Spis treści
Przesłania_ _____________________________________________________ 2
Jury konkursu otwartego__________________________________________ 8
Praktyka reportażu _____________________________________________ 10
MiniINPUT – Obraz świata ________________________________________ 14
Laureat nagrody festiwalu ________________________________________ 19
Klasyka reportażu sportowego TVP________________________________ 25
100 lat polskiego sportu _ ________________________________________ 28
TVP Historia____________________________________________________ 30
Niezwykłe historie Biało-Czerwonych_ _____________________________ 31
Fakt w Fabule __________________________________________________ 32
Autoportrety filmowe____________________________________________ 36
Noc reporterów – reporterzy niezależni_____________________________ 42
Wieczór komentatorów „Popłakałem się ze wzruszenia” ______________ 44
Spotkanie z Magazynem Ekspresu Reporterów______________________ 45
Pokazy specjalne_ ______________________________________________ 47
Sport na dawnej fotografii w trójwymiarze___________________________ 52
Spektakl „Pudełko zapałek”_ _____________________________________ 54
Gala Zamknięcia Festiwalu_ ______________________________________ 55
Programy zakwalifikowane do konkursu____________________________ 56
Wspomnienie. Ryszard Bugajski__________________________________ 60
Ryszard Bugajski. Jak powstało „Przesłuchanie” ____________________ 61
Ludzie 7. Festiwalu Sztuki Faktu___________________________________ 62
Nagrody 2013-2018______________________________________________ 65
Karta etyczna mediów_ __________________________________________ 69

Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
Szanowni Państwo!
Oryginalnym rysem tegorocznego toruńskiego Festiwalu Sztuki Faktu
będzie sport. To doskonała oferta dla wszystkich, którzy z jednej strony
oczekują już na igrzyska olimpijskie Tokio ‘2020, a z drugiej odnajdują
w dynamice toruńskiego życia społecznego potwierdzenie renomy Torunia jako
Europejskiego Miasta Sportu ‘2019. Do związanych z tym oczekiwań możemy
odnieść choćby wystawę towarzyszącą festiwalowi „Sport polski na dawnej
fotografii w trójwymiarze”. Zachęci nas ona do spojrzenia na historyczne
zdjęcia z wydarzeń sportowych we współczesnej technice wizualizacji 3D
i w ten sposób wyrazi prawdziwie kopernikańskiego ducha. W Toruniu nie
mamy wątpliwości, że poznawanie prawdy o świecie i człowieku zawsze
związane jest z odwagą i intelektualną rzetelnością, ale także ufnością w siłę
nowych technologii czy kreatywności ludzkiej. To wszystko możemy traktować
jako niezaprzeczalne atuty siódmej edycji Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu.
Obok nich odnajdziemy także inne i znane nam już mocne strony tego
prestiżowego wydarzenia: wyśmienite pokazy filmowe, przegląd konkursowy,
wartościowe warsztaty edukacyjne czy spotkania z reporterskimi sławami.
Tak więc i tym razem możemy być pewni, że podczas festiwalowych dni
Toruń odnowi swoją markę jako miasto wyjątkowo przyjazne reportażowi
i dokumentowi – gatunkom wyrastającym ze sztuki faktu w filmie, telewizji
i teatrze.
Pozdrawiam organizatorów, gości i uczestników festiwalu, a także
zwycięzców festiwalowych laurów, życząc udanej i niezapomnianej imprezy.
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„...laur olimpijski, znak
nasz...” Kazimierz Wierzyński
„...laur olimpijski, znak nasz...” – to motyw przewodni 7. edycji Festiwalu
Sztuki Faktu, który odbywa się od 26 do 28 września 2019 roku w Toruniu.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szanowni Państwo!
Jak dalece odeszliśmy od kalokagathii, czyli ideału dobra i piękna, drogę
do osiągnięcia którego starożytni Grecy widzieli w uprawianiu sportu?
W szlachetnej rywalizacji, kształtującej nie tylko ciało, ale i charakter.
Co o dzisiejszym sporcie, patrząc chociażby na zawodników, chronionych
przed zamachami terrorystycznymi przez uzbrojonych po zęby policjantów
i żołnierzy, powiedziałby Pierre de Coubertin, twórca nowożytnych igrzysk
olimpijskich? Baron-idealista wierzył, że sport może być „uniwersalną metodą
wychowania dla pokoju”.
Dziś sport to przede wszystkim wielka, przynosząca miliardowe zyski
machina biznesowa. Jej nieodłączną częścią są media, kreujące bohaterów
zbiorowej wyobraźni. Bywa jednak, że afera dopingowa niszczy piękno samych
zmagań, a sportowiec-skandalista przesłania na ekranie zwycięzcę rywalizacji.
Licząc na dyskusje oraz ważkie refleksje o roli mediów we współczesnym
sporcie, życzę wszystkim uczestnikom 7. edycji Festiwalu Sztuki Faktu miłego
pobytu na Kujawach i Pomorzu.
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W trzecią pełnię po przesileniu letnim, w egejskim miesiącu Parthenios,
Olimpia przyjmie zawodników i gości. Stanąć do igrzysk ma prawo każdy
Grek wolno urodzony, nie splamiony zabójstwem, nie obciążony klątwą bogów. I wszystek świat powinien być wolny od zbrodni, bez zmazy krwi, nie
zakłócony zgiełkiem broni, a najbardziej ziemia egejska i święty gaj Zeusa,
i czas, i miejsce igrzysk. Pokój boży – to piękne słowa Jana Parandowskiego
z „Dysku olimpijskiego”. Czym była i czym próbuje być współczesna olimpiada?
Nie tylko wezwaniem do czasu pokoju i przyjaźni, również, a może przede
wszystkim przekazem systemu wartości i zasad naszej cywilizacji. Współczesność jest gwałtowna, technologiczna, z chaosem informacyjnym, ale pozostaje
rdzeń wartości – prawość, przyzwoitość, znaczenie kultury, wszechstronne
możliwości rozwoju człowieka.
Mottem 7. edycji Festiwalu Sztuki Faktu jest fragment wiersza
Kazimierza Wierzyńskiego o cywilizacyjnej wielkości olimpijskiego
lauru. Sport przede wszystkim łączy, jest kontynuacją dokonań mistrzów.
Jest też tematem dla reporterów, areną komentatorów. Zobaczymy kulisy
sportu i piękno zmagań z samym sobą.
Organizatorami Festiwalu Sztuki Faktu są Miasto Toruń i Toruńska Agenda
Kulturalna. Partnerem głównym tegorocznej edycji Festiwalu jest Województwo
Kujawsko-Pomorskie. Partnerami są również Państwowa Wyższa Szkoła
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych oraz TVP Sport, TVP Historia i TVP Bydgoszcz.
Sponsorem festiwalu jest Science Now.
Wydarzenie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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SPORT i POEZJA
Jacek Snopkiewicz (PWSFTviT), dyrektor artystyczny festiwalu
Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Defilada atletów” – otaczających ziemię nową panoramą – panoramą sportu rozpocznie galę naszego Festiwalu.
To przenikliwe spojrzenie poety niemal sprzed wieku z tomu poezji „Laur olimpijski”. Współczesny świat i media żyją sportem. Rekordy telewizyjnej widowni
należą do wielkich widowisk, meczów piłkarskich (Polska-Niemcy 14 mln
widzów, Euro 2016) czy skoków (puchar świata, Zakopane, 7,5 mln). Sport na
żywo ze swoją dramaturgią i energią stał się niepowtarzalnym spektaklem.
Czy we współczesnym sporcie, w gruncie rzeczy bezwzględnym i opartym
na pieniądzu, można jeszcze dostrzec poezję?
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Sport jak poezja zaskakuje metaforą wydarzeń, przesłaniem o harcie ducha, cierpliwości, przyjaźni. Co znaczą dzisiaj słowa poety, które są mottem
tegorocznej edycji - „laur olimpijski, znak nasz”? Poezja jak sport to kawałek
życia, jeśli rozumie się jego istotę jako zmaganie z samym sobą, przekraczanie
swoich możliwości – o czym najlepiej wiedzą alpiniści. Rzecz jasna wygrana
jest najważniejsza, ale szacunku wymaga piękno walki i zasada fair play nawet
wówczas, kiedy się przegrywa.
Sport buduje kapitał społeczny widowni, naszą tożsamość, jest dziwną
rozrywką, w której liczą się medale narodowych reprezentacji budujących
prestiż państwa. Jest powodem radości i emocji, ale też szkołą hartu, odporności
i osiągania życiowych celów. Jeśli przeczytamy biografie wielkich sportowców to
dowiemy się, jak żmudna i twarda jest droga do pierwszego miejsca na podium.
Nic darmo. Dowiemy się jak sport przewija się w historii naszego kraju, jak wielkie
kreował postaci – Janusza Kusocińskiego, złotego medalistę w biegu na 10 km
podczas igrzysk w Los Angeles (1932), zamordowanego przez Niemców (1940).
To Kusociński w Palmirach mógłby powiedzieć oprawcom: laur olimpijski, mój
znak! Czy Eugeniusza Lokajskiego, świetnego oszczepnika, fotografa, żołnierza
AK, który zginął w Powstaniu Warszawskim. W różnych okresach sportowcy walczyli o coś więcej niż zwycięstwo. O honor Polaków – jakby to dzisiaj nie brzmiało.
Niedawno odsłonięto pomnik trenera bokserów Franciszka Stamma przed dawną
halą Gwardii w Warszawie, gdzie odbywały się mistrzostwa Europy w boksie w
mrocznym stalinowskim okresie (1953). Polacy dawali na ringu łomot radzieckim
bokserom, co publiczność odbierała jako rewanż za panoszenie się ruskich czyli
„kacapów”. I władza nic nie mogła zrobić, kiedy kilka tysięcy kibiców skandowało
karygodne, bo patriotyczne treści i śpiewało po każdym zwycięstwie Mazurka
Dąbrowskiego. Albo kilka lat później, kiedy miało iść ku lepszemu (1958), wielki
mecz lekkoatletyczny na Stadionie Dziesięciolecia Polska-USA. Polski wunderteam walczył jak równy z równym ze światową potęgą. Biegacze bili rekordy świata
(Chromik i Krzyszkowiak na 3 km z przeszkodami), a Zbigniew Makomaski wygrał
na finiszu 800 m (1.46.7) z mistrzem olimpijskim Courtneyem. To tak jak gdyby
dzisiaj tenisista Hurkacz wygrał z tenisistą Nadalem. I kiedy w zapadającym mroku mecz kończył się biegiem na 10 km, sto tysięcy widzów zapaliło pochodnie
z gazety, którą była kłamiąca codziennie w żywe oczy „Trybuna Ludu”. Kłamstwo
propagandy spalono na stosie.
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Podczas festiwalu zobaczymy znakomite dokumenty i reportaże sportowe.
Dorobek Telewizji Polskiej, począwszy do reportażu Mariusza Waltera „Gra
o wszystko” a kończąc na „Mszy za miasto Zakopane” Zbigniewa Rytela (TVP
Sport), ma swoją rosnącą wartość. Zmieniła się telewizyjna narracja, sposób
kadrowania, montażu, przeprowadzania wywiadów. W obu tych dziełach sport
jest rejestrowany w dramatycznych chwilach pełnych emocji, wzruszenia i radości. Cały Śląsk i całe Zakopane pochłonięte zostają przez wydarzenia, które pamiętać będzie się przez całe życie. To pulsujące tło, uchwycone przez
Autorów w momencie sportowego uniesienia. Górnik walczy z Romą o awans w
pucharach i rozstrzyga losowanie monetą, bo nie było wówczas karnych. Małysz
przewraca się na zeskoku, ale wygrywa młody Stoch. Ludzie płaczą ze szczęścia
– o tak wielkich emocjach opowiedzą komentatorzy sportowi w naszym „Wieczorze
Komentatorów”.
Kazimierz Wierzyński zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich za swoją poezję
(Amsterdam 1928), Jan Parandowski brązowy medal za „Dysk olimpijski (Berlin,
1936). W początkach współczesnego olimpizmu ta symbioza ze sztuką była czymś
niezwykłym, dawała nową jakość, rozszerzała artystyczną interpretację istoty
sportu. Dzisiaj przed Muzeum Sportu i Turystki w Centrum Olimpijskim stoją rzeźby
światowej klasy obrazujące syntezę ruchu i wysiłku. Muzeum, którego wystawę
gościmy na Festiwalu, kontynuuje wielkie tradycje Kazimierza Wierzyńskiego.
Sport to kropla analityczna współczesnego świata.

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, Romanowi Opałce i Wojciechowi
Fangorowi). Film „Opałka – jedno życie, jedno dzieło” zdobył nagrodę Grand
Prix na 30. International Festival of Films on Art in Montreal (2012). 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
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, laureat nagrody „Splendora” Teatru Polskiego Radia. Jego najnowsza
książka to 600-stronicowy reportaż historyczny o czasach stalinizmu „Bezpieka. Zbrodnia i kara?”,
nad którą pracował przez wiele lat.
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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.
Opracował fundamentalną „Deklarację Niepodległości Reportażu”. Nagrodzony
Statuetką „Melchiory 2013” w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów. Członek
Polskiej Akademii Filmowej. Autor eksperymentalnej powieści dokumentalnej
„Dzieje Bazaru Różyckiego”.

Praktyka reportażu

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”). 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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MoJo. Jak zrobić reportaż przy pomocy
telefonu?
Prowadzenie: Jacek Grudzień

Malowanie dźwiękiem

Warsztaty dotyczą wykorzystania telefonu komórkowego jako narzędzia do tworzenia profesjonlnych 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.

Prowadzenie: Radio Sfera

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 min powadzeniem szkoleń, doradztwem, produkcją filmów
i tworzeniem treści dla potrzeb mediów interaktywnych.
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Dzień 1 (czwartek), 26 września 2019 r.

Materiał dźwiękowy jako forma reporterska (a może i nawet artystyczna) ma jedno
poważne ograniczenie: nie można po prostu pokazać o co nam chodzi. A może
jednak można? Podczas warsztatów dotyczących pracy reportera radiowego wyjaśnione zostaną podstawy obsługi programów do montażu dźwięku, dobór istotnych
z punktu widzenia odbiorcy informacji oraz wykorzystanie efektów dźwiękowych.
Radio Sfera – studenckie radio internetowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod obecnym
szyldem działa od 1996 roku, ale przejęło radiowe tradycje rozgłośni-poprzedniczek: Radia Bielany
i Radia Centrum. Powstają tam materiały typowo newsowe, poranne programy na żywo, audycje autorskie
(nie tylko muzyczne) i krótkie podcasty. Dziennikarze związani z Radiem piszą również recenzje spektakli
teatralnych, relacje z koncertów, a także przeprowadzają wywiady. Co roku pomagają w organizacji
festiwalowego Radia Pol’and’Rock. Wielu byłych współpracowników wciąż wpisuje się w kulturalną
i dziennikarską działalność w Toruniu i całej Polsce.

Dzień 1 (czwartek), 26 września 2019 r.
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Transmisje na żywo:
prawda czasu = prawda ekranu
Prowadzenie: Eryk Dominiczak
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w realizacje telewizyjne transmisji na żywo. Prawidłowo przeprowadzona transmisja jest sprawą niezwykle trudną
i wymaga zaangażowania wielu osób i czynników. Uczestnicy zostaną zapoznani
z pracą realizatora wizji, grafik, powtórek, reżysera, operatora kamery, komentatora
oraz reportera.
Eryk Dominiczak – właściciel firmy zajmującej się produkcją sygnału telewizyjnego i transmisji na żywo
w Internecie, organizator wydarzeń plenerowych oraz w przestrzeniach zamkniętych (np. galeriach
handlowych). Od 2014 roku realizator wizji, projektant grafik i okazjonalnie komentator w internetowej
telewizji sportowej KP Sport; w przeszłości właściciel i wydawca czasopisma o piłce nożnej w regionie
kujawsko-pomorskim (Miesięcznik „Regionalny PIŁKARZ”), a także portalu „Magazyn PIŁKARZ”.

Media vs. medium. Pamięć historyczna
o związkach Polski i Łotwy w przekazie
medialnym
Prowadzenie: dr Sandra Užule-Fons
Media, pełniąc funkcję pośrednika pomiędzy faktami a pamięcią o tych faktach,
stanowią główne źródło informacji o Polsce na Łotwie i o Łotwie w Polsce. Analiza
treści prasowych, programów audiowizualnych oraz materiałów informacyjnych
pozwoli przedstawić narrację o stosunkach polsko-łotewskich.
Dr Sandra Užule-Fons – dziennikarka, historyk, autorka projektów dokumentalnych. Urodzona na
Łotwie, w polsko-łotewskiej rodzinie, mieszka w Warszawie. Karierę dziennikarską zaczęła w Polskim
Radio, prowadzi zajęcia z historii Litwy i Łotwy oraz kultury krajów bałtyckich w Zakładzie Bałtystyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Dzień 1 (czwartek), 26 września 2019 r.

MiniINPUT –
OBRAZ ŚWIATA
W tym roku już po raz trzeci filmy dokumentalne z programu INPUT pojawią się w gościnnej ofercie Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu. Z tegorocznej
edycji tej prestiżowej Konferencji nadawców publicznych, która odbyła się
w pierwszej dekadzie maja br. w Bangkoku, wybraliśmy dla Państwa trzy bardzo ciekawe propozycje. Dwie z nich, choć tematycznie osadzone w sporcie,
dotykają bardzo uniwersalnych wartości. Przedstawiają nam jednak świat
sportu z dość niecodziennej perspektywy.
Boks to dyscyplina wysokiego ryzyka. Gdy w filmie „Człowiek, który chciał
zapomnieć” trzykrotny mistrz świata zmaga się ze świadomością śmierci
swojego przeciwnika, który umiera wkrótce po walce, powracają pytania
o granice w sporcie, o jego bezpieczeństwo, o cenę zwycięstwa.
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – FIFA World Cup 2022 w Katarze od
pierwszych chwil po ogłoszeniu kraju–organizatora nie mają najlepszej passy.
My przyjrzymy się kulisom powstawania obiektów sportowych, budowanych
w Katarze na Mistrzostwa rękami półtoramiolionowej rzeszy imigrantów
z Afryki i Azji w obrazie „Puchar robotników”.

Dzień 2 (piątek), 27 września 2019 r.

15

Nikt dzisiaj już nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez
internetu. Stał się już nie tyle narzędziem, co stałym elementem życia w każdej
sytuacji i niezależnie od okoliczności. Możemy wyjść z domu bez niemal każdej
przydatnej rzeczy – portfela, parasola, okularów, ale nie bez smartfona lub
innego urządzenia z dostępem do sieci. Tam przecież co chwilę pojawiają się
setki godzin materiałów video do obejrzenia, setki tysięcy tweetów do przeczytania i miliony postów do sprawdzenia. Niepokoją nas wprawdzie nieco
doniesienia o braku anonimowości w sieci, o kradzieży danych czy cenzurze.
Ale jaka jest skala tych zjawisk, najczęściej nie mamy i najwyraźniej nie zawsze
chcemy mieć pojęcie. O tym, między innymi, opowiedzą nam działający na
zlecenie gigantów z Doliny Krzemowej „Czyściciele” internetu.
Serdecznie zapraszam na projekcje!

Człowiek, który chciał zapomnieć.
Trzykrotny mistrz świata The Man Who Wanted

To Forget. Tree Times Worldwide Champion
Film dokumentalny, Meksyk, 31’
Autor: Sergio Muñoz

Renata Puchacz-Kuszaj - ekspert rynku mediów, od ponad 20 lat związana zawodowo
z telewizyjnym (m.in. Cyfra+, Canal+, TVN, TVP, Ale Kino, Kino Polska) oraz festiwalowymi
(m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Sztuki Faktu). Zasiada w Steering Committee
Festiwalu PRIX EUROPA, współpracuje z Europejską Unią Nadawców przy EBU Creative Forum,
w międzynarodowej organizacji telewizyjnej INPUT od lat działa jako National Coordinator. Producentka eventów medialnych i kulturalnych, również międzynarodowych. Wykładowca Warszawskiej
Szkoły Filmowej. Redaktor polskiej części „Katalogu filmów dokumentalnych po ’89 r.” wydanego
w j. angielskim -Visegrad Found. Członek Komisji Etyki X i XI Kadencji. Ekspert KRRiT, MKDiN
oraz FINA (NinA). Absolwentka Wydziału Filozoficznego UJ, studiowała Pedagogikę i Filmoznawstwo, otrzymała Certificate of Performing Arts Management Amsterdam University, ukończyła
Seminarium Producenckie PWSFTViT w Łodzi.
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Kubańczyk, reprezentant Meksyku, trzykrotny mistrz świata w boksie, śpiewał
o nim nawet Bob Dylan. Ultiminio Ramos do końca życia nie mógł sobie
wybaczyć, że podczas walki na ringu od jego śmiertelnego ciosu zginął jego
przeciwnik Devey Moore. Chciał skończyć z boksem, ale los zdecydował
inaczej. Sugar Ramos zmarł na raka dwa miesiące po ukończeniu tego
dokumentu.

Dzień 2 (piątek), 27 września 2019 r.
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Puchar robotników The Workers Cup
Film dokumentalny, USA/ Wielka Brytania, 84’
Autor: Adam Sobel
Przed mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2022 w Katarze przy budowie
mundialowych stadionów i obiektów sportowych pracuje ponad 1,6 miliona
imigrantów z Azji i Afryki. Żyją i pracują w skrajnych warunkach. W obozach
pracy, z dala od blasku reflektorów, piłkarskich gwiazd i rzeszy fanów
rozgrywają też własny turniej piłkarski „The Workers Cup”.
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Czyściciele The Cleaners
Film dokumentalny, Niemcy/Brazylia/Holandia/Włochy, 88'
Autorzy: Hans Block, Moritz Riesewick
W krajach Trzeciego Świata kwitnie przemysł internetowej cenzury. Tysiące
pracowników opłacanych przez firmy z Doliny Krzemowej usuwa z sieci
„niepożądane” treści. Każdy Czyściciel musi codziennie obejrzeć i ocenić
tysiące obrazów i nagrań - co minutę na YouTube pojawia się ponad 500
godzin nowego materiału filmowego, na Twitterze publikowanych jest 450 000
tweetów, a na Facebooku 2,5 miliona postów. Jakie treści są „niewłaściwe”
według zleceniodawców? Czy praca pozostaje bez wpływu na Czyścicieli?
Na psychikę każdego z nich? Czy Internet wciąż jest wolny i neutralny jak
nam się wydaje?

Dzień 2 (piątek), 27 września 2019 r.
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Laureat nagrody
Festiwalu Sztuki
Faktu 2019
TVP SPORT

za „oddanie ducha sportu – dramaturgii
rywalizacji i zasad fair-play, za koncepcję
kanału tematycznego trafiającego
w oczekiwania widzów kochających sport”
TVP Sport to pierwszy kanał tematyczny Telewizji Polskiej. Nadaje od
18 listopada 2006 roku (od 12 stycznia 2014 w standardzie HD). Od 7 czerwca 2018 roku jest dostępny w Naziemnej Telewizji Cyfrowej (MUX 3), a od
22 grudnia 2018 roku także w jakości HD (MUX8). Jest liderem oglądalności
wśród kanałów sportowych w naszym kraju.
TVP Sport to przede wszystkim relacje na żywo, najpopularniejsze dyscypliny, imprezy sportowe o międzynarodowej randze, występy najlepszych
sportowców oraz ekspercki komentarz znanych i lubianych komentatorów
sportowych: Dariusza Szpakowskiego, Przemysława Babiarza, Jacka Laskowskiego, Piotra Sobczyńskiego, Macieja Kurzajewskiego, Jacka Kurowskiego
i wielu innych. W TVP Sport na widzów czekają wielkie sportowe emocje,
a jednocześnie gwarancja najwyższej jakości obrazu.
TVP Sport pokazuje najważniejsze wydarzenia: letnie i zimowe igrzyska
olimpijskie, mistrzostwa Europy i świata w piłce nożnej i wiele imprez mistrzowskich w takich dyscyplinach jak siatkówka, lekkoatletyka, skoki narciarskie,
kolarstwo, boks, koszykówka, wioślarstwo, czy podnoszenie ciężarów i judo.
W portfolio TVP Sport znajdują się najważniejsze rozgrywki piłki nożnej, zarówno klubowej (Liga Mistrzów, Liga Europejska, Ekstraklasa czy Klubowy
Puchar Świata), jak i reprezentacyjnej (mecze kadry Polski w eliminacjach do
ME i MŚ, Liga Narodów).
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Ramówkę TVP Sport wypełniają także polskie rozgrywki ligowe (piłkarska II liga, PGNiG Superliga piłkarzy ręcznych czy Polska Liga Hokeja) oraz
zawody krajowe i międzynarodowe z udziałem Polaków (Tour de Pologne,
tenisowy cykl WTA, Formuła 1. Dyrektorem TVP Sport od czerwca 2017 roku
jest Marek Szkolnikowski.

„Największym zwycięstwem TVP Sport jest zmiana
mentalności widzów. Obecnie widzowie postrzegają
nas jako świeżą i nowoczesną telewizję”
/Marek Szkolnikowski/

Marek Szkolnikowski – z Telewizją Polską związany od 2008 roku jako dziennikarz i reporter
z wielu międzynarodowych imprez. Jest członkiem Komitetu Sportowego Europejskiej Unii
Nadawców (EBU) oraz Komisji Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Jarosław Idzi – związany z Telewizją Polską od kilkunastu lat. Współprowadził program „Sportowy
Tydzień” w TVP Polonia. Od początku istnienia kanału TVP SPORT, czyli od 2006 roku, zajmuje
najważniejsze funkcje. Obecnie jest zastępcą dyrektora. Jest także komentatorem, m.in. lekkiej
atletyki, wyścigów konnych, jeździectwa, pięcioboju nowoczesnego i pływania. Do 1992 roku był
zawodnikiem pięcioboju nowoczesnego (mistrz Polski juniorów, dwukrotny srebrny medalista mistrzostw Polski seniorów, medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk igrzysk w Seulu w 1988 roku).
W 1989 roku ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1993 roku był
pracownikiem P dla rogramu1 Polskiego Radia, a od 2005 roku kierował jego działem sportowym.
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ZBIGNIEW RYTEL
historyk, dziennikarz, reżyser, menedżer
yy Absolwent Texas Tech University - USA (College of Mass Communication) i Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (Historia),
yy Stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczonych,
yy Producer Assistant, CNN w Atlancie (staż w programie CNN World
Report); autor materiałów reporterskich przygotowanych dla CNN,
yy Teaching Assistant (1997) w College of Mass Communication,
Texas Tech University, USA,
yy Menedżer, m.in. szef działu programowania komercyjnej stacji TV,
yy Redaktor naczelny miesięcznika Pieniądz, felietonista Gazety Bankowej,
yy Konsultant i współpracownik wielu renomowanych firm (n.p. Ernst & Young, Andersen),
yy Autor prac naukowych dotyczących mediów publikowanych w USA
(The Social Science Journal),
yy W latach 1993-1995 i od 2006 pracownik TVP; autor setek materiałów reporterskich,
prezenter programów publicystycznych,
yy Przez wiele lat reprezentant Polski w lekkiej atletyce, wielokrotny medalista imprez
Polskich i międzynarodowych.

Nagroda
indywidualna
Festiwalu Sztuki
Faktu 2019
Zbigniew Rytel (TVP Sport)
reporter i dokumentalista

za „kontynuację tradycji dokumentu
sportowego w TVP i podążanie drogą
mistrzów reportażu”
Podczas Gali również odczytany zostanie „List Gratulacyjny” Ministra Sportu
Witolda Bańki.
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Laureat Srebrnego Wawrzynu Olimpijskiego (2013) – nagrody Polskiego
Komitetu Olimpijskiego za twórczość artystyczną. Autor kilkudziesięciu
filmów dokumentalnych i reportaży, które zdobywały nagrody i wyróżnienia na
festiwalach filmowych, m.in.:
yy Dzieci Mniejszego Księcia, 2011
yyMention d’Honneur – FICTS Festiwal Filmów Sportowych, Mediolan, 2012
yyAward of Excellence – International Film Festival for Environment, Health,
and Culture, Jakarta, Indonesia 2013
yy“Selected” – Jeridoo Universal Film Festival, Kanada, 2013
yy“Selected” – World FICTS Challenge Festivals 2013
yy Idolka, 2011
yyzwycięzca (Sports Personalities) – 14. International Sport Film Festival, Liberec,
Czechy, 2011
yy PKOl–90 lat na olimpijskim szlaku, 2009
yyzwycięzca (Olympic Spirit ) – 5. Sport Film Festival, Kampala, Uganda, 2011
yy“Selected” – Beijing Sport Film Festival, Pekin, Chiny, 2011
yy Krzysztof Wiłkomirski – najważniejsza walka, 2008
yy3. nagroda – 2. Festiwal Filmu i Sportu, Wałcz 2011
yy“Laur filmowy” – 3. Międzynarodowy Festiwal Filmów Sportowych, Gdynia 2009
yy Sport w TVP – obrazki z wystawy, 2013
yyhonorowe wyróżnienie w kategorii dziennikarstwo sportowe im. Kazimierza
Wierzyńskiego – Nagrody SDP 2013
yynagroda główna Maraton Festiwal Filmów Sportowych, Olsztyn 2014
yy„Selected” – World FICTS Challenge Festivals – Kazań, Rosja 2015
yy“Selected” – EXSPORT MOVIES & TV 2015 – 33rd MILANO INTERNATIONAL
FICTS FEST
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TOP 10 transmisji sportowych
w 2019 roku

TOP 10 transmisji sportowych
w TVP Sport w 2019 roku

PŚ W SKOKACH NARCIARSKICH (Val di Fiemme)
Data: 13-01-2019 Początek: 17:00 Czas trwania: 1:53 Widownia: 5 366 839

ELIMINACJE ME W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 (Polska-Łotwa)
Udział%: 35,3

ELIMINACJE ME W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 (Polska-Łotwa)
Data: 24-03-2019 Początek: 20:39 Czas trwania: 1:47 Widownia: 5 107 441

Udział%: 32,3

Data: 24-03-2019

Data: 24-02-2019 Początek: 14:41 Czas trwania: 1:36 Widownia: 3 875 769

Udział%: 28,8

Udział%: 7,9

LIGA EUROPEJSKA UEFA - ELIMINACJE
(Cracovia Kraków-DAC 1904 Dunajska Streda)
Data: 18-07-2019

MŚ W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019
(skoki nar. męż. - konkurs drużynowy)

Początek: 20:39 Czas trwania: 1:47 Widownia: 1 247 639

Początek: 21:25 Czas trwania: 0:08 Widownia: 1 116 740

Udział%: 8,5

MŚ W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019
(skoki narciarskie - konkurs drużynowy mieszany)
Data: 02-03-2019

Początek: 15:54 Czas trwania: 1:46 Widownia: 1 069 125

Udział%: 8,9

MŚ U-20 W PIŁCE NOŻNEJ - POLSKA 2019 (Senegal-Polska)
Data: 29-05-2019 Początek: 20:22 Czas trwania: 1:46 Widownia: 2 535 722

Udział%: 17,7

PŚ W SKOKACH NARCIARSKICH (Willingen)
Data: 17-02-2019

Początek: 15:15 Czas trwania: 1:48 Widownia: 1 053 260

Udział%: 8,1

SIATKARSKA LIGA NARODÓW MĘŻCZYZN (Włochy-Polska)
Data: 23-06-2019 Początek: 19:53 Czas trwania: 3:01 Widownia: 2 072 393

Udział%: 15,7

HALOWE ME W LEKKOATLETYCE GLASGOW
Data: 02-03-2019

Początek: 19:19 Czas trwania: 2:36 Widownia: 929 177

Udział%: 6,4

LIGA MISTRZÓW (FC Barcelona-Liverpool FC)
Data: 01-05-2019 Początek: 20:56 Czas trwania: 1:48 Widownia: 2 018 698

Udział%: 15,4

ME U-21 W PIŁCE NOŻNEJ - WŁOCHY 2019 (Włochy-Polska)
Data: 19-06-2019

Początek: 20:52 Czas trwania: 1:50 Widownia: 899 794

Udział%: 7,5

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN: TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO IO
(Polska-Słowenia)

LIGA MISTRZÓW - ELIMINACJE (Bate Borysów-Piast Gliwice)

Data: 11-08-2019 Początek: 14:50 Czas trwania: 2:16 Widownia: 1 938 581

Data: 10-07-2019

Udział%: 20,1

Początek: 18:55

Czas trwania: 1:44 Widownia: 825 429

ME U-21 W PIŁCE NOŻNEJ - WŁOCHY 2019 (Włochy-Polska)

PUCHAR WŁOCH W PIŁCE NOŻNEJ (AC Milan-SSC Napoli)

Data: 19-06-2019 Początek: 20:52 Czas trwania: 1:50 Widownia: 1 865 179

Data: 29-01-2019

Udział%: 15,5

Początek: 20:39 Czas trwania: 1:44 Widownia: 1 865 179

Udział%: 5,7

Udział%: 15,5

LE UEFA (Chelsea Londyn-Arsenal Londyn)

LE UEFA (Chelsea Londyn-Arsenal Londyn)

Data: 29-05-2019 Początek: 22:23 Czas trwania: 0:28 Widownia: 1 768 750 Udział%: 15,2

Data: 29-05-2019 Początek: 20:50 Czas trwania: 1:48 Widownia: 809 449 Udział%: 5,9

PIŁKA NOŻNA: LIGA NARODÓW (Portugalia-Holandia)

SIATKÓWKA KOBIET: TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO IO
(Serbia-Polska)

Data: 09-06-2019 Początek: 20:38 Czas trwania: 1:43 Widownia: 1 591 797 Udział%: 11,7

Data: 04-08-2019 Początek: 20:21 Czas trwania: 2:10 Widownia: 767 528 Udział%: 5,6
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Klasyka reportażu
sportowego TVP
– autorski przegląd
Zbigniewa Rytela

Msza za miasto Zakopane (2011)
Prawie sto tysięcy kibiców, wszędzie biało czerwone kolory polskiej flagi
i głuszający hałas trąb. W dzień emocje rozpalone do czerwoności, w nocy
niekończąca się zabawa. Na trzy dni zawodnicy uprawiający mało popularną
dyscyplinę sportu zmieniają się w narodowych bożków. Czy to jeszcze wydarzenie sportowe, czy rodzaj zbiorowej histerii? A może jest to już współczesny
odpowiednik pogańskiej mszy? W ostatni weekend stycznia mały górski kurort
w Tatrach zamienia się w rodzaj świątyni, w której oddaje się bałwochwalczą
cześć sportowi.

Olimpijczycy 2008 – Damian Pietrasik
– w drodze na Olimp (2010)
Sport to przede wszystkim stan ducha. Olimpizm to także sport ludzi
niepełnosprawnych. Jednym z wybitnych paraolimpijczyków jest Damian
Pietrasik, nie tylko znakomity pływak, ale także świetny pianista i nietuzinkowy człowiek. Jego osiągnięcia życiowe i stosunek do świata, który zna,
a którego od kilku lat nie widzi, stanowią znakomitą ilustrację siły sportu
i całej idei olimpijskiej.

Olimpijczycy 2008 – Krzysztof Wiłkomirski
(2010)
Mistrz judo walczy o medal na Olimpiadzie. Jaka jest motywacja i jak cena tej
walki? W tle toczy się rodzinny dramat związany z chorym synkiem Frankiem,
wymagającym operacji serca. Wielowymiarowy reportaż o sporcie. Nadziejach i ofiarach. O dobrych ludziach zbierających pieniądze dla chorych dzieci.
Bohater reportażu nie zdobywa medalu olimpijskiego, ale judo, czysty sport,
kształtuje charakter pozwalający pokonać trudne momenty życia.
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Wybór autorski
Zbigniewa Rytela
Mariusz Walter „Gra o wszystko” (1970)
Arcydzieło reportażu o historii awansu Górnika Zabrze do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Przez blisko pięćdziesiąt lat żadnemu polskiemu klubowi
nie udało się powtórzyć takiego sukcesu. Wręcz przeciwnie. Ale nie jest to
reportaż tylko o heroicznych aż trzech meczach z AS Romą i słynnym losowaniu rzutem monetą bo przy remisach nie było karnych. To obraz Śląska,
górników, Stadionu Śląskiego i magii piłki nożnej ale także pragnienia sukcesu.

Adam Barwiński „Król Edward” (2014)
Laureat Grand Prix naszego Festiwalu. Poetycka opowieść o bokserze Edwarcie Królu z Olimpu Szczecin i jego synach, też bokserach. Filozofia życia
splata się z filozofią sportu, ze szlachetną sztuką boksowania technicznego
i elegancją ringu.

Joanna Jaworska, Przemysław Babiarz,
„Sprint przez historię Przemysława Babiarza”
(2010)
Reportaż o historii stadionu X-lecia w Warszawie tuż przed rozbiórką,
która miała miejsce przed Euro 2012. Archiwalia, rozmowy z dziennikarzami
i błyskotliwa narracja dały obraz pełen energii. Historia stadionu otwartego
w 1955 roku oraz wydarzenia sportowe, polityczne i muzyczne dają barwny
obraz ostatniego półwiecza.
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Pokaz specjalny

100 lat polskiego
sportu (2018)
Wprowadzenie autorskie
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Rytel
Montaż: Bogusław Koziarski
Zdjęcia: Władysław Lipkowski
Kierownik produkcji: Michał Kamiński
Producent: Magdalena Sitek
Film jest chronologicznym przeglądem historii polskiego sportu. Pojawiają
się w nim wszystkie najważniejsze sukcesy polskich sportowców. Podstawą
jest archiwalny materiał filmowy „dopowiedziany” przez uczestników opisywanych wydarzeń. Wszystko zmontowane w płynną opowieść snutą niczym baśń
czytana wnukowi przez dziadka z pradawnej księgi. Budowa filmu przypomina
wędrówkę przez bogate muzeum, w którym jedne eksponaty są rzęsiście
oświetlone, inne pogrążone w mroku i niewidoczne.
Sukcesy sportowe pokazywane są na szerszym tle historii Polski i jej
najważniejszych wydarzeń. Sukcesom sportowym towarzyszą w filmie
(w bardzo skróconej – symbolicznej formie) najważniejsze wydarzenia historii
Polski. Dopiero na ich tle wydarzenia sportowe są osadzone we właściwym
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momencie historycznym i we właściwym miejscu. „Gest Kozakiewicza”
sam w sobie był emanacją złości na szowinizm kibiców na moskiewskim stadionie. Miejsce i czas nadały mu ponadczasowego, symbolicznego znaczenia.
Jest to sentymentalna podróż przez dzieje polskiego sportu pokazywanego w jego szczytowych osiągnięciach i opowiedziana ustami głównych
bohaterów - dziennikarzy, historyków i teoretyków sportu. Pojawiają się w niej
wypowiedzi pierwszych mistrzów i mistrzyń sportowych: Haliny Konopackiej,
Stanisławy Walasiewiczówny, Janusza Kusocińskiego, uczestnika i organizatora IO w obozie jenieckim w czasie II WŚ. Wielu też powojennych mistrzów
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych: Leszek Drogosz, Kazimierz Zimny,
Władysław Zieliński, Adam Smelczyński, Wojciech Zabłocki i inni. Podobnie z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: Wszoła,
Szewińska, Smalcerz, Skrzypaszek, Skorek, Ćmikiewicz. Nie inaczej jest
z mistrzami z lat po roku 2000. Lista bohaterów i pokazywanych wydarzeń to
lista wszystkich najważniejszych osiągnięć polskich sportowców – olimpijskich
i pozaolimpijskich – to po prostu historia polskiego sportu.
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Partner Festiwalu
TVP Historia

TVP Historia jest najchętniej wybieranym kanałem historycznym i drugim
w rankingu wszystkich kanałów dokumentalnych w Polsce. Widzowie TVP
Historia deklarują, że wybierają tę antenę ponieważ posiada najciekawszą
ofertę programową - proponuje programy poruszające interesujące tematy,
z których można się dużo dowiedzieć, poszerzające wiedzę. Opinie widzów
to najważniejsze świadectwo.
TVP Historia doceniają także profesjonaliści, czego wyrazem są nagrody
(m.in „Tytanowe Oko” przyznane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej,
czy nagroda dla stacji najlepiej wypełniającej misję publicznego nadawcy
przyznana przez Radę Programową TVP).
TVP Historia przypomina o ważnych rocznicach, zapomnianych faktach i historiach, analizuje procesy historyczne, a przede wszystkim jest
ważnym miejscem debaty historycznej. Przybliża historię Polski, Europy
i świata we wszystkich aspektach – od wielkich politycznych wydarzeń po
codzienność i styl życia. W TVP Historia stale obecne są najbardziej lubiane
przez widzów i najcenniejsze produkcje Telewizji Polskiej, które zapisały się
w historii.
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Niezwykłe historie Biało-Czerwonych

Przegląd reportaży i dokumentów TVP HISTORIA
Prowadzenie: Anna Kwiatkowska
Gość specjalny: Krzysztof Miklas

Fakt w Fabule
Prowadzenie: Katarzyna Marcysiak

Cykl programów TVP Historia „Biało-Czerwoni. Historie niezwykłe”
opowiada o losach wybitnych i nietuzinkowych sportowców. Dotychczas zrealizowano 14 odcinków tego cyklu, którego bohaterami są jeździec Adam
Królikiewicz, brązowy medalista w skokach na igrzyskach w Paryżu w 1924,
czwórka kolarzy – wicemistrzów olimpijskich z tychże igrzysk, Halina Konopacka – mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem z 1928 w Amsterdamie, Janusz
Kusociński – mistrz olimpijski z 1932 w biegu na 10 km, Jadwiga Wajsówna
– brązowa medalistka w rzucie dyskiem z 1932 i srebrna z 1936 w Berlinie,
Maria Kwaśniewska – Maleszewska – brązowa medalistka z Berlina, jeźdźcy
Henryk Roycewicz, Zdzisław Kawecki i Seweryn Kulesza, wicemistrzowie
olimpijscy w WKKW z Berlina, Jadwiga Jędrzejowska – wybitna tenisistka,
m.in. finalistka Wimbledonu, MM Francji i USA, Eugeniusz Lokajski – wybitny
oszczepnik, olimpijczyk z Berlina, bohater Powstania Warszawskiego, Elżbieta
Krzesińska – mistrzyni olimpijska w skoku w dal z 1956 w Melbourne, Jerzy
Młynarczyk, wybitny koszykarz i równie wybitny profesor prawa i Ryszard
Parulski, najwszechstronniejszy szermierz świata w historii, dwukrotny medalista olimpijski, wybitny adwokat, autor wielu niezwykłych inicjatyw.
W ramach przeglądu zostaną zaprezentowane odcinki cyklu TVP Historia:
„Biegacz długodystansowy – Janusz Kusociński”, „Eugeniusz Lokajski”, „Ryszard Parulski”, „Elżbieta Duńska-Krzesińska”, „Halina Konopacka”, „Jeździec
Adam Królikiewicz” i „Kolarska czwórka torowa”.

Krzysztof Miklas (22.02.1948) - absolwent prawa i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracował w prasie (Trybuna Mazowiecka 1974 – 1978 oraz Nowy Świat 1991 – 1993), Polskim
Radiu (1978 – 1988) i w Telewizji Polskiej (1988 – 2008). Komentował setki imprez sportowych
w kilku dziedzinach sportu (m.in. lekka atletyka, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, pięciobój
nowoczesny, skoki i biegi narciarskie, biathlon). Dwie kadencje w Komisji Etyki Dziennikarskiej TVP.
Od 1995 do 2007 kierował redakcją programów sportowych i turystycznych TVP Polonia. Doprowadził do wskrzeszenia w 1997 roku Światowych Igrzysk Polonijnych. Autor książki o charakterze
częściowo autobiograficznym „Dwie strony mikrofonu” i powieści „Przewrotność losu”. Obecnie
realizuje dla TVP cykl programów „Biało-Czerwoni. Historie niezwykłe”.
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K2. Ostatnia Góra (2019)
Reżyseria: Dariusz Załuski
Scenariusz: Dariusz Załuski, Anna Maria Filipow
Zdjęcia: Dariusz Załuski, Adam Bielecki, Maciej Bedrejczuk, Waldemar
Szmidt, Jarosław Botor, Marek Chmielarski, Janusz Gołąb, Marcin
Kaczkan, Artur Małek, Piotr Pawlus, Piotr Tomala, Denis Urubko
Montaż: Anna Maria Filipow
Muzyka: Maja Pietraszewska-Koper				
Dźwięk: Dariusz Załuski
Produkcja: Narodowe Centrum Kultury, dr hab. Rafał Wiśniewski
Koprodukcja: Polski Związek Alpinizmu, Piotr Pustelnik,		
Fundacja Andrzeja Zawady, Anna Milewska-Zawada
Pokaz przedpremierowy						
Spotkanie z instruktorami klubu wysokogórskiego w Toruniu: 		
Bogusławem Kowalskim i Anitą Parys
Akcja filmu rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2, drugą górę świata.
Grupa kilkunastu wspinaczy, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, próbuje dokonać historycznego wejścia na szczyt. Mozolnie, w skrajnie trudnych
warunkach kolejne zespoły przygotowują drogę rozwieszając liny i docierają
do kolejnych obozów. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia rozgrywająca
się na niedalekiej Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się uratować Elisabeth Revol. Jej partner
Tomasz Mackiewicz zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. Ratownicy
wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę.
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Free Solo: ekstremalna wspinaczka (2018)
Reżyseria: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
Zdjęcia: Clair Popkin, Matt Clegg, Jimmy Chin
Montaż: Bob Eisenhardt
Muzyka: Marco Beltrami
Produkcja: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Shannon Dill, Tim Pastore,
Matt Renner i inni
Spotkanie z instruktorami klubu wysokogórskiego w Toruniu:		
Cezarym Modrzejewskim i Tomaszem Grajpelem
Ten film to efekt ponad dwóch lat pracy ekipy filmowej – Jimmy’ego China
i Elizabeth Chai Vasarhelyi – którzy dokumentowali treningi wspinacza
free-solowego Alexa Honnolda. 3 czerwca 2017 roku, bez zabezpieczeń,
polegając jedynie na sile swoich mięśni, zdobył on szczyt pionowej ściany
El Capitan w Parku Narodowym Yosemite. Wspinaczka, która nawet z zabezpieczeniem zajmuje zazwyczaj kilkadziesiąt godzin, w wykonaniu Alexa Honnolda trwała zaledwie 3 godziny i 56 minut. To niezwykłe dokonanie sprawiło,
że trwale zapisał się w historii ludzkich osiągnięć. Film otrzymał nominację do
Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.
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Diego (2019)
Reżyseria: Asif Kapadia
Montaż: Chris King
Muzyka: Antonio Pinto
Produkcja: James Gay-Rees, Will Clarke, Bil Bungay, George Pank,
Julian Bird
Pokaz przedpremierowy						
Spotkanie z trenerem Jerzym Engelem
Młody, niezwykle utalentowany chłopak zostaje ściągnięty do włoskiego klubu Napoli. Trafia w sam środek neapolitańskiego kotła: mafijnych rozgrywek, sukcesów,
uwielbienia i skandali. Jego geniusz i charyzma wkrótce robią z Napoli najlepszą
drużynę świata. W mieście, w którym piłka to religia, Maradona staje się świętym.
Na boisku dokonuje cudów, ale gdy gasną światła, wszystko wymyka się spod
kontroli. Diego nie potrafi udźwignąć swojej sławy, a miasto, które zrobiło z niego
boga, z dnia na dzień staje się jego przekleństwem.
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Autoportrety
filmowe
prof. Andrzej Sapija
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi
Wielu miłośników kina pamięta zakończenie filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Amator”. Główny bohater – Filip Mosz – kieruje kamerę w swoją stronę.
Gest ten – mający w kontekście czasu powstania filmu odniesienia do spraw
politycznych, społecznych, związanych choćby z ówczesnym ustrojem - okazał
się niezwykle zaraźliwy. I zaraźliwość ta – myślę tu głównie o polskich reżyserach filmowych - nie była tylko wynikiem sprzeciwu wobec komunistycznej
partii oraz działającej wtedy cenzury, ale potwierdzała drzemiącą u wielu
filmowych autorów chęć opowiedzenia o sobie. Drzemiącą i nie wyzwoloną.
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W dokumentalnych filmach autobiograficznych filmowcy opowiadają o sobie,
przedstawiają życie własnej rodziny, wprowadzają nas do swoich domów i w krąg
osobistych spraw. Nierzadko trudnych i wrażliwych.
Dość długo w historii kina przyjęte było – tak wśród autorów, jak i widzów – że
robienie filmu o samym sobie jest czymś niestosownym, niewłaściwym, że tego
po prostu nie wypada robić. Rodziły się podejrzenia o narcyzm, samouwielbienie,
samo-promocję. Towarzyszyło temu pytanie – dlaczego nam zawracasz głowę
sobą samym?
Nawet film fabularny, uchodzący za gatunek, w którym o osobistą wypowiedź
stosunkowo łatwo, dość długo skrywał osobowość autora za rozmaitymi formami
narracji oraz fikcji.

Opowiedzieć o sobie
Filmy dokumentalne autoportretowe pojawiły się na bazie rozwoju techniki filmowej pozwalającej dokonywać rejestracji osobistych (home video) oraz
w efekcie zmian w świadomości – tak twórców, jak i odbiorców kina – tworzących
w efekcie nowe kategorie gatunkowe i stylistyczne filmów.
Aby uświadomić sobie wagę tej formuły trzeba pamiętać, że przez długi czas
historii filmu nie zdarzało się, by tak autorzy, jak i widzowie dopuszczali w ogóle
możliwość takich osobistych wypowiedzi. Autorskie tak, ale osobiste w znaczeniu –
o sobie samym – nie. Film dokumentalny należał bowiem do gatunku całkowicie
zdominowanego przez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. Dość długo subiektywizm bywał w tej formule albo piętnowany, albo traktowany z niechętnym
przyzwoleniem jako zło konieczne. Film autobiograficzny stawiał w ogóle relacje
oraz problem obiektywizmu i subiektywizm w nowym świetle. Otóż można zrobić
film obiektywny w tym sensie, że posługujący się dokumentami, archiwaliami,
zapisami z życia pojedynczego człowieka, a zarazem głęboko subiektywny w tym
sensie, że to ten właśnie człowiek sam siebie przedstawia, nasycając całość swoim
własnym odczuwaniem.
Dopuszczano w filmach dokumentalnych rozmaite formy ekspresji czy kreacji,
ale długo nie do pomyślenia było, aby twórca dokumentalny skierował kamerę na
siebie samego, siebie samego uczynił bohaterem i tematem filmu. Wydawało się
to czymś – w odniesieniu do specyfiki gatunkowej – niewłaściwym. Oczywiście,
ceniono autorskość, ale musiała być ona powściągliwa, dyskretna, niejako ukryta,
a przynajmniej usytuowana na drugim planie odbioru.
Wynikało to z przyjętej i długo obowiązującej definicji filmu dokumentalnego,
w której najważniejszym był fakt obserwacji i rejestracji zewnętrznego – wobec
autora – świata społecznego. Istotny był przy tym powód tej obserwacji.
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Bohater pojedynczy
Przez dziesięciolecia bohaterem filmu dokumentalnego była zbiorowość.
Pojawienie się na ekranie pojedynczego bohatera filmu dokumentalnego
także musiało poczekać na swój czas. W Polsce wprowadził go Kazimierz
Karabasz, i choć był to bohater indywidualny, pojedynczy, to jako reprezentant
dość pokaźnej grupy społecznej. Nazywał się Franek Wróbel, a w tytule filmu
był Frankiem W. („Rok Franka W.”)
Przyszedł czas, kiedy kino dokumentalne zerwało z bezosobową obserwacją spod znaku cinema-direct, ujawniając osobę realizatora. W 1957, w czasopiśmie „Arts”, Truffaut pisał (podaję w wolnym tłumaczeniu): „Film jutra wydaje
mi się być jeszcze bardziej osobisty niż indywidualny – albo autobiograficzna
powieść, tak jak spowiedź, albo dziennik. Młody filmowiec wyrazi się w pierwszej osobie i opowie co mu się wydarzyło. Może być historia pierwszej miłości,
albo najświeższej; opowieść o własnym politycznym obudzeniu; historia podróży, choroby, służby wojskowej, ślubu, wakacji. I będzie to przyjemne, bo będzie
prawdziwe i nowe. Film jutra nie będzie reżyserowany przez cywilizowanych
sług kamery, ale przez artystów, dla których kręcenie filmu jest niesamowitą
i ekscytującą przygodą. Film jutra odzwierciedli osobę, która go zrobiła, a liczba
widzów będzie proporcjonalna do liczby przyjaciół, których reżyser ma. Film
jutra będzie aktem miłości.”
Truffaut w swoich publikacjach kładł nacisk na zniesienie dystansu pomiędzy utworem a jego twórcą oraz na szczerość artystycznej wypowiedzi, którą
rozumiał jako dawanie świadectwa własnemu doświadczeniu. Film powinien
ściśle odpowiadać osobistemu przeżyciu, być pewnym etapem w życiu reżysera, refleksem jego zajęć w konkretnym momencie, być bardziej osobisty niż
powieść, indywidualny i autobiograficzny jak wyznanie albo dziennik intymny.
Stąd bliska autobiografizmowi filmowemu forma eseju.
Esej filmowy auto-refleksyjny, to dokument, który już nie gra na relacji
„przedstawiania prawdy” tylko zastanawia się razem z autorem nad sensem
własnych działań, ujawniając procesy i wątpliwości na temat używanych obrazów. Artaud mówił „Nie mógłbym zrobić spektaklu, który by nie był skontaminowany moim życiem. Nie potrafiłbym”.

Pionierskie Dzienniki
Za najpoważniejszego prekursora tego gatunku, a właściwie nurtu w kinie
dokumentalnym, uchodzi amerykański reżyser Ed Pincus, który przez pięć
lat, między 1971 rokiem a 1976, filmował siebie i swoją rodzinę. Tak powstały
filmowe Dzienniki (Diaries. 1971–1976). Ten właśnie film zapoczątkował nową,
nieistniejącą dotąd formułę dokumentalizmu – taką, w której autor kieruje
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kamerę na siebie. Wkrótce kino autoportretowe wzmocniło się i rozprzestrzeniło w Ameryce, a potem i na świecie.
Wielu autorów dokumentalistów nie rozstaje się odtąd z kamerą filmową, filmują
nieustannie swoje życie, spotkania z przyjaciółmi, z członkami rodziny, prowadząc
przy tym monologi, snując refleksje i komentarze.
Filmowe autoportrety są zjawiskiem gatunkowym, na które patrzymy – my
pedagodzy i opiekunowie prac studentów - z dużą rezerwą i ostrożnością. Nie, żebyśmy nie akceptowali tego gatunku, istniejącego przecież w kinie fikcjonalnym, jak
i dokumentalnym od dziesięcioleci, mocno już okrzepłego oraz ukształtowanego
wśród autorów i akceptowanego przez widzów. Uważamy, iż skierowanie kamery
na siebie wiąże się z pewną konieczną dojrzałością, tak z zakresu autorefleksji,
jak i świadomości używania środków filmowych. Po drugie - ważny jest kontekst
czasu i miejsca. W Szkole przede wszystkim uczymy warsztatu. Jest określony
program. W odniesieniu do filmu dokumentalnego zakładamy, że student powinien
poznać składowe warsztatu reżyserii filmu dokumentalnego. Oznacza to uczenie
budowania autorskiej wypowiedzi w określonej konwencji filmowej z użyciem
środków filmowych w sposób świadomy i celowy. Zaczynamy od prostych ćwiczeń.
Od obserwacji miejsca, bohatera (zbiorowego, indywidualnego). Przechodzimy
do tematów problemowych, do form bardziej autorskich, stylistycznie i gatunkowo
złożonych. Czasami niejasnych, ryzykownych, o których mówi się eksperyment.
W dużym skrócie jest to poznawanie relacji między rzeczywistością a własną jej
interpretacją. Czyli: proces zaczynający się od rzeczywistości zewnętrznej, dążący
do rzeczywistości wewnętrznej. Inna sprawa i pytanie, czy można to rozdzielać,
myśląc o procesie twórczym? Autor jest obecny w każdym filmie.
Twórcza samoświadomość siebie i warsztatu filmowego jest w tym programie
najważniejsza. Można w skrócie powiedzieć: najpierw naucz się obserwować
innych, by móc skierować kamerę na siebie.

Dokument osobisty
By skierować kamerę na siebie, trzeba mieć jakiś powód. Mniej lub bardziej
istotny, lepiej żeby był istotny. Tym powodem często jest chęć poczynienia
jakiejś refleksji, autorefleksji, która ma za cel zrozumienie siebie w danym
momencie życia. Ta chęć, czy nawet potrzeba, rodzi się także u ludzi młodych.
Obszar tematyczny jest tu rozległy: naprawienie swoich relacji ze światem,
rozumianym często jako najbliższe otoczenie w postaci rodziny, przyjaciół, relacji
z osobą kochaną bądź pozostającą w długotrwałym konflikcie. Zrozumienie swojej
odrębności, swoistości, momentu, w którym się jest. Czasami to sposób na radzenie z bólem (szeroko rozumianym, także jako ból istnienia), niezrozumieniem
otoczenia, niedopasowaniem do niego. Dokument osobisty bywa formą autoanalizy,
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Agnieszka Kalińska "Ja i mój film"
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którą za pomocą metody dokumentalnej przeprowadza sam twórca w odniesieniu do siebie i swojego otoczenia.
Podstawowe jest pytanie: dlaczego chcę widzom opowiedzieć o sobie? Co
przez tą opowieść chcę im przekazać? Dlaczego przypuszczam, że to może
ich zainteresować? Co z tego, co moje, indywidualne, osobiste, niepowtarzalne,
unikatowe, szczególne, może widza zainteresować w kontekście jakiegoś wspólnego elementu doświadczenia życiowego, problemu, czyli – co ze sfery tematu
ma potencjał uniwersalny?
Skierowanie kamery na siebie wymaga odwagi. Ta odwaga jest potrzebna,
kiedy autor mówi o sprawach ważnych, nierzadko wstydliwych. A przy tym robi to
ze szczerością i powagą. Bezkompromisowo. Film jest aktem komunikacji publicznej, wiąże się więc z publicznym obnażeniem, wystawieniem na publiczny widok,
poddanie osądowi, komentarzom, często krytyce.
W Szkole rzadko powstają filmy, których bohaterami są ich autorzy. Jest ich
stosunkowo niewiele. Decyzja o skierowaniu takiego projektu do produkcji poprzedzona jest wieloma rozmowami. Trwa to czasami kilka miesięcy. Odsuwamy
decyzję w czasie, by autor mógł zweryfikować impuls i myśl o realizacji takiego
filmu. To prosta próba czasu. Student musi nas – a i siebie samego – przekonać
o powodach i konsekwencjach takiej decyzji. Tak w wymiarze osobistym, jak
i filmowym. Artystycznym.
I jak widać, czasami dajemy zielone światło na realizację filmu. Kilka z nich
prezentujemy na tegorocznym Festiwalu. Co te filmy mają wspólnego z Festiwalem
Sztuki Faktu? Fakty pozostają faktami. Ale ich zakres oraz sposób przedstawiania
na ekranie stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane. Właściwie to każdy
film mówi o twórcy. Coraz większa popularność gatunku – eseju autorskiego
- świadczy o tym, że jest coraz więcej autorów, którzy wybierają przestrzeń kryzysową w filmie. Jeśli reżyser wkracza do swojego filmu, manifestuje potrzebę
przebijania się za wszelką cenę z komunikatem, za cenę eksponowania siebie.
Artysta próbuje uchwycić siebie, łudzi się, że uda mu się uchwycić zmianę, przejście
czasu. Chce zatrzymać czas i siebie w danej chwili. Ale dlaczego?
Ja czułem chęć rozrachunku z medium i ze sobą. Obnażyłem siebie i swój
film ukazując własne indywidualne problemy związane z tym medium. W filmie
dokumentalnym szukam odpowiedzi na osobiste pytania dotyczące tożsamości
i reprodukcji zarówno biologicznej jak i duchowej. Pytam o potrzebę mnożenia
bytów, obrazów, myśli. O potrzebę istnienia, rozmnażania i wyrażania siebie,
mnożenia siebie – także poprzez powielanie własnego obrazu za sprawą dokumentacji filmowej.
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Noc reporterów –
reporterzy niezależni
Tradycyjne spotkanie reporterów i konfrontacja z widzami. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak zmienia się reportaż, jaką pełni funkcję, na czym
polega niezależność i jakie są koleje losu bohaterów reportażu, jaki jest ciąg
dalszy wydarzeń, jak reporter wpływa na opinie publiczną?
Władysław Ciejka – przez pierwsze pięćdziesiąt kilka lat życia moja styczność
z dziennikarstwem ograniczyła się do opublikowania jednego tekstu w tygodniku
"Stolica", więc trudno to nazwać jakimś osiągnięciem czy choćby doświadczeniem.
Ale podobno nigdy nie jest za późno, by zacząć życie od nowa. I tak właśnie stało
się, gdy 3 lata temu po raz pierwszy postanowiłem wypróbować możliwość publikowania relacji na żywo w mediach społecznościowych. Zacząłem robić transmisje
live z odbywających się na ulicach Warszawy obywatelskich protestów. Ku mojemu
zaskoczeniu okazało się, że subiektywny, amatorski przekaz może zainteresować
bardzo szeroki krąg odbiorców. Moja aktywność w sieci została doceniona nie tylko
przez poszerzającą się grupę widzów, ale i przez profesjonalistów. W roku 2018
Towarzystwo Dziennikarskie wyróżniło mnie tytułem „Obywatel Dziennikarz 2018”
i przyjęło w poczet swoich członków.
Marek Sekielski (Sekielski Brothers) – producent „Tylko nie mów nikomu”, reportażu i dokumentu Tomasza Sekielskiego, który odsłonił problem pedofilii w Kościele – jednego z najważniejszych dzieł medialnych ostatnich lat. W ciągu pierwszych
tygodni miał w Internecie ponad 20 mln wyświetleń. Na czym polega produkcja
niezależna, rola Internetu, jak zbierane są fundusze, jak realizowano dokument
i jego drugą część. O filmie pisano (Polityka): „Sfinansowany i wyemitowany w sieci
dokument „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich, pokazując mroczną twarz
Kościoła, odsłonił coś jeszcze: jasną stronę Internetu… nieoczywisty był pomysł
na sfinansowanie tego przedsięwzięcia z kieszeni darczyńców, w tym wypadku
użytkowników portalu internetowego Patronite”.
Tomasz Sekielski - reporter, dokumentalista, pisarz, producent. Autor dokumentów „Marionetki”
o świecie polityki i „8.38” o studiu TVN w momencie katastrofy smoleńskiej. Autor powieści sensacyjnych dających także reporterski opis Polski. Laureat wielu nagród m.in. Grand Press.
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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”.

Wieczór komentatorów
– „Popłakałem się
ze wzruszenia”
Prowadzenie: Zbigniew Rytel
Maciej Iwański – komentator sportowy Telewizji Polskiej, zajmujący się piłką nożną
i piłką ręczną. Iwański swoją karierę dziennikarską zaczynał w Radiu WaMa, gdzie
przygotowywał sprawozdania z meczów Stomilu Olsztyn i prowadził program piłkarski „Po Gwizdku”. W TVP zadebiutował 15 września 2003 podczas meczu Ligi
Mistrzów UEFA pomiędzy angielskim Manchesterem United a greckim Panathinaikosem. Komentował także mecze Pucharu UEFA oraz Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej 2004 i 2012 i Mistrzostw świata w piłce nożnej 2006, 2010, 2014 i 2018.
Wielokrotnie pracował przy meczach reprezentacji Polski oraz polskich klubów, występujących w europejskich pucharach. Korespondent kilku zagranicznych redakcji
oraz jedyny polski dziennikarz w jury plebiscytu „Złotej Piłki” FIFA i France Football.

Siarhiej Pielasa – (1976, Łuniniec). Dzieciństwo i młodość spędził w Kobryniu,
studiował w Lublinie (Stosunki Międzynarodowe). Podczas studiów dzięki projektom
międzynarodowym zaczął interesować się dziennikarstwem obywatelskim. Zawodowo, od samego początku, związany z Biełsat TV. Interesuje się bezpieczeństwem
międzynarodowym, problematyką wojskową i historią. Autor m.in. reportażu o filmie
„Żywie Biełaruś. Za kadrem”. Prowadzący, wydawca i redaktor przeglądu wydarzeń międzynarodowych „Świat i my”, redaktor cyklu publicystycznego „Ludzkie
sprawy”. Współautor idei i redaktor cyklu programów „Pod znakiem Pogoni” oraz
cyklu historycznego „Zagadki białoruskiej historii”. W latach 2008-2015 prowadził
program „Reproter”. Wcześniej, w latach 2008-2014 był redaktorem cyklu filmów
dokumentalnych „Nieznana Białoruś”. W wolnym czasie, którego praktycznie nie
ma, zajmuje się strikeballem, fotografią analogową i jazdą na rowerze.

Edward Durda – komentator sportowy, relacjonujący głównie mecze piłki nożnej
i gale sportów walki. W roku 1981 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej w Stalowej Woli a następnie studia na PWST w Krakowie.
Od roku 1992 rozpoczął pracę jako dziennikarz sportowy w TVP, w grudniu 1994
roku przeszedł do Canal+ Polska a w roku 1997 rozpoczął również współpracę ze
stacją Eurosport. Od września 1999 do grudnia 2001 był komentatorem Wizji Sport.
W styczniu 2002 roku powrócił do Canal+ oraz ponownie rozpoczął współpracę
z Eurosportem. Został dziennikarzem sportowym ze szczególnym zamiłowaniem do
boksu z którego słynie jego rodzinne miasto. Uważany jest za jednego z najlepszych
w Polsce komentatorów tej dyscypliny sportu. Wśród komentatorów piłkarskich znany jest ze swojej uniwersalności gdyż komentuje Ekstraklasę, Bundesligę, Premier
League, Primera Division oraz mecze europejskich pucharów. Ponadto relacjonował na antenie spotkania żużlowe, koszykarskie, siatkarskie, piłki ręcznej a także
imprezy takie jak saneczkarstwo, bobsleje, biegi narciarskie czy hokej. Występuje
także jako anonser ringowy na galach boksu i innych sportów walki. Od roku 2011
znajduje się w gronie osób będących Ambasadorami Stalowej Woli.

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”.
Fragment autorskiej „Deklaracji Niepodległości Reportażu” 2019: Deklaracja Niepodległości
Reportażu wyrasta z rodzących się pytań: o jakim reportażu warto i należy rozmawiać, jaki reportaż
powinniśmy szczególnie chronić? Jakiego reportażu nauczać na uniwersytetach, które maja być
przyszłością człowieka i narodu – jak o tym mówił Jan Pawel II. Niepodległy reportaż służy społeczeństwu, państwu, wspólnocie ludzkiej. Powinien odwoływać się do ludzkiego sumienia, które
jest ponadreligijne, ponadpartyjne, ponadrasowe. Powinien podnosić rękę przeciw każdej władzy,
pod którą żyje, bo każda władza degeneruje się z niezwykłą szybkością i jest z natury rakotwórcza.
Jednocześnie reportaż powinien wspierać władzę, kiedy ta buduje sprawiedliwa ludzką demokrację.
Każdy reportaż niepodległy powinien posiadać „naddatek” – powinien dążyć do mitu, nadającego
opowiadanej historii ostateczny sens, powinien nieść nadzieję, nawet jeśli jest ona niezmiernie trudna.
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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.
Michał Olszański (29.07.1954, Kielce) – ojciec Tadeusz – dziennikarz, mama
Barbara – wydawca. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji. Do 1991 roku pracował z młodzieżą trudną jako wychowawca, a następnie dyrektor Szkolnego Ośrodka Socjoterapii. W 1992 roku po
castingu rozpoczął pracę dziennikarską, najpierw w Radio Kolor, następnie radiowej
Trójce. W 1999 po castingu rozpoczął współpracę z TVP w roli prowadzącego
„Magazyn Ekspresu Reporterów”. Od 2002 prowadził także „Pytanie na Śniadanie”.

Spotkanie
z Magazynem
Ekspresu
Reporterów (TVP)

Izabela Szukalska – w mediach od 20 lat. Zaczynała jako dziennikarka prasowa
związana z redakcją Dziennika Łódzkiego, 11 lat w TVP Katowice, a od 2 lat wydawca „Magazynu Ekspresu Reporterów” w TVP2 (od września tego roku program
gości na antenie TVP1). Zrealizowała setki reportaży, wiele z nich nagrodzono
w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach dziennikarskich (Bazar, Silesia
Press, Camera Obscura, ELIOS). Dwukrotnie nominowana w konkursie Melchiory,
z nominacją w konkursie PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego i wyróżnieniem na
Festiwalu Człowiek w zagrożeniu za film „Obywatelka Dorotka” (film zrealizowany
wspólnie z Brygidą Frosztęgą-Kmiecik). Reportaże Izabeli Szukalskiej wyróżniono
również podczas toruńskiego Festiwalu Sztuki Faktu.

Magazyn Ekspresu Reporterów (emisja:
wtorek, godz. 21:55, od 3 września TVP1)
Reporterzy Magazynu docierają tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Bohaterami
materiałów są zwykli ludzie, ich troski, tragedie, radości i sukcesy. Autorzy nie
omijają tematów trudnych i kontrowersyjnych, demaskując oszustwa i bezprawie.
Przedstawiają też ludzi, którzy mogą być moralnym wzorem dla innych. Program
cieszy się ogromną popularnością i uznaniem widzów.
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Pokazy specjalne

Efekt Cartera
Film dokumentalny NETFLIX, Kanada 2017, 60’
Reżyseria: Sean Menard
Gość specjalny: Ana Okuškaitė
Vince Carter miał wpływ na wiele osób podczas swoich najlepszych lat
w NBA. Był prawdziwą gwiazdą i koszykarskim show-manem, który roztaczał
wokół siebie klimat niespotykanej dotąd spektakularności. Film koncentruje
się na czasie, w którym Vince’a Cartera grał w Toronto Raptors i narodziło się
Vinsanity. O zjawisku opowiadają m.in. Tracy McGrady, Steve Nash, Tristan
Thompson, Cory Joseph, Dell Curry, Jalen Rose, Charles Oakley, David Stern,
Drake oraz słynny fan drużyny z Kanady – Nav Bhatia. Carter był postacią,
która pomogła zaznaczyć miejsce Raptors na koszykarskiej mapie świata.
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Druga strona medalu: Skandal				
w amerykańskiej gimnastyce
Film dokumentalny HBO, USA 2019, 85’
Reżyseria: Erin Lee Carr
Film dokumentalny o skandalu związanym z molestowaniem seksualnym,
który wstrząsnął amerykańskim światem sportu w 2017 roku. Pokazuje szokujące historie gimnastyczek, które postanowiły odważnie powiedzieć światu
o patologiach systemu związanych z wykorzystywaniem seksualnym młodych
sportsmenek.
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Ikar
Film dokumentalny NETFLIX, USA 2017, 90’
Reżyseria: Bryan Fogel
Zdobywca Oskara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film
dokumentalny
Prowadzenie: Jakub Pieczatowski, goście specjalni: Marcin Drogorób
Amerykański kolarz Bryan Fogel zamierza przetestować na swoim organizmie działanie dopingu, by odkryć prawdę o stosowaniu przez sportowców
niedozwolonych substancji. Gdy spotyka rosyjskiego naukowca, Grigorija
Rodchenkova, osobisty eksperyment przeradza się w międzynarodowy, geopolityczny thriller. Centrum wielkiego skandalu stanowi ogromna afera dopingowa w rosyjskim środowisku olimpijskim.
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Wystawa „Sport na
dawnej fotografii
w trójwymiarze”
Sen o Warszawie (2014)
Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Magowski
Spotkanie z Autorem, rozmawia Katarzyna Marcysiak
Zmarły przed dziesięcioma laty Czesław Niemen był postacią ikoniczną dla
kilku pokoleń Polaków. W czasach Peerelu zdołał podnieść muzykę rozrywkową do rangi prawdziwej sztuki, zdobywając rozgłos również poza granicami
kraju. Urodził się w 1939 roku w Starych Wasiliszkach (dzisiejsza Białoruś),
a jego biografię w znacznym stopniu ukształtowała burzliwa historia tej części
Europy. Film jest portretem charyzmatycznego muzyka, złożonym z unikalnych
archiwaliów i wspomnień jego bliskich.

Krzysztof Magowski – reżyser, scenarzysta, absolwent prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu i reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Asystent Ryszarda
Bugajskiego przy „Przesłuchaniu”. Autor programów telewizyjnych i wielu filmów dokumentalnych
m.in. „Świat moich wujków”, „Się macie ludzie” o Ryszardzie Riedlu z zespołu „Dżem”, „Poznańskie
powstanie 1956”.
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To nietypowa wystawa zdjęć z lat 1884–1924. Ekspozycja towarzyszy
7. edycji Festiwalu Sztuki Faktu, którego mottem są słowa wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „…laur olimpijski, znak nasz…”. Czterdzieści fotografii
udostępnionych Toruńskiej Agendzie Kulturalnej przez Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie można oglądać w dniach 26–29 września 2019 roku
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Aranżacja wystawy w 3D ma na celu pokazanie historycznych zdjęć we
współczesnej technice wizualizacji. Wystawa jest próbą skonfrontowania minionej epoki uchwyconej w obiektywie z nowoczesną technologią. Autorzy
wystawy postawili sobie pytanie czy te dwie epoki mogą się wzajemnie przenikać, czy nowe techniki wizualizacji pomagają w poznawaniu sportu czy raczej
przeszkadzają w odbiorze.
Zdjęcia ukazują najpopularniejsze dyscypliny sportowe końca XIX wieku i początku XX wieku takie jak: gimnastyka, kolarstwo szosowe i torowe,
wioślarstwo, tenis ziemny, łyżwiarstwo, narciarstwo, szermierka, piłka nożna
i lekkoatletyka, jak również działalność towarzystw sportowych. Wystawa ilustruje efekty pracy ówczesnych fotografów oddając klimat tamtych lat. Jednymi
z ciekawszych zdjęć są fotografie wykonane w atelier zakładów fotograficznych,
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gdzie sportowcy fotografowali się wraz z służącymi im na co dzień przyrządami
i sprzętem sportowym. Te właśnie zdjęcia należą do najstarszych. Wszystkie mają charakter statyczny, są pozowane. Odzwierciedlają one zarówno
ówczesny sposób fotografowania, jak i możliwości techniczne używanych
aparatów fotograficznych. Wśród autorów tych zdjęć możemy obejrzeć fotografie Stanisława Bogackiego, jednego z pierwszych fotografów zajmujących
się tematyką sportową.
Wraz z rozwojem sztuki fotografii, zmieniał się też charakter wykonywanych zdjęć. Coraz częściej fotografie statyczne były wypierane przez zdjęcia
w ruchu. Było to związane z postępem technicznym w fotografii. Wśród autorów
tych naturalnych zdjęć wyróżniał się kolarz i zawodowy fotograf – Zdzisław
Marcinkowski (1881–1944). Innym przedstawicielem tego kierunku fotografii,
którego zdjęcia prezentowane są na wystawie, był entuzjasta kolarstwa szosowego Marian Fuks, (1884–1935) założyciel w 1910 roku pierwszej polskiej
agencji fotograficznej.
W związku z coraz szerszym dostępem do sprzętu fotograficznego i upowszechnieniem fotografii na początku XX wieku wielu amatorów często fotografowało zawodników, drużyny i zawody sportowe. To dzięki nim mamy
dziś możliwość oglądania zdjęć z pierwszych meczów piłkarskich lwowskich
drużyn: „Pogoni”, „Czarnych” i „Lechii”, meczów tenisowych oraz zawodów
lekkoatletycznych.
Niewątpliwie olbrzymi wpływ na rozwój fotografii sportowej miało odzyskanie przez Polskę niepodległości. Lata dwudzieste ubiegłego wieku to okres
bardzo szybkiego procesu upowszechniania się sportu w Polsce, to czas
powstawania związków sportowych i struktur organizacyjnych ówczesnego
sportu w naszym kraju. Bardzo szybko pojawiły się wówczas liczne agencje fotograficzne, a prasa bardzo chętnie zamieszczała na swoich łamach
ilustrowane informacje sportowe. Sport stawał się coraz bardziej popularną
dziedziną życia społecznego. Wielkim wydarzeniem w niepodległej Polsce
i przełomowym w dotychczasowym życiu sportowym Polaków, był debiut na
Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 1924 roku. Tym historycznym wystąpieniem
Polska zaakcentowała swoje istnienie na mapie światowego olimpizmu. Zdjęcia z tych właśnie zawodów zamykają wystawę.
„Sport polski na dawnej fotografii w 3D”
Wystawa towarzysząca 7. edycji Festiwalu Sztuki Faktu
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
26–29 września 2019 r.
Uroczyste otwarcie 26 września 2019 roku o godz. 11:00 z udziałem dyrektora Muzeum Sportu
i Turystki Tomaszem Jagodzińskim
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Spektakl 			
„Pudełko zapałek”
Autor: Frank McGuinness						
Tytuł oryginalny: The Match Box					
Przekład: Klaudyna Rozhin						
Reżyseria: Grzegorz Wiśniewski						
Scenografia: Dorota Cempura					
Muzyka: Grzegorz Wiśniewski					
Występuje: Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska
Dramat porusza dotkliwy i aktualny problem dotyczący przemocy i jej
skutków. Jest to poetycki, tragiczny, a zarazem wzniosły i zwyczajny monolog
kobiety, której dwunastoletnia córka zginęła jako przypadkowa ofiara ulicznej
strzelaniny z rąk młodocianych przestępców. Opowieść kryje w sobie zagadkę,
którą bohaterka pozostawia widzowi... Czy rzeczywiście wybaczyła, czy też
miała coś wspólnego z tragiczną śmiercią sprawców wiele lat później?
„Pudełko zapałek” Franka McGuinnessa przybliża widzowi problem przemocy z kilku perspektyw. Ukazuje dramat bezpośredniej ofiary przemocy,
a także członków jej rodziny, społeczności oraz wreszcie samych sprawców.
Sztuka nie daje jednoznacznych odpowiedzi na temat winy i kary przez co
skłania czytelnika czy widza do głębszej refleksji nad naturą człowieka i zła.
Światowa premiera „Pudełka zapałek” odbyła się w Liverpool Everyman
Playhouse Studio w czerwcu 2012 roku. Dramat ten nie był dotychczas realizowany w Polsce.
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Programy
zakwalifikowane
do konkursu
Gala Zamknięcia Festiwalu
„Wokół Niemena”
Zespół w składzie:
Janusz Radek – wokal, instrumenty klawiszowe
Adam Drzewiecki – instrumenty klawiszowe					
Jacek Długosz – gitara							
Wojtek Fedkowicz – perkusja
Jacek Dobosz – realizacja dźwięku
Podczas Gali tradycyjnie rozdane zostaną wyróżnienia w konkursie na
reportaż telewizyjny i dokument z pogranicza reportażu. Galę uświetni występ
Izabeli Szafrańskiej wraz z bandem Igora Nowickiego. Galę poprowadzi duet
z TVP3 Bydgoszcz – Paulina Rubczak i Mariusz Kluszczyński.
Gwiazdą wieczoru będzie natomiast Janusz Radek, który wykona autorski
koncert „Wokół Niemena”. Koncert, połączony z Galą Zamknięcia Festiwalu,
to nie tylko piosenki z repertuaru Czesława Niemena, ale także autorskie
utwory wokalisty i aktora.
Janusz Radek – wokalista, kompozytor i aktor
o niezwykle charakterystycznym głosie. Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia
muzyczne. Wydał 9 płyt z czego 3 pokryły się
złotem. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami jak: Zbigniew Preisner, Leszek
Możdżer, Stanisław Syrewicz, Piotr Zander, Piotr
Rubik, Mateusz Pospieszalski, Leszek Biolik czy
Robert Kasprzycki. 		
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Izabela Szafrańska – charyzmatyczna wokalistka, osobowość sceniczna, która przyciąga
i paraliżuje odbiorców siłą wyrazu oraz wyjątkową barwą głosu. Przez lata rozwijała swoją
działalność artystyczną, zdobywając nagrody
muzyczne o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jest założycielką i liderką zespołu
El Saffron, z którym dotarła do ścisłego finału
telewizyjnego programu muzycznego „Must Be
the Music”. Izę można również podziwiać w popularnym programie TVP2 „The Voice of Poland”.

Dzień 3 (niedziela), 28 września 2019 r.

Amnezja

…czyni mistrza

Marek Sygacz, 28.10.2019, TV Polsat News

Małgorzata Gwiazda-Elmerych,
14.02.2019, TVP3 Szczecin

Dom jak narkotyk
Monika Meleń, 08.2019, TVP Kraków

Raport
Rafał Niedzielski, 24.06.2019, Superstacja

Niezła babka
Monika Meleń, 03.2019 TVP2,
2, 03.2019 TVP Katowice

Tam, gdzie ściany zrzucają skórę

Hanys

Jednooka wojowniczka

Wojciech Wikarek, 21.07.2019, TVP3 Katowice

Ilona Ptak, 23.06.2019, TVP Info (program
„Głębia ostrości”)

Ilona Ptak–Rosiek, 04.08.2019, TVP Info
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Piloci. Pasja nad wszystko

Gdzie tu jest sprawiedliwość

Chore bydło kupię

Śmierć Antosia

Tomasz Janczar, 17.08.2019, TV ASTA

Monika Kaczmarek, 20.04.2018, 21.12.2018
TELEWIZJA LESZNO

Tomasz Patorta, Patryk Szczepaniak,
26.01.2019, TVN24

Aneta Gracjana Konieczna, 19.12.2018, TVP1
(ALARM!)

Ludzie, sprawy, historie – Z miłości
do miasta

Człowiek, który wiedział za dużo.
Śmierć Jarosława Ziętary

Dekada dopalaczy
Katarzyna Pawlina, 04.2019, TVP3

Łukasz z Bałut
Monika Kalinowska, 28.03.2019, TVP3 Łódź

My i oni
Tomasz Nowak, 11.06.2019, TVP2 (Magazyn
Ekspresu Reporterów)

Wyróżnij się albo zgiń

Maciej Marciński, 16.05.2019, TVP3 Opole

Jakub Stachowiak, Patryk Szczepaniak,
17.11.2019, TVN24

Ludzie, sprawy, historie – Od Górki
już z górki

Czwarty człowiek

Jakub Trzaska, 13.06.2019, TVP3 Opole

Jakub Stachowiak, Patryk Szczepaniak,
11.05.2019, TVN24

Ludzie, sprawy, historie – „Pszczeli
szeryf z Moszczanki”

Dla dobra dziecka

Aleksandra Kiereta, 13.06.2019, TVP3 Opole

Robert Socha, 18.05.2019, TVN24

Proces Kawki pierwsza odsłona

Sygnalista i jego upadek

Waldemar Wiśniewski, 30.06.2019 TVP Info

Szczęścia trzeba się nauczyć
Krzysztof Glondys, 03.2019, TVP2 (Magazyn
Ekspresu Reporterów)

Czas życia
Krzysztof Glondys, 01.2019, TVP2 (Magazyn
Ekspresu Reporterów)

Prasowanie piersi
Małgorzata Lupina, 01.2019 TVN

Na górze Tyrryry
Renata Kijowska (przed premierą)

Gedaniści
Paweł Rogalski, Sylwia Nieckarz, 29.11.2018,
TVP3 Gdansk

Droga do domu
Anna Trzcińska, 24.12.2018 TVP3 Bydgoszcz

Ludzie, sprawy, historie –		
Piękna i Bestia
Iwona Tokarska, 21.03.2019, TVP3 Opole
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Magdalena Włodarczyk, 06.08.2019, TELEWIZJA LESZNO

Sercowe deja vu
Wojciech Królikowski, 07.05.2019, TVP3 Katowice (Kopalnia Reportaży)

Robert Socha, 24.11.2018, TVN24

Sprawa zabójstwa właściciela
kantoru
Maciej Kuciel, 25.05.2019, TVN24

Nielegalne wlewy
Aneta Gracjana Konieczna, 05.02.2019,
TVP1 (ALARM!)

Taki trochę szczęśliwy
Monika Skrzypczak, 02.04.2019, TVP2 (Magazyn Ekspresu Reporterów)

Niepokonani. Radosław
Kwietniewski
Monika Skrzypczak, 20.03.2019,
Niepokonani

Desant
Janusz Gawryluk, Dariusz Jadach,
11.12.2018, Belsat TV

Kraj nad przepaścią. Wenezuela
Janusz Gawryluk, 10.04.2019, Belsat TV

Wiceminister i sfałszowane
podpisy

Portret z pamięci

Maciej Dopierała, Mateusz Wawiórko,
27 i 28.02.2019, TVN (Uwaga)

Maciej Duda, Łukasz Ruciński, 09.02.2019,
TVN24

Beata Hyży-Czołpińska, 03.06.2019, TVP3
Białystok

Ludzie, sprawy, historie – „Z tych
gruzów można zbudować okazały
pomnik”

Morderstwo polskiego podróżnika
w Meksyku

Z pamiętnika Lucyny

Nazwałem to „duch”

Iwona Tokarska, 14.02.2019, TVP3 Opole

Ludzie, sprawy, historie – „Między
młotem a kowadłem”

Maciej Dopierała, Anna Rubaj, 08.09.2018,
27.04.2019, TVN24

List jako dowód zbrodni
Grzegorz Głuszak, 20.04.2019, TVN24

Aleksandra Kiereta, 07.03.2019, TVP3 Opole

Doktorat z bezdomności
Ludzie, sprawy, historie - Wystawa
Katyń – „Dzień rozpoczął się
szczególnie” w Gruzji
Dariusz Deberny, 17.01.2019, TVP3 Opole

Magdalena Majewska, 26.02.2019, TVP1

Dom matek

Beata Hyży-Czołpińska, Maciej Duda,
02.02.2019, TVP3 Białystok

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

Orły Wenty. Mistrzostwa Świata
Chorwacja 2009
Damian Pechman, 04.06.2019, TVP3 Warszawa

Magdalena Majewska, 04.06.2019, TVP2
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40 kopyt w klinie

Inna

Zofia Skrok, 24.08.2019, TVP3 (Regionalna)

Joanna Bukowska, 11.06.2019, TVN (Uwaga)

Świat wyścigów konnych

Księżna bezdomnych

Zofia Skrok, 14.06.2019, TVP3 (Regionalna)

Izabela Rak, 09 i 10.01.2019 (Uwaga)

Matka Boska. Polaków portret
własny

Adopcja

Jacek Wasilewski, Adam Bortnowski, 27.10.
2018 Europejskie Centrum Solidarności,
Gdańsk

Ludzie, sprawy, historie - Moja
ormiańska rodzina
Dariusz Deberny, 02.05.2019, TVP3 Opole

Grzegorz Kuczek, 29.05.2019, TVN (Uwaga)

Zgwałcona w szpitalu
Agnieszka Madejska-Okrutnik, 18.07.2019,
TVN (Uwaga)

Co się stało z panią Kazimierą
Martyna Aftyka, 15.01.2019, TVN (Uwaga)

Nie odchodź, Mołdawio
Wojciech Królikowski, 07.05.2019

Testament Profesora
Krzysztof Glondys, 03.2019, TVP2 (Magazyn
Ekspresu Reporterów)

Poskarżyły się na sąsiada
Dorota Pawlak, 08.07.2019, TVN (Uwaga)
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Mieli spłacić dług, a pozbawili
domu
Anna Barańska-Całek, Piotr Piotrowski,
02.04.2019 i 03.06.2019, TVN (Uwaga)

Kibic
Andrei Kudzinienka, 29.05.2019, Belsat TV

Wspomnienie
Ryszard Bugajski 1943-2019

Był spełnionym reżyserem, pisarzem, autorem „Przesłuchania” – filmu,
który zaznaczył się wyjątkowo w historii kina. Należał do pokolenia odkrywającego mechanizmy i psychologię stalinizmu. Był pierwszym filmowcem,
który pokazał okrucieństwo systemu. Jako młody reżyser marzył o sfilmowaniu „Ciemności w południe” Arthura Koestlera, książki otwierającej furtkę do
prawdy o totalitarnym systemie. Nie było szans. „Przesłuchanie” powstało
w czasach „Solidarności”. Ukryte w stanie wojennym, przegrywane nielegalnie na kasety, pokazywane na tajnych seansach budowało legendę reżysera.
Po powrocie z emigracji wrócił w Polsce do zawodu. Z trudem, poszukując
funduszy, zrealizował fabułę o generale Fieldorfie „Nilu”, legendarnym szefie
Kedywu AK, skazanym na śmierć przez stalinowski sąd. Przygotowywał się
do filmu o rotmistrzu Pileckim, dobrowolnym więźniu Auschwitz, po wojnie
również skazanym na karę śmierci. Ale nie dostał takiej szansy. Ostatnim
filmem Ryśka była „Zaćma” (2016) o Julii Brystygierowej, dyrektorce departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o przydomku „Krwawa
Luna”. Był konsekwentny w tym ciągu tematów z historii. Ale nie były to dzieła
martyrologiczne. Reżysera interesowała psychologia życiowych wyborów,
strefy etycznej szarości, dobro i zło. Wielka scena w „Zaćmie” to przejmująca
rozmowa w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach o nawróceniu, rozmowa
Brystygierowej (Maria Mamona, żona Ryśka) z pierwowzorem Kardynała
Wyszyńskiego (Janusz Gajos).
Epizodem jego pracy były w końcu lat 90-tych „Wiadomości”. Zaprosiłem
Ryśka do współpracy reżyserskiej. Nowe studio, kadry prezenterów, narracja,
to wszystko było w jego rękach. Wymyślił też słynny wówczas balkonik do
realizowania na żywo prognozy pogody z ulicą Marszałkowską w tle. Miał
naturę reportera i napisał sztukę telewizyjną „Niuz”, w której nas sportretował. Czytałem scenariusz i prosiłem „dodaj szefowi informacji trochę ciepła,
to zimny typ”. I w filmie pojawił się ciepły wątek romansowy w newsroomie.
Był honorowym gościem Festiwalu Sztuki Faktu w 2014 roku. Jego twórczość dokładnie odpowiadała filozofii Festiwalu. Przetwarzał fakty, budował
psychologię. Współczesnym, znaczącym filmem, odsłaniającym głębię korupcji prokuratury, urzędu skarbowego i przestępczych powiązań jest przecież
„Układ zamknięty”(2013). Rozmowa z publicznością była niezwykła, opowiadał
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z dystansem o swojej pracy. Nie spotykał się z widzami często, był więc
spontaniczny, o wielu rzeczach mówił publicznie po raz pierwszy. Miał w sobie energię i świeżość artysty taką samą jak w połowie lat 70-tych, kiedy
rozmawialiśmy po jakiejś premierze w barze Studenckiego Teatru Satyryków
o naszych planach życiowych.
Jacek Snopkiewicz

Ryszard Bugajski
Jak powstało „Przesłuchanie”

Ludzie
7. Festiwalu
Sztuki Faktu

(fragment o początku stanu wojennego)
W montażowni Kasi Maciejko zebrała się spora część mojej ekipy. Wymienialiśmy się informacjami, pochodzącymi głównie z Wolnej Europy lub BBC
- kogo aresztowano, komu udało się uciec, co w ogóle dzieje się na mieście.
Tak, wszyscy byli zgodni, że należy natychmiast ratować „Przesłuchanie”. Nie
wiadomo, jak sytuacja się rozwinie. Ale jak ratować? Był wśród nas młody
inżynier, z którym się zaprzyjaźniliśmy, szukając na terenie miejsca pod więzienną łaźnię. Powiedział, że w samym rogu terenu, tuż pod płotem, powstaje
nowy budynek. Za drewnianym ogrodzeniem stoją wielkie sterty cegieł. Można
w śniegu, pod cegłami, wykopać głęboką dziurę, włożyć tam pudełka z filmem,
przykryć papą i przysypać śniegiem. Budowa zostanie wznowiona dopiero,
kiedy zelżeją mrozy.
Ktoś z ekipy miał małego Fiata 126p. Podjechaliśmy nim pod budynek,
w którym mieściła się montażownia oraz hale zdjęciowe, od tyłu, od strony
zakładu budowy dekoracji. Każde z nas wzięło z półek po kilka pudeł (jedno
ważyło około dwóch kilo), przenieśliśmy je korytarzem między halami i załadowaliśmy aż po dach. W sumie pudeł z „Przesłuchaniem” było kilkadziesiąt
– były tam materiały robocze, odrzucone duble, taśmy dźwiękowe oraz kilkanaście pudeł pierwszej „układki” montażowej, którą Kasia robiła na bieżąco.
Gdy zakopaliśmy „Przesłuchanie”, zabraliśmy się do ukrywania także innych
filmów z montażowni Kasi. A była to zaiste wybuchowa mieszanka: „Robotnicy
80”, „Solidarność wiejska”, materiały do filmu Marcela Łozińskiego o Lechosławie Goździku, „Poręczenie” Bohdana Kosińskiego o Janie Narożniaku.
W sumie ponad setka pudeł.
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Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna
zzKrystian Kubjaczyk – dyrektor TAK i festiwalu
zzJacek Snopkiewicz – coach reporter w PWSFTviT,
dyrektor artystyczny festiwalu
zzZespół organizacyjny festiwalu: Dorota Wiśniewska, Przemysław
Draheim, Małgorzata Siwik, Aleksandra Markowska, Marcelina Jarmolińska,
Krzysztof Szatkowski, Alicja Grajek, Paweł Hoffmann, Anita Malanowska,
Anna Wachowska, Ewa Jurkowska-Brzoska, Dawid Żywiec, Joanna Bożek,
Sylwia Nurkiewicz, Agata Jagnicka, Marcelina Kurzawa, Zbigniew Tułowiecki

Partnerzy
zzTelewizja Polska
yyZbigniew Rytel – koordynator (TVP Sport)
yyMarek Szkolnikowski – dyrektor TVP Sport
yyJarosław Idzi – TVP Sport
yyPiotr Legutko – dyrektor TVP Historia
yyAnna Kwiatkowska – koordynator (TVP Historia)
yyMichał Rybicki – dyrektor TVP3 Bydgoszcz
(Anna Raczyńska do czasu rezygnacji z funkcji)
yyMałgorzata Szczepaniak – realizacja Gali (TVP3 Bydgoszcz)
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zzModeratorzy paneli:
yyRenata Puchacz-Kuszaj – polski koordynator INPUT (TVP)
yyEryk Dominiczak – warsztaty „Transmisje na żywo: prawda czasu
= prawda ekranu”
yyStanisław Janowski, Zuzanna Pilimon – warsztaty „Malowanie
dźwiękiem”
yyJacek Grudzień – warsztaty „MoJo – jak zrobić reportaż przy pomocy
telefonu”
yySandra Užule-Fons – „Media vs. medium. Pamięć historyczna
o związkach Polski i Łotwy w przekazie medialnym”
yy prof. Andrzej Sapija – prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej
i Telewizyjnej, koordynator współpracy z Festiwalem, przewodniczący jury
yyKatarzyna Marcysiak – prowadzenie paneli dyskusyjnych
zzZaproszeni goście:
yyKrzysztof Miklas – „Niezwykle historie Biało-Czerwonych”
yyTomasz Jagodziński – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
yyKrzysztof Magowski – „Sen o Warszawie”
yyJerzy Engel – polski piłkarz, trener i działacz piłkarski
yyBogusław Kowalski – Klub Wysokogórski w Toruniu
yyAnita Parys – Klub Wysokogórski w Toruniu
yyCezary Modrzejewski – Klub Wysokogórski w Toruniu
yyTomasz Grajpel – Klub Wysokogórski w Toruniu
yyJakub Pieczatowski – dziennikarz Eurosportu
yyMarcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego
yyWojciech Bojanowski – Noc reporterów „Reporterzy niezależni”
yyWładysław Ciejka – Noc reporterów „Reporterzy niezależni”
yyMarek Sekielski – Noc reporterów „Reporterzy niezależni”
yySiarhiej Pielasa – Noc reporterów „Reporterzy niezależni”
yyMichał Olszański – spotkanie z zespołem Magazynu Ekspresu Reporterów
yyIzabela Szukalska – spotkanie z zespołem Magazynu Ekspresu Reporterów
yyEdward Durda – Noc komentatorów „Popłakałem się ze wzruszenia”
yyMaciej Iwański – Noc komentatorów „Popłakałem się ze wzruszenia”
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zzToruńskie szkoły:
yyZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 Szkoła Mistrzostwa
Sportowego – Dyrektor mgr Jacek Królikiewicz, Wicedyrektor Radosław Rybacki
yyI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – p.o. Dyrektor
mgr Bożena Neunert, p.o. Wicedyrektor Hanna Wrycza-Wilińska
yyV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
– Dyrektor mgr Marcin Olszewski, Wicedyrektor Elżbieta Skórcz
zzJury festiwalu
yyAndrzej Sapija, przewodniczący (PWSFTviT)
yyMarek Miller (UW)
yyBarbara Paciorkowska
yyAnna Kwiatkowska, sekretarz (TVP)
zzGala Zamknięcia
yyProwadzenie: Paulina Rubczak (TVP3 Bydgoszcz) i Mariusz Kluszczyński
(TVP3 Bydgoszcz)
yyCzęść artystyczna: zespół Igora Nowickiego i Izabela Szafrańska, gwiazda
wieczoru Janusz Radek z zespołem
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Nagrody
w latach
2013–2018

2. 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.

3. Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 24–26.04.2015
Jury: Lidia Duda (przewodnicząca), Irena Piłatowska-Mądry, Marek Miller,
Mirosław Chojecki, Krzysztof Magowski

1. 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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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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4. 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.

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 specjalne 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.

6. Festiwal Sztuki Faktu, Toruń, 22–24.11.2018
Jury: Andrzej Sapija (przewodniczący), Anna Kwiatkowska, Barbara
Paciorkowska, Marek Miller.
zzNagrody: Grand Prix – Maciej Duda, Łukasz Ruciński (Superwizjer TVN24)
za reportaż „Wody skażone trotylem”, I miejsce - Monika Meleń (TVP 1) za
„Film dla Stasia”, II miejsce - Monika Góralewska (TVN Uwaga) za „Rafatus
i Marlenka”, III miejsce - Krzysztof Glondys (TVP3 Katowice - Kopalnia
Reportaży) za „Obrazek Nikodema”
zzWyróżnienia: Marek Sygacz (TV Polsat News) za reportaż „Rakka”, Maksim
Shved (Biełsat TV) za „Coś w rodzaju tatuażu”
zzDyplomy honorowe: Szymon Jadczak TVN24, „Piłka Nożna i gangsterzy”
i TVP3 Katowice (Kopalnia reportażu) za całkokształt pracy reporterskiej
zzWyróżnienie specjalne za debiut reporterski: Justyna Bącał Ławińska
za reportaż „Dom”
zzNagroda Festiwalu: TVP Historia za całokształt pracy reporterskiej

5. 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
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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.

zwłocznego 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,
Przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy Telewizyjnych —
Mariusz Jeliński.

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 Karty, informacji o prawie składania skarg do Rady i nie-
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Ramowy program
Dzień 1 (czwartek), 26 września 2019 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 – pokazy zamknięte
Blok 1: 8:00-10:00 „Klasyka reportażu sportowego” (TVP Sport)
Blok 2: 10:00-12:00 „Niezwykłe historie Biało-Czerwonych” (TVP Historia)
Blok 3: 12:00-13:30 „Efekt Cartera”
Blok 4: 13:30-15:30 „MOJO – jak zrobić reportaż przy pomocy telefonu?”
V Liceum Ogólnokształcące – pokazy zamknięte
Blok 5: 12:00-14:00 Warsztaty Radia Sfera „Malowanie dźwiękiem”
w siedzibie radia
I Liceum Ogólnokształcące – pokazy zamknięte
Blok 6: 11:50–13:30 „Transmisje na żywo: prawda czasu = prawda ekranu”
Blok 7: 8:00-9:40 „Media vs. medium. Pamięć historyczna o związkach
Polski i Łotwy w przekazie medialnym”
Blok 8: 8:00-9:40 „Druga strona medalu”
Blok 9: 11:50–13:30 „Autoportrety” (PWSFTviT)
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – Labsen
Blok 10: 11:00-11:30 Otwarcie wystawy „Sport polski na dawnej fotografii
w trójwymiarze” (wystawa czynna codziennie do 29 września)

Dzień 2 (piątek), 27 września 2019 r.
V Liceum Ogólnokształcące – pokazy zamknięte
Blok 14: 8:00-12:00 MiniINPUT 2019
Blok 15: 12:00-14:00 Klasyka reportażu sportowego
Teatr im. Williama Horzycy w Toruniu
Blok 16: 16:00-17:00 Spektakl „Pudełko zapałek”
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – sala kinowa
Blok 17: 16:00-18:30 „Ikar”
Blok 18: 18:30-20:30 Fakt w Fabule – „Free Solo: ekstremalna wspinaczka”
Blok 19: 20:30-22:00 Wieczór komentatorów „Popłakałem się ze wzruszenia”

Dzień 3 (sobota), 28 września 2019 r.
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – sala kinowa/Czytelnia*
Blok 20: 12:00-14:00 „Sen o Warszawie”
Blok 21: 14:00-16:30 Fakt w Fabule – „Diego”
Blok 22: 16:30 – 18:00* Spotkanie z zespołem Magazynu Ekspresu Reporterów
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki — sala koncertowa
Blok 23: 19.00 Gala Zamknięcia — wręczenie nagród laureatom Przeglądu
Konkursowego połączone z koncertem Janusza Radka "Wokół Niemena",
podczas Gali wystąpi także Band Igora Nowickiego oraz Izabela Szafrańska

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – sala kinowa
Blok 11: 11:30-13:00 „100 lat polskiego sportu”
Blok 12: 18:00-20:00 Fakt w fabule – „K2. Ostatnia Góra”
Blok 13: 20:00-22:00 Noc reporterów „Reporterzy niezależni”
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