytanowe
Oko, organizatorzy Targów Książki Historycznej).
Międzynarodowa organizacja Superbrands, działająca od ponad 20. lat
w 80. krajach na całym świecie, przyznała TVP Historia prestiżowy tytuł
„Created in Poland Superbrands”. Najcenniejsze jest jednak uznanie widzów,
które sprawiło, że od 2013 r. TVP Historia niezmiennie jest w czołówce najlepszych kanałów dokumentalnych w Polsce i na pierwszym miejscu wśród
kanałów o tematyce historycznej.
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Piotr Legutko

Piotr Legutko – dyrektor TVP Historia (od stycznia 2017). Ukończył studia polonistyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego” (lata 80.), pracownik
i redaktor naczelny „Czasu Krakowskiego” (1991-1997), redaktor naczelny kwartalnika „Nowe
Państwo” (2005–2006) i „Dziennika Polskiego” (2007–2011), kierownik i publicysta krakowskiego
oddziału „Gościa Niedzielnego” (2012). Od 1997 związany z krakowskim oddziałem TVP, dyrektor
TVP3 Kraków (2016). Kierownik redakcji publicystyki TVP1 (2006), zastępca dyrektora Agencji
Informacji TVP (2007). Członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autor książek
„Mity IV władzy”, „Gra w media”, „Sztuka debaty”, „Jedyne takie muzeum. Odzyskana pamięć
o Powstaniu Warszawskim”. Pomysłodawca i prowadzący programu „Marzyciele” (TVP Historia).
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Marzyciele
Scenariusz i reżyseria: Sylwester Szefer
Realizacja: Piotr Legutko
Montaż: Artur Wojewoda
Muzyka: Krzysztof Suchodolski
Zdjęcia Wojciech Kursa
Cykl przybliża postaci Polaków, którzy podjęli walkę o niepodległość Ojczyzny.
W okresie rozbiorów i utraty polskiej państwowości Kraków stał się „stolicą myśli niepodległościowej”. Właśnie tam – od pierwszych lat po upadku
Rzeczypospolitej w XVIII wieku, aż po wydarzenia z roku 1918 – wielu Polaków
podjęło walkę ze zniewoleniem narzuconym przez zaborców.
Kraków to miejsce powstań, spisków, konspiracji, batalii i organicznej
pracy niepodległościowej organizowanej regularnie i konsekwentnie, aż do
całkowitego odzyskania niepodległości. Co ciekawe, działalność każdej
z osób nazywanych ojcami polskiej niepodległości 1918 roku (Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos,
Wojciech Korfanty), w większym lub mniejszym stopniu była związana z tym
miastem. Kraków był pełen znaczących postaci walczących o niepodległość –
„marzycieli”, którzy nie tylko śnili o wolnej Polsce, ale gdy trzeba było chwycili
za broń i oddali za Ojczyznę życie.
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Rodzina Niepodległej – „Morskie Oko nasze”
Scenariusz i reżyseria: Monika Skwirtniańska
Zdjęcia: Zbigniew Jarosz
Montaż: Artur Wojewoda
Muzyka: Marcin Gałażny
Reportaż przybliża historię sporu, w efekcie którego po I wojnie światowej
ustalono przebieg granicy w Tatrach. Spór o Morskie Oko, który trwał dziesiątki
lat pomiędzy prywatnymi właścicielami dóbr w Tatrach po stronie polskiej
(wówczas Galicji) i węgierskiej, został rozstrzygnięty ostatecznie 13 września
1902 przez międzynarodowy trybunał rozjemczy w Grazu. Przybrał charakter
sprawy narodowej, w której chodziło o granice przyszłego państwa polskiego,
wyzwolił zaangażowanie społeczne wyrażające się w licznych manifestacjach
i petycjach do rządu krajowego i centralnego, angażował prasę trzech zaborów.
W całej akcji znaczącą rolę odegrał Władysław hr. Zamoyski, Oswald Balzer
i Towarzystwo Tatrzańskie.
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Wojownicy czasu
Scenariusz: Grzegorz Gajewski
Zdjęcia: Grzegorz Gajewski, Krzysztof Krzyżanowski
Muzyka: Krzysztof Ridan
Montaż: Krzysztof Krzyżanowski
Cykl dokumentalny opowiadający historie ludzi – rekonstruktorów, kolekcjonerów i żołnierzy różnych formacji ochotniczych, którzy cały swój wolny czas,
a nierzadko i oszczędności, oddają swojej pasji – i rzeczy – narzędzi wojny,
które otrzymują nowe życie dzięki miłośnikom dawnej broni, starych wojskowych pojazdów i samolotów, opiekunom starych fortyfikacji i poszukiwaczom
zaginionych podwodnych wraków.

Turecka nawała czyli Chocim 1621
Ten odcinek cyklu „Wojownicy czasu” opowiada historię wojny polsko-tureckiej.
Opowieść ilustruje rekonstrukcja bitwy pod Chocimiem, która co roku odbywa
się na zamku Kmitów w Nowym Wiśniczu w Małopolsce.
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Ryszard
Kapuściński
Pisanie musi być walką, choć jest to założenie szalenie trudne, a czasami
niemożliwe. Reporter musi mieć wewnętrzna potrzebę pisania, inaczej jako
reporter nie istnieje. To jest podstawowy warunek uprawiania zawodu. Reportaż nie jest sposobem na zarabianie, ani na urządzenie się w życiu. Poważne,
ambitne pisanie jest stałym nieprzystosowaniem do życia, tworzy sytuacje do
zbierania batów… Świadomie piszę o konfliktach, czyli sytuacjach skrajnych,
z natury uproszczonych. W brutalnym zderzeniu racji i postaw nie ma miejsca
na psychologizowanie. Świat moich bohaterów ma do załatwienia przede
wszystkim problemy podstawowe – jedzenie i spanie. Kiedy człowiek zastanawia się, jak przeżyć do następnego dnia, cała warstwa psychologiczna schodzi
na drugi plan, wychodzi czarno-biała faktura.
– R. Kapuściński – rozmowa z Jackiem Snopkiewiczem.
Kubańczycy przyjechali do Angoli w momencie, kiedy ja wyjeżdżałem do Ameryk. W mojej książce „Jeszcze dzień życia” jest to wyraźnie napisane. Napisałem, że przyjadą Kubańczycy. Oni się nawet do mnie zgłosili, bo byłem wtedy
jedynym na tym terenie korespondentem. Tak wyglądała sytuacja w Angoli,
że wszyscy wyjechali. Przez dwa miesiące byłem tam jedynym korespondentem
z całego świata. Kiedy pojechałem do Angoli, to wyjazd ten oznaczał śmierć
i ja się na to zdecydowałem. Mogłem przypuszczać, że stamtąd już nie wyjadę,
że tam zginę. Potem, kiedy przyjechali Kubańczycy, to się spakowałem i wyjechałem, bo wiedziałem, że wojna, która była wewnętrzną wojną, dramatem
wewnątrz narodowym Angoli, przeistoczyła się w konflikt międzynarodowy –
w konflikt bloków właśnie – i to już mnie przestało interesować…
– R. Kapuściński – rozmowa z Markiem Millerem.
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Jeszcze dzień życia
Reżyseria: Damian Nenow, Raúl de la Fuente
Scenariusz: Raúl de la Fuente, Amaia Remírez, Niall Johnson,
David Weber, Damian Nenow
Zdjęcia: Gorka Gómez Andreu, Raúl de la Fuente
Muzyka: Mikel Salas
Producent: Platige Films, Kanaki Films
Produkcja: Polska. Hiszpania, Belgia, Niemcy, Węgry
Trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego reportera
Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli, w której
linia frontu zmienia się jak w kalejdoskopie. Zgodnie z książkowym pierwowzorem widz rozpoczyna podróż z Kapuścińskim w 1975 r. od Luandy, stolicy
Angoli. Trwa dekolonizacja po portugalskiej rewolucji goździków. Portugalczycy opuszczają w pośpiechu luksusowe dzielnice miasta. Przeraża ich
widmo ataku na stolicę kraju. Pakują cały swój dobytek w drewniane skrzynie.
W Luandzie zamykane są sklepy, znikają służby porządkowe, rosną góry
śmieci. Kapuściński z opuszczonego miasta codziennie nadaje depesze do
Polskiej Agencji Prasowej. W końcu wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną
podróż w głąb kraju. Ledwo uchodząc z życiem, zdaje sobie sprawę, że jest
świadkiem wydarzeń, które będą wymagać wyjścia poza rolę obserwatora.
Czy reporter może zataić sensacyjne odkrycie dla dobra wyższej sprawy?
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Biełsat TV
Biełsat TV to należąca do TVP S.A. jedyna niezależna, białoruskojęzyczna stacja telewizyjna. Powstała dziesięć lat temu w odpowiedzi na
zapotrzebowanie białoruskich środowisk demokratycznych na środek przekazu,
który dostarczałby rzetelnych informacji oraz propagował ojczystą kulturę i język.
Biełsat ma na koncie blisko 80 cykli programów oraz ponad 150 filmów dokumentalnych, które otrzymały łącznie ok. 50. nagród i wyróżnień na międzynarodowych
festiwalach. Strona www.belsat.eu jako jedyna wśród białoruskich mediów publikuje materiały w czterech wersjach językowych: białoruskiej, rosyjskiej, angielskiej
oraz polskiej i stanowi jedno z podstawowych źródeł wiedzy o tym kraju. Stacja
posiada także najczęściej oglądany na Białorusi kanał YouTube, który w rekordowym miesiącu osiągnął liczbę 10. milionów wyświetleń oraz profile na czterech
portalach społecznościowych. Ich popularność sytuuje Biełsat w ścisłej czołówce
mediów na Białorusi.

Agnieszka Romaszewska-Guzy – Polska dziennikarka prasowa i telewizyjna oraz pomysłodawczyni i dyrektorka telewizji Biełsat – pierwszej i jak dotąd jedynej, niezależnej telewizji nadającej
na Białoruś. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim była rzecznikiem Ogólnopolskiego
Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie członkiem Krajowej
Komisji Rewizyjnej NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Do 1989 roku
współpracowała ze środowiskami opozycyjnymi, m.in. z ruchem Wolność i Pokój. W 1987 roku
ukończyła studia w Instytucie Historii UW. Podczas studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych była stażystką w prestiżowych pismach „The Washington Times”, „The Washington Post”
oraz w tygodniku „The New Republic”. Od roku 1992 jest związana z Telewizją Polską, gdzie
pracowała m.in. w charakterze kierownika zespołu reporterów, zastępcy szefa Wiadomości TVP,
reportera krajowego, a także korespondenta zagranicznego. Pełniła również obowiązki dyrektora
TVP Polonia i dyrektora oddziału TVP w Białymstoku.
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Striptiz i wojna
Reżyseria: Andrei Kutsila
W wojskowym miasteczku pod Mińskiem mieszka podpułkownik lotnictwa
w rezerwie. Obwieszony medalami stary radziecki oficer aktywnie uczestniczy w życiu społecznym kraju. Święcie przekonany do ideałów z przeszłości,
z pasją stara się je przekazywać młodzieży.
Razem z nim mieszka jego wnuk Tolik. W dzieciństwie odnosił sukcesy
w breakdance, a dzisiaj występuje w barach i klubach ze striptizem. Dawno
porzucił karierę - praca w biurze nie przyniosła mu pieniędzy ani samospełnienia. Teraz oddaje się realizacji swoich marzeń – chce zbudować teatr tańca
erotycznego. Dziadek nie jest w stanie zaakceptować pasji wnuka i próbuje go
nakłonić do powrotu do stabilnego życia. Konflikt pokoleniowy przeobraża się
w obraz współczesnej Białorusi i całego post-sowieckiego regionu.
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100 lat
Intermarium.
Jak narody
Europy ŚrodkowoWschodniej
rozumieją
niepodległość.
Agnieszka Romaszewska-Guzy
dyrektor Biełsat TV
Koniec Wielkiej Wojny dla ludów Europy miał być nowym początkiem.
Upadające kontynentalne imperia ustąpiły terytoria mniejszym narodom,
czego konsekwencją było – jak to określił Józef Piłsudski – ich wybijanie się na
niepodległość. Szczególnie boleśnie ten proces przebiegał w wielokulturowej
Europie Środkowej, gdzie najpierw doszło do szeregu lokalnych konfliktów,
a następnie kruchą równowagę w regionie zachwiał nowy hegemon – Rosja
bolszewicka. Każdy naród do wolności dochodził własną, szczególną drogą.
O tym, jak przez pryzmat stu lat swoich doświadczeń społeczeństwa
Europy Środkowej rozumieją pojęcie niepodległości, będą rozmawiali historycy i publicyści z Polski, Białorusi i krajów bałtyckich. Panel poprowadzi
dyrektor Biełsat TV – białoruskojęzycznego kanału Telewizji Polskiej, Agnieszka Romaszewska-Guzy.
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Pokaz specjalny:
Młynarski. Piosenka Finałowa
Reżyseria i scenariusz: Alicja Albrecht
Zdjęcia: Tadeusz Kieniewicz
Dźwięk: Remigiusz Botiuk
Montaż: Maciej Szydłowski
Produkcja: Polska
Dystrybutor: Best Film CD
„Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do
myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić” – mówi Wojciech Młynarski.
W ponad 3,5 tys. piosenek sportretował swoich współczesnych tworząc Kronikę Polski i Polaków. Jego „W Polskę idziemy”, „Niedziela na głównym”, „Róbmy swoje” czy „Jeszcze w zielone gramy” wciąż tworzą aktualny obraz Polski.
„W tych jego miniaturach wyraźniej odbijał się PRL niż na przykład w trzytomowej powieści” – mówi w filmie Janusz Głowacki. Nieznane dotąd archiwalia,
fotografie i teledyski, niektóre powstałe specjalnie na potrzeby filmu, przypominają
najpiękniejsze jego piosenki.
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Film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa” to przede wszystkim
ostatni, bardzo osobisty, szczery wywiad z bohaterem. Film dopełnia ponad
30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół (m. in. Janusza Gajosa, Janusza
Głowackiego, Jerzego Derfla, Janusza Senta, Włodzimierza Korcza, Ewy Bem,
Janusza Stokłosy, Ireny Santor, Michała Bajora, Magdy Zawadzkiej, Krystyny
Jandy), rodziny oraz tych, którzy z nim tworzyli, i dla których tworzył: wybitni kompozytorzy, aktorzy, piosenkarze. Te niezwykle uczciwe, bez cenzury,
opowieści o Wojciechu Młynarskim zbudowały portret niezwykłego artysty,
ale też człowieka z wyraźnym pęknięciem, zmagającego się z ludzkimi słabościami.

„Intuicja dokumentalistki
podpowiedziała mi,
że muszę wrócić do tego
geniusza jeszcze raz,
i że mam niewiele czasu.
Cieszę się, że mi jeszcze raz
zaufał”.
/A. Albrecht/

Alicja Albrecht – przez lata związana z TVP, zrealizowała kilkadziesiąt autorskich dokumentów
nagradzanych na festiwalach (m.in. „Socjalizm lub śmierć”, „Rosja proroków czyli czas pokuty”,
„I to, że nie opuszczę Cię aż do śmierci”, „Dziecko z katalogu”, „Maria”). Z Młynarskim poznała się
w latach 90-tych, podczas realizacji filmu o nim („Jeszcze gram w zielone”).
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fot. Arkadiusz Wiedeński

Gala Zamknięcia Festiwalu
Piotr Machalica – „Mój ulubiony Młynarski”
Zespół w składzie:
Michał Walczak - gitara, tamburyn, aranżacje
Krzysztof Niedźwiecki - gitara, walizka vel stopa
Paweł Surman - trąbka, akordeon, instrumenty perkusyjne
Recital „Mój ulubiony Młynarski” to hołd składany Mistrzowi. Koncert przeplatany opowieścią i poezją składa się wyłącznie z utworów, które wyszły
spod pióra Wojciecha Młynarskiego. Są to zarówno piosenki autorskie,
jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury.
W programie koncertu m.in. „Jeszcze w zielone gramy”, „Tango desperado”,
„Nie ma jak u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy
list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”.
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Wystawa „Nasz
Niebezpieczny Świat”
Autorzy: dr Marek Czarnecki (artysta fotografik) i Jadwiga Elżbieta
Czarnecka (artysta fotografik)
Współorganizator: Toruńska Agenda Kulturalna
Wystawa zamyka autorski projekt, który w zamyśle autorów jest kontynuacją wcześniejszego projektu tych artystów „Nasz Bezpieczny Świat”. Ukazuje
zagrożenia wynikające z użytkowania i stosowania bezzałogowych statków,
które są wykorzystywane do wielu zadań jak również kontroli przemian cywilizacyjnych oraz społecznych. Autorzy poprzez obraz fotograficzny ostrzegają,
ale również stawiają pytania o sens i granice wykorzystywania bezzałogowych
statków powietrznych (dronów) do zmasowanej kontroli, nadzoru jak i zabijania
z powietrza.
Artyści aranżując kolejne sceny lub fotografując wybrane przez siebie
obszary przedstawiają potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić lub
występują w naszej jak i innych kulturach. Oczywiście nie zawsze obecność
drona nad naszymi głowami jest dla nas niebezpieczna, ale należy pamiętać,
że zmiana naszego statusu z przedmiotu obserwacji na cel ataku nie zależy
od nas i nie wiemy kto i gdzie będzie tą decyzje podejmował.
Miejsce: Mała Galeria Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Toruniu, ul. Różana 1
Wernisaż: 21 listopada 2018 (środa) godz. 18:00					
Ekspozycja czynna do 31 grudnia 2018					
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Programy
zakwalifikowane
do konkursu

RAKKA

Film dla Stasia

Marek Sygacz, 28.10.2017, TV Polsat News

Monika Meleń, 11.10.2018, TVP1

„500 metrów” droga do życia

Aktorki

Wojciech Królikowski, 23.05.2018,
TVP1 (Alarm)

Hanna Kordalska-Rosiek, 27.06.2018,
TVP Gdańsk

Droga powrotna

Niepowtarzalna

Mateusz Żegliński, 24.06.2017,
36. Koszalinski Festiwal Debiutów Filmowych
2017

Volha Dashuk, 08.04.2018, Biełsat TV

Kobieta skała

Bohaterowie
Małgorzata Gwiazda-Elmerych, 12.10.2018,
TVP3 Szczecin

Monika Meleń, 05.09.2018, TVP Polonia
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Jako w niebie tak i w Komańczy

Zawsze byłem takim prymusem

Bogdan Miszczak, 22.11.2017, Bruksela –
pokaz w Parlamencie Europejskim

Jakub Trzaska, 20.04.2018, TVP Opole

Niepokonana
Bożena Klimus-Jeżowska, Jan Zub,
05.12.2017, TVP2
(Magazyn Ekspresu Reporterów)

Biegiem przez świat
Bożena Klimus, 17.01.2017, TVP2

Pokonywać bariery
Dariusz Deberny, 15.06.2018, TVP Opole

Dobry sposób na nadzieję
Bożena Klimus-Jeżowska, 28.02.2018,
TVP Katowice

Sztuka resocjalizacji

Dr Dolittle

Wiara… Nadzieja… Miłość…

Dorota Kaczor-Miszkiewicz, 06.07.2018,
TVP1 (Alarm)

Sylwia Nieckarz, 22.12.2017, TVP Opole

Relikwie

Aleksandra Kiereta, 01.06.2018, TVP Opole

Jacek Słomiński, 15.09.2018,
TVP3 Białystok

Misja
Alicja Grzechowiak, 06.04.2018, TVP Białystok

Meandertalczyk

Dariusz Deberny, 28.11.2017, TVP Opole

Człowiek orkiestra

Sezon Wojtuli
Arkadiusz Panecki, 30.09.2018, TVP Opole

Robert Lewandowski.
Droga na szczyt
Radosław Przybysz, 19.06.2018, TVP Sport

Alicja Grzechowiak, 11.08.2018, TVP Białystok

Kredowy Spadek

Droga
Janusz Gawryluk, 10.12.2017, TVP Opole

Maciej Marciński, 30.06.2018, TVP Opole

Pontifex
Beata Hyży-Czołpińska, Sylwia Nieckarz,
30.06.2018, TVP Opole

Będę jak duże, silne dziecko
Iwona Tokarska, 26.10.2017, TVP Opole
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Królowie życia
Paweł Kaźmierczak, 18.09.2018,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Zatrzymany
Paweł Kaźmierczak, 09.10.2018,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Wózek mnie nie ogranicza

Wyjście z mroku

Iwona Tokarska, 22.12.2017, TVP Opole

Aneta Gracjana Konieczna, 20.07.2018,
TVP1 (Alarm)

Spłaca nie swoje długi

W imię ojca i syna

Tomasz Patora, 28.12.2017,
TVN (Superwizjer)

Anna Trzcińska, 16.04.2018,
TVP3 Bydgoszcz

Bandyta na policyjnym holu

PGR OBRAZY

Tomasz Patora, 24.04.2018,
TVN (Superwizjer)

Joanna Warecha, 28.10.2018, TVP3 Olsztyn

Wyłuskać człowieka z obrazu
świata. Anna Augustynowicz
Dorota Petrus, Bogdan Lęcznar, 01.2018,
TVP Kultura

As
Dorota Petrus, Bogdan Lęcznar, 02.2018,
TVP Kultura

Zołza i Perła
Izolda Czmok-Nowak, 05.06.2018,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Teatr Akademicki i jego Dyrektor
Iwona Poreda-Łakomska, 08.09.2018, TVN24
(Superwizjer)

Molestowanie w Teatrze
Akademickim
Jakub Stachowiak, 8.04.2017, TVN24

Coś w rodzaju tatuażu
Maksim Shved, 06.05.2018, Biełsat TV

Elżbieta i Dorota
Justyna Andersz-Rychter, 24.09.2018 TVP2

Piłka nożna i gangsterzy
Szymon Jadczak, 15.10.2018, TVN24

Ludzie numery
Inka Bogucka, 19.12.2017,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Misjonarka
Inka Bogucka, 31.10.2017,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Wody skażone trotylem
Łukasz Ruciński, Maciej Duda, 13.10.2018,
TVN24

Polscy naziści
Bertold Kittel, Anna Sobolewska,
Piotr Wacowski, 20.01.2018, TVN24

Czekając na cud
Marta Madej, Jadwiga Hermanowicz,
13.05.2018, TVP Info (Z bliska)

Łowczyni szpiegów
odchodzi z wojska
Łukasz Ruciński, Maciej Duda,
02.12.2017, TVN24

Targowisko okrucieństwa

Wojny papierosowe

Justyna Andersz-Rychter, 13.03.2018, TVP2
(Magazyn Ekspresu Reporterów)

Jakub Stachowiak, 12.05.2018, TVN24

Droga do królestwa

Jakub Stachowiak, Patryk Szczepaniak,
06.10.2018, TVN24

Zdzisław Cozac, 03.05.2018, TVP Historia

Czarny rynek bursztynu
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Sprawa Komendy

Kustoszka Somosierry

Grzegorz Głuszak, 31.03.2018, TVN24

Wojciech Piotrowski, Piotr Garbarczyk,
20.10.2018, TVP Polonia

Piramida finansowa i dzieła sztuki
Kamila Wielogórska, 24.02.2018, TVN24

Samotność Adama
Izabela Rak, 08.08.2018, TVN (Uwaga)

Co się stało z moją mamą?
Ewa Galica, 13.04.2018, TVN (Superwizjer)

Lekarz bez granic
Michał Fuja, 10.03.2018, TVN24

Zmuszani do męskiej prostytucji

Długi Bieg
Wojciech Piotrowski, 17.05.2018,
TVP3 Wrocław (Pasmo zdarzeń)

Obrazek Nikodema
Krzysztof Glondys, 04.04.2018,
TVP3 Katowice (Kopalnia Reportaży)

Łukasz Frątczak, 02.03.2018, TVN24

Prawo wodne artykuł 36

Uwięziony w ciele dziecka
Magdalena Zagała, 26.07.2018, TVN (Uwaga)

Robert Socha, 06.04.2018, TVN24

Chrześcijanie w Syrii
Rafał Stańczyk, 30.03.2018, TVP

Kamil Kastelik, 19.12.2017,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Szczęśliwa Trzynastka

Zaczadzimy się albo utoniemy

Wojciech Bojanowski, 18.07.2018, TVN24

Endy Gęsina-Torres, 06.08.2018,
TVN (Uwaga)

Śmierć w Komisariacie:
Postscriptum

Foki

Wojciech Bojanowski, 18.11.2017, TVN24

Edyta Krześniak, 24.07.2018, TVN (Uwaga)

Nie pamiętam Cię, córeczko…

Tacy SAMI?

Aneta Olender, 20.05.2018, TVP INFO

Monika Skrzypczak, 24.04.2018,
TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Rafatus i Marlenka
Monika Góralewska, 12.04.2018,
TVN (Uwaga)

Gdzie jest moje dziecko?
Grzegorz Kuczek, 08.10.2018, TVN (Uwaga)
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Synek na krawędzi

Ludzie
VI Festiwalu
Sztuki Faktu

Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna
zzKrystian Kubjaczyk – dyrektor TAK i festiwalu
zzJacek Snopkiewicz – coach reporter w PWSFTviT,
dyrektor artystyczny festiwalu
zzZespół organizacyjny festiwalu: Małgorzata Siwik, Dorota Wiśniewska, Anita Malanowska, Przemysław Draheim, Alicja Grajek, Krzysztof
Szatkowski, Paweł Hoffmann, Zbigniew Tułowiecki, Arkadiusz Kamiński,
Marta Liwoch, Aleksandra Olszewska, Marcelina Jarmolińska, Anna
Wachowska, Ewa Jurkowska-Brzoska, Łukasz Machul

Partnerzy
zzTelewizja Polska
yyAgnieszka Romaszewska-Guzy – dyrektor Biełsat TV
yyMiłosz Dobrzyński - koordynator (Biełsat TV)
yyPiotr Legutko – TVP Historia
yyAnna Kwiatkowska – koordynator (TVP Historia)
yyAnna Raczyńska – dyrektor TVP3 Bydgoszcz
yyMałgorzata Szczepaniak – realizacja Gali (TVP3 Bydgoszcz)
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zzPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
yyprof. Andrzej Sapija – prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, koordynator współpracy z Festiwalem, przewodniczący jury
yyprof. Roman Sawka – dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej
zzWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
yyWłodzimierz Niderhaus – dyrektor
yyPiotr Sobkowicz – koordynator współpracy z festiwalem
zzModeratorzy paneli
yyRenata Puchacz – polski koordynator INPUT (TVP)
yyMarcin Sauter – Warsztaty młodzi dokumentaliści w kujawsko-pomorskim
yyJacek Grudzień – MoJo – jak zrobić reportaż przy pomocy telefonu
yyKatarzyna Marcysiak – Noc Reporterów
yyJanusz Kołodziej - redaktor naczelny TELEPRO
zzZaproszeni goście
yyStanisław Krzemiński – producent i twórca serialu „Drogi wolności”
yyJan Sosiński – twórca cyklu „Z archiwum zimniej wojny”
yyAndrzej Mietkowski – twórca cyklu „Z archiwum zimniej wojny”
yyMałgorzata Walczak – autorka filmu „Jaster. Tajemnica Hela”
yyMarek Pawłowski – autor filmu „Jaster. Tajemnica Hela”
yyTomasz Lis – historyk
yyMarek Brodzki – twórca cyklu „Niepodległa Polska – Historia w ożywionych
obrazach” (WFDiF)
yyGrzegorz Gajewski – twórca filmu „Wojownicy czasu”
yyAlicja Albrecht – autorka filmu Młynarski – „Piosenka Finałowa”
yyJanusz Zaorski – reżyser „Matka królów”
zzJury festiwalu
yyAndrzej Sapija, przewodniczący (PWSFTviT)
yyMarek Miller (UW – Laboratorium Reportażu)
yyBarbara Paciorkowska, reportażystka
yyAnna Kwiatkowska, reportażystka, sekretarz jury
zzGala Zamknięcia
yyProwadzenie: Marta Nowicka-Bujak (TV Toruń), Mariusz Kluszczyński
(TVP3 Bydgoszcz)
yyCzęść artystyczna: zespół Igora Nowickiego i Agnieszka Twardowska,
gwiazda wieczoru Piotr Machalica z recitalem „Mój ulubiony Młynarski”
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Nagrody
w latach
2013–2017

I Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 11–13.04.2013
Jury: Lidia Duda, Jacek Bławut, Marek Miller,
Irena Piłatowska-Mądry, Beata Kubiczek
zzNagrody: Grand Prix — Adam Bogoryja-Zakrzewski za reportaż „Spór
o kładkę”. II miejsce ex aequo zajęli: Beata Hyży-Czołpińska za reportaż
„Jest taka cierpienia granica” oraz Sebastian Napieraj i Adam Barwiński za
reportaż „Dzikun”. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Fabian Zając za
„Policję w akcji”, Łukasz Kowalski za „Uwięzionych”, Andrzej Mańkowski
za „Romea i Julię”, Izabela Szukalska za „Jestem, zawsze będę…” oraz
Aleksandra Rek za „Ołówek w ręku Boga”.
zzNagroda w kategorii „film dokumentalny z pogranicza reportażu”: Janos
Krawczyk za film „Matka 24h”.
zzNagrody prezesa TVP: Krystyna Mokrosińska, Ireneusz Engler.
zzGość honorowy: Mariusz Walter, reporter, dokumentalista, kreator telewizyjny, twórca telewizyjnego reportażu w TVP.
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II Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 10–12.04.2014
Jury: Maria Zmarz-Koczanowicz (przewodnicząca), Lidia Duda,
Irena Piłatowska-Mądry, Marek Miller, Jerzy Śladkowski
zzNagrody: Grand Prix — Adam Barwiński za reportaż „Król Edward”, II miejsce — Alicja Grzechowiak za reportaż „Jan sokolnik”, III miejsce — Łukasz
Kowalski za reportaż „Egzamin z człowieczeństwa”. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Brygida Frosztęga-Kmiecik za reportaż „Strażak oskarżony”,
Ewa Galica za reportaż „Ksiądz Andrzej i jego ofiary” części I i II, Faustyna
Szebesta-Kowalska za reportaż „Jestem tu…” i Jolanta Kowalska za reportaż
„Wybacz, że tak rzadko przyjeżdżam”.
zzNagroda w kategorii „film dokumentalny z pogranicza reportażu”: Andrei
Kutsila i Vyachaslau Rakitski za film „Miłość po białorusku”.
zzNagroda Festiwalu Sztuki Faktu ufundowana przez TVP: Tomasz Sekielski.
zzNagroda Prezesa TVP: Mirosław Chojecki.

III Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 24–26.04.2015
Jury: Lidia Duda (przewodnicząca), Irena Piłatowska-Mądry, Marek Miller,
Mirosław Chojecki, Krzysztof Magowski
zzNagrody: Grand Prix zdobyła Barbara Jendrzejczyk za reportaż „Matka
trzymaj się”, II miejsce „Tarnowiec bardzo nasz” — Andrzej Buchowski,
równorzędne wyróżnienia honorowe: Łukasz Spisak i Małgorzata Szczepkowska za „Niesłusznie skazanych” oraz Aleksandra Grabowiecka za „Blizny
Majdanu”.
zzNagroda za reportaż o heroicznej walce: Alina Mrowińska za reportaż „Jeszcze zaśpiewam”.
zzNagrody w kategorii „film dokumentalny z pogranicza reportażu”: I nagroda — Katarzyna Trzaska za „Maksimum przyjemności”, drugą przyznano
Magdalenie Gwóźdź i Rozalii Romaniec za „Uczcie się Polski”, trzecią zdobył
Arkadiusz Gołębiewski za „Dzieci kwatery Ł”, wyróżnienie honorowe otrzymał
Waldemar Wiśniewski za film „Yoshiho Umeda”.
zzNagroda Prezesa TVP dla mistrza reportażu: Barbara Włodarczyk, autorka
cyklu dokumentów o Rosji „Szerokie tory”.
zzGość honorowy: Eugeniusz Pach, twórca polskiej szkoły reportażu telewizyjnego (Telewizja Polska).
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IV Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 3–5.11.2016
Jury: Lidia Duda (przewodnicząca), Janina Jankowska, Monika Sieradzka,
Andrzej Sapija, Anna Kwiatkowska
zzNagrody: Grand Prix — Rafał Stańczyk i Jarosław Giermaziak (TVP Info)
za reportaż „Faszyści w okopach”. Druga nagroda — ex aequo Bertold
Kittel, Jarosław Jabrzyk i Beata Biel (TVN) za „Jak kupiliśmy biling telefonu”, Fabian Zając (TVP2, Magazyn Ekspresu Reporterów) za „Złowieni
na cudowny lek” oraz Dorota Kaczor-Miszkiewicz (TVP1, Obserwator) za
„Murale”. Równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymali: Anna Kalita (TVN,
Uwaga) za reportaż „Tu nie ma sprawiedliwości”, Alicja Grzechowiak (TVP3
Białystok) za „Inny”, Kamili Tyrankiewicz, Bogusław Byrski i Konrad Biel
(TVP1, Obserwator) za „Telewizja podwórkowa”.
zzNagrody w kategorii „film dokumentalny z pogranicza reportażu”: I nagroda — Anton Tsialezhnikau (Biełsat TV) za „Pędzle zamiast karabinów”,
II nagroda — Iwona Poreda-Łakomska (TVP1) za „Bałtycki poker. W co
gra Putin?”, III nagroda — Agnieszka Niedojad (TVN, Superwizjer) za film
„Kordian”. Dwa wyróżnienia: Beata Hyży-Czołpińska (TVP3 Regionalna) za
„Środek puszczy, najbliżej absolutu” oraz Bertold Kittel i Jarosław Jabrzyk
(TVN) za „Były sędzia i majątki do przejęcia”.
zzNagroda Marcina Wolskiego, dyrektora TVP2: Paweł Kaźmierczak z Magazynu Ekspresu Reporterów.
zzNagroda festiwalu za całokształt kreacji producenckiej: Włodzimierz Niderhaus, dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
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V Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 5–7.10.2017
Jury: Andrzej Sapija (przewodniczący), Anna Kwiatkowska, Barbara
Paciorkowska, Marek Miller.
zzNagrody: Grand Prix – Daniel Liszkiewicz (Uwaga! TVN) za reportaż „Nie
tak wyobrażałam sobie starość”. Druga nagroda”: ex aequo Alicja Grzechowiak (TVP3 Białystok) za „To było przeznaczenie” oraz Wojciech Królikowski (TVP1) za „Okruszki”. Trzecie miejsce: ex aequo Monika Skrzypczak
(TVP2, Magazyn Ekspresu Reporterów) za reportaż „Taki trochę chory” oraz
Marek Sygacz (Polsat News) za reportaż „Donbas - zapomniana wojna”.
Wyróżnienia: Izabela Szukalska (TVP Katowice) za reportaż „Wolni poeci”,
Dorota Kaczor-Miszkiewicz (TVP3 Wrocław) za „Pogotowie Duszpasterskie”
i Witold Kornaś za zdjęcia w reportażu „Aleksander Rozenfeld - gramatyka
nieobecności”. Wyróżnienie honorowe: Aleksandrza Rek (TVP) za reportaż
„Zdzinku, kim ty chcesz w życiu zostać?”. Wyróżnienie w kategorii „Debiut
reporterski”: Hela Oborska oraz Aleksandra Szczęsna za reportaż „Sumo”.
zzNagrody soecjalne Festiwalu Sztuki Faktu: Biełsat TV za całokształt pracy reporterskiej. Wyróżnienie w kategorii „debiuty reporterskie”: Zuzanna
Grajcewicz za etiudę dokumentalną „Wycinka”.
zzNagroda Dyrektora TVP dla młodego reportera: Monika Meleń.
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Karta Etyczna
Mediów
Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo
człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli
mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę
oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:
zzZasadą prawdy — co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były
zgodne z prawdą, sumienne i bez zniekształceń, relacjonują fakty w ich
właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji
niezwłocznie dokonują sprostowania.
zzZasadą obiektywizmu — co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość
niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.
zzZasadą oddzielenia informacji od komentarza — co znaczy, że wypowiedź
ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów.
zzZasadą uczciwości — to znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem
i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.
zzZasadą szacunku i tolerancji — czyli poszanowania ludzkiej godności, praw,
dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.
zzZasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy — co znaczy, że podstawowe prawa
czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy,
wydawców, producentów i nadawców.
zzZasadą wolności i odpowiedzialności — co znaczy, że wolność mediów
nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.
Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad,
publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji
jej zapisów. Sygnatariusze zobowiązują się również do upowszechnienia treści
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Karty, informacji o prawie składania skarg do Rady i niezwłocznego ogłaszania
orzeczeń Rady. Skład Rady, tryb jej powoływania oraz zasady działania ustali
zebranie upełnomocnionych przedstawicieli sygnatariuszy karty.
W dniu 29 marca 1995 r. Kartę Etyczną Mediów podpisali:
1. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej —
Marian Podkowiński,
2. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich — Andrzej Sawicki,
3. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy — Maciej Łętowski,
4. Przewodnicząca Syndykatu Dziennikarzy Polskich — Anna Borkowska,
5. Prezes Związku Zawodowego Dziennikarzy — Piotr Górski,
6. Prezes Telewizji Polskiej S.A. — Wiesław Walendziak,
7. Prezes Polskiego Radia S.A. — Krzysztof Michalski,
8. Telewizja POLSAT — podpis grupowy:
Bogusław Chrabota i Barbara Pietkiewicz-Trzeciak,
9. Prezes Unii Wydawców Prasy — Michał Komar,
10. Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych
i Telewizyjnych — Jan Dworak,
11. Prezes Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii —
Wojciech Reszczyński,
12. Duszpasterz środowisk twórczych — ks. bp Wiesław Niewęgłowski,
13. Przewodniczący Związku Zawodowego
Dziennikarzy Telewizyjnych — Mariusz Jeliński.
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Ramowy program
Dzień 1 (czwartek), 22 listopada 2018 r.
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" — Mała Scena
9.30 Debiuty reporterskie
11.00 Warsztaty młodzi dokumentaliści w kujawsko-pomorskim
12.30 MOJO – jak zrobić reportaż przy pomocy telefonu
14.00 Drogi wolności – spotkanie z twórcą i producentem serialu
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" — Nowa Scena
9.00 MiniINPUT „Świat od środka” cz. 1
11.00 Tajemnice historii cz. 1 — Archiwum zimnej wojny
12.30 Tajemnice historii cz. 2 — Jaster. Tajemnica Hela
18.00 Tajemnice historii cz. 3 — Katyń. Ostatni świadek (2018)
19.00 Portrety wojenne. Jan Zumbach
20.00 Fakt w fabule — Dywizjon 303. Historia Prawdziwa (2018)

Dzień 2 (piątek), 23 listopada 2018 r.
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" — Mała Scena
9.30 Pokaz najlepszych reportaży przeglądu konkursowego
11.30 Przegląd Mistrzów Polskiego Kina PWSFTviT
14.00 Historia w ożywionych obrazach z cyklu Polska Niepodległa (WFDiF)
20.30 Noc reporterów (TVN, TVP, Polsat)
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" — Nowa Scena
9.00 MiniINPUT „Świat od środka” cz. 2
11.00 Wojownicy czasu
12.30 Dyrektor Piotr Legutko o TVP Historia
15.00 Fakt w fabule — Matka królów (1982)
18.00 Jeszcze dzień życia (2018)
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Dzień 3 (sobota), 24 listopada 2018 r.
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki – sala kameralna
10.00 Striptiz i wojna (2018)
11.00 00 lat Intermarium. Jak narody Europy Środkowo-Wschodniej rozumieją niepodległość
13.30 Młynarski. Piosenka Finałowa
15.30 Fakt w Fabule — wprowadzenie i film Zezowate Szczęście (1960)
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki – sala kameralna
18.00 Gala Zamknięcia. Recital Piotra Machalicy Mój ulubiony Młynarski
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