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19. edycja Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych
w Sandomierzu i piąty Plener Dziennikarski studentów
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
Jest okazja, żeby świętować! Ale czy można świętować,
kiedy czas festiwalu zbiega się z sesją i tak naprawdę
wpadamy do Sandomierza między jednym egzaminem
a drugim. Kilkoro z nas wróci do Warszawy prosto na
kolejny test, a jeszcze czeka nas ten odłożony z festiwalowego tygodnia.
Trzeba jednak zapytać, co się u nas zmieniło w ciągu
tych pięciu (a właściwie – sześciu, pandemia wymusiła przerwę w dziennikarskich warsztatach) lat. Otóż
rozsmakowaliśmy się w wydawaniu gazet. Zespół redakcyjny uformowany na czas pleneru po powrocie do
Warszawy pracuje dalej. Wydajemy regularnie pismo
pod nazwą „Nowy Folder” – w zeszłym roku w „Gazecie NieZwykłej” pokazaliśmy próbkę naszych możliwości. Teraz zapraszamy „Gazetę” do „Nowego Folderu”.
W specjalnym, przygotowanym na Festiwal, wydaniu
„Nowego Folderu”, znajdziecie Państwo przegląd tego,
co czeka Was w Sandomierzu – recenzje i omówienia
filmów, rozmowy i spotkania z ciekawymi ludźmi. I tak
porozmawiamy z panią dyrektor Festiwalu, Katarzyną
Kubacką-Seweryn, a także podzielimy się naszą opinią
o serialu „Królowa” z wybitną kreacją Andrzeja Seweryna. Zaproponujemy też młode polskie kino spod
znaku Warszawskiej Szkoły Filmowej i Studia Munka
i spotkanie z klasyką – film o Jerzym Kawalerowiczu
– w stulecie urodzin Mistrza, bez którego nie byłoby
ani sławnej Szkoły Polskiej, ani Stowarzyszenia Filmowców Polskich. A dla równowagi mamy sylwetkę
Małgorzaty Szumowskiej, tegorocznej laureatki Korony Sandomierskiej.
A w drugiej części numeru – relacja z odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Ryszardowi Kapuścińskiemu, umieszczonej na ścianie bloku, gdzie mieszkał
przez ponad 20 lat. Pomysł tablicy pochodzi od sąsiadów Cesarza Reportażu, a ufundowała ją Fundacja
Centrum Badań i Edukacji jego imienia, będąca m. in.
wydawcą „Nowego Folderu”.
Zapraszamy do lektury!
Uczestnicy V Pleneru Dziennikarskiego Studentów
WDIB UW w Sandomierzu
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NARESZCIE ZWYCZAJNIE!
FOT. RADIO LELIWA

Od 25 czerwca trwa już 19. Festiwal Spotkań-Filmów Niezwykłych w Sandomierzu. Do naszego
nadwiślańskiego grodu zawita wiele gwiazd związanych z filmem, sceną teatralną, muzyką i malarstwem, m.in. Małgorzata Szumowska, która
odbierze Koronę Sandomierską za tytuł Reżysera
NieZwykłego, Maja Ostaszewska (wyróżniona tytułem aktorki NieZwykłej), Andrzej Seweryn, Wojciech Bonowicz, Vadim Brodski oraz Leszek Mądzik.
Po dwóch trudnych latach w cieniu pandemii, na
tegoroczny festiwal zaplanowano mnóstwo atrakcji.
Weekendowe wieczory (1-2 lipca) umilą muzycznie
wybitni artyści – zespół VOO VOO oraz Magda
Umer, która oprócz niesamowitego recitalu zaśpiewa wraz z całą sandomierską publicznością utwór
z teki Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone
gramy". Nie zabraknie atrakcji dla miłośników malarstwa oraz zwierząt – po raz pierwszy odbędzie się
niedzielny spacer z psami, mający na celu zwrócenie uwagi na los zwierząt, mieszkających w schroniskach

Artystyczna impreza, która od lat skupia wielbicieli
dobrych filmów, sztuki i muzyki, niesie ze sobą ważne treści, a także służy integracji, tak ważnej teraz,
po długim czasie lockdownu. Liczę, że nasi mieszkańcy, a także goście tłumnie pojawią się na wszyst-

kich NieZwykłych częściach bogatego w ogólnoświatowe tytuły programu. W inicjatywę angażują
się także restauratorzy, hotelarze oraz sami mieszkańcy. Chcę, aby sandomierzanie uwierzyli, że ten
festiwal to jest ich dziecko, że istnieje organizator
w osobie pani Katarzyny Kubackiej-Seweryn, ale
to właśnie oni – mieszkańcy, mają czynny wpływ

na przebieg wydarzenia. Serdecznie zapraszam na
Festiwal Spotkań-Filmów Niezwykłych w Sandomierzu. Przeżyjcie filmy, które przygotowaliśmy dla
Was.
Marcin Marzec
Burmistrz Sandomierza

RYNEK SANDOMIERSKI, FOT. WIKIPEDIA

Festiwal Filmów–Spotkań Niezwykłych jest ważnym wydarzeniem dla naszego miasta, dla mieszkańców, a także turystów, których w okresie letnim
w Sandomierzu nie brakuje, dlatego ta inicjatywa
koniecznie musiała pojawić się w naszym kalendarzu imprez, dlatego też my - jako samorząd - wspieramy to wydarzenie finansowo i organizacyjnie.
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TROCHĘ NIEZWYKŁOŚCI NA CO DZIEŃ
FOT. RADIO KIELCE

Bardzo cieszę się, że udało nam się przygotować
tegoroczny Festiwal, mimo ogromnego zmęczenia,
jakie jest nieodłącznym elementem przynależnym
organizacji wydarzenia, które składa się z tak wielu
elementów. W tym roku mamy bardzo ograniczone
środki finansowe, zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich latach, ale jednak naszym największym
sukcesem jest to, że znaleźliśmy w sobie siłę, pasję
i determinację. I Festiwal się odbywa. Wielką radością dla mnie jest obecność studentów, pracujących nad gazetą NieZwykłą, oraz licealistów z Gildii
Szkół NieZwykłych, czyli młodych, którzy współtworzą nasz Festiwal i są jego częścią.
Chciałabym zwrócić szczególna uwagę na te punkty programu, które adresujemy do Gości z Ukrainy. W ten sposób podkreślamy naszą solidarność
z ludźmi uciekającymi przed wojną. Proponujemy
wydarzenia, które pozwolą im na chwilę zapomnienia, oderwania się od traumatycznych wydarzeń,
a jednocześnie zaznaczają tożsamość i nasze uznanie dla niepodległej Ukrainy.
W zeszłym roku, z lekkim przymrużeniem oka,
w dniu 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, który
podobnie jak my poszukiwał „niezwykłości w codzienności”, ogłosiliśmy 27 czerwca Światowym
Dniem Niezwykłości. Oprócz proklamacji, którą
wówczas wygłosiliśmy, chcieliśmy zorganizować
wydarzenie, które nie tylko będzie integrowało społeczność festiwalową, ale przekaże ważne dla nas
treści. Od początku istnienia imprezy, od niemal
20 lat, „Naszym celem jest zwrócenie uwagi na najważniejszą wartość w życiu każdego człowieka: na
relacje. Relacje międzyludzkie, relacje ze światem

W tym roku podtrzymujemy tradycję i - zaznaczam
fascynację aktualnością tekstów Młynarskiego – zaśpiewamy razem z Magdą Umer „Jeszcze w zielone
gramy”. Z radością wyślemy w świat płynące z tej
piosenki przesłanie. Czy zagrajcie z nami w zielone?

przyrody, ale także z kulturą i sztuką we wszystkich
jej przejawach. Dzięki temu budujemy harmonię,
uważność, autentyczność i wewnętrzna spójność –
relacje z samym sobą”.
Taka jest nasza misja. W zeszłym roku naczelnym
hasłem festiwalu było wyzwanie z piosenki Wojciecha Młynarskiego „Lubmy się … choć trochę”.
Wspólnym odśpiewaniem piosenki, w towarzystwie ponad 200 osób, pobiliśmy Rekord Polski.

Katarzyna Kubacka-Seweryn
Dyrektor Festiwalu Filmów-Spotkań Niezwykłych
w Sandomierzu

KORONA DLA MAŁGORZATY SZUMOWSKIEJ

SZCZĘŚLIWA REŻYSERKA

Współczesne kino polskie przez wielu uważane jest za nudne, niekiedy głupie. Czy naprawdę
nasze filmowe podwórko jest obecnie aż tak ubogie? Twórczość Małgorzaty Szumowskiej zdecydowanie temu zaprzecza.
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Małgorzata Szumowska jako reżyserka filmu pełnometrażowego zadebiutowała w 2000 roku. „Szczęśliwy człowiek" odbył triumfalną wędrówkę przez
festiwale filmowe, w Salonikach został wyróżniony za kompozycję wizualną, zaś sama Szumowska
kandydowała do Europejskiej Nagrody Filmowej
w kategorii "odkrycie roku". Miarą sukcesu, obok

FOT. MFF BERLIN

Małgorzata Szumowska przyszła na świat w 1973
roku – a więc w okresie, kiedy komunistyczna Polska rozwijała się dość dynamicznie jak na ówczesne
realia. Urodziła się w Krakowie i wychowywała się
w środowisku kultury – jej ojciec, Maciej, był znanym dziennikarzem i reżyserem filmów dokumentalnych. Matka, Dorota Terakowska, zajmowała
się pisaniem: była dziennikarką (m.in. „Przekroju”) i autorką powieści. Nastoletnia Małgorzata po
ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie udała się na studia: najpierw na historię
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później
na reżyserię w słynnej łódzkiej Filmówce. Jej nauczycielem i opiekunem artystycznym pierwszych
dokonań był Wojciech Jerzy Has, jeden z mistrzów
polskiego kina, twórca „Jak być kochaną” i „Sanatorium pod klepsydrą”.

recenzji w najbardziej prestiżowych magazynach
filmowych świata, było wejście na ekrany brytyjskie, co wówczas w przypadku filmów polskich było
wyjątkowe. Nie znaczy to, że „Szczęśliwy człowiek"
jest filmem prostym w odbiorze i adresowanym do
każdego widza, Szumowską stać było na odwagę
realizacji filmu stricte artystycznego, świadomie
skierowanego do odbiorców gotowych na podjęcie
dialogu z twórcą. Był to także początek artystycznej
współpracy z operatorem Michałem Englertem.
Mając 31 lat Małgorzata Szumowska wzięła udział
w swoim pierwszym projekcie międzynarodowym.
Był to film „Ono” z Małgorzatą Belą, realizowany we
współpracy z niemieckimi filmowcami. Opowiadał
on historię kobiety, która doświadczyła niechcianej
ciąży.

MAŁGORZATA SZUMOWSKA
ZE SREBRNYM NIEDŹWIEDZIEM

Niedługo później w życiu reżyserki doszło do tragedii: w krótkim odstępie czasu straciła oboje rodziców. „33 sceny z życia” (2008) są zapisem duchowej
kondycji młodej kobiety, znajdującej się w podobnej sytuacji, a zważywszy na ilość autobiograficznych odwołań, zamieszczonych w filmie, można
wręcz mówić o swoistej autobiografii. Film stano-

Liczącą około 20 pozycji filmografię Małgorzaty
Szumowskiej zamykają – na razie - dwa tytuły, zrealizowane wspólnie z Michałem Englertem – już nie
tylko operatorem, ale współreżyserem. „Śniegu już
nigdy nie będzie” (2020) – oficjalny polski kandydat do Oscara – bada współczesną obyczajowość:
masażysta z Czernobyla staje się guru dla znudzonej społeczności zamkniętego osiedla. W odmienny
świat wkracza „Infinitive Storm” (2022) – pierwszy
amerykański film Szumowskiej, z udziałem Naomi
Watts, gdzie stawia się współczesnego człowieka
naprzeciw nieprzyjaznej naturze i obserwuje ten
nierówny pojedynek. Zdaniem Michaela O'Sullivana z „Washington Post”, to „wstrząsająca historia o przetrwaniu, której pozbawiono energii na
potrzeby uzyskania melodramatycznego poklasku,
który – choć rzeczywisty – wydaje się niezasłużony”.
Zdecydowana większość filmów Małgorzaty Szumińskiej jest przepełniona motywami choroby,
straty oraz niszczycielskiej miłości. To problemy,
z którymi boryka się człowiek współczesny w świecie tak ułożonym, że w zasadzie nie ma na nie miejsca. Charakterystycznym elementem twórczości
Szumowskiej jest prowokacyjne łamanie pewnych
zasad – chociażby kanonów piękna. Dla niektórych
to atut jej twórczości, inni widzą w tym świadome
drażnienie się z widzem. Jednak nie da się zaprzeczyć, że Małgorzata Szumowska była i jest reżyserką „niepokorną”. W dobie zhomogenizowanej,
zamkniętej w neutralnych formatach kultury – nie
tylko masowej – to trudne wyzwanie, mogące wszak
okazać się godną wizytówką polskiego kina i całego
kraju.

33 SCENY Z ŻYCIA, FOT. MAT. PRAS.
BODY/CIAŁO, FOT. MAT. PRAS.

Wydaje się, że taką właśnie drogę – sięganie po kontrowersyjne tematy, by wywołać gorące dyskusje –
wybrała reżyserka. W 2013 roku powstał film „W
imię…”, jeden z najbardziej kontrowersyjnych utworów w jej dorobku. Opowiadał on historię księdza,
który odkrywa w sobie skłonności homoseksualne.
Ta produkcja zapewniła Szumowskiej kolejne nagrody, w tym na festiwalu w Berlinie. „W imię…”
rozpoczęło świetną passę reżyserki. Przez następne
lata powstawały jej najciekawsze utwory. Zaliczyć
można do nich jej „cielesne” filmy, czyli „Body/
Ciało” (2015), za który otrzymała Złote Lwy w Gdyni oraz „Twarz” (2018), która przyniosła reżyserce
Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Zwłaszcza ten
drugi tytuł wzbudził wiele kontrowersji: uniwersalna opowieść o młodym mężczyźnie, szukającym
swego miejsca po przeszczepie twarzy, została wpisana w polskie realia, ukazane w sposób co najmniej
sarkastyczny.

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, FOT. MAT. PRAS.

W tym samym czasie Małgorzata Szumowska nawiązała współpracę z duńską wytwórnią filmową
Zentropa, kierowaną przez Larsa von Triera. Uczestniczyła w produkcji głośnego „Antychrysta” von
Triera i realizowanej w polskiej koprodukcji „Kobiety, która pragnęła mężczyzny”, sama przygotowując nie mniej głośny „Sponsoring” (2011), gdzie
wielka aktorka Juliette Binoche jako dziennikarka
renomowanego magazynu badała temat prostytucji
wśród studentek. Temat gorący i kontrowersyjny,
także film wywołał równie gorącą dyskusję.

TWARZ, MATEUSZ KOŚCIUKIEWICZ, FOT. MAT. PRAS.

wiący próbę przepracowania tamtej traumy, jednocześnie w wielu elementach prowokujący przyniósł
reżyserce nie tylko rozgłos, ale i sukces festiwalowy
w Locarno i w Gdyni, gdzie „33 sceny” zebrały aż
pięć nagród, w tym za reżyserię i zdjęcia Michała
Englerta. Polska Akademia Filmowa – a także czytelnicy magazynu „Film” – uznała dzieło Szumowskiej za najlepszy film sezonu.

Oskar Majkrzak
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COŚ INNEGO
W dorobku Małgorzaty Szumowskiej „Infinite Storm” jest filmem szczególnym - z paru powodów. Przede wszystkim jest to jej debiut na rynku amerykańskim. Natomiast widzów znających jej poprzednie dokonania mogą zaskoczyć zarówno survivalova tematyka, jak i osobliwa poetyka nowego obrazu.
„INFINITE STORM”: NAOMI WATTS, FOT. MAT. PRAS.

„Infinite Storm” inspirowany jest opisaną przez Ty
Gagne’a w „Reader's Digest” historią z życia Pam
Bales, amerykańskiej pielęgniarki i ratowniczki
górskiej, która kilkanaście lat temu ocaliła życie
zdesperowanemu mężczyźnie „uwięzionemu” na
Górze Waszyngtona w New Hampshire.
Szumowska na bazie tego wydarzenia stworzyła
film z pogranicza thrillera i kina kontemplacyjnego. Jego akcja - z wyjątkiem kilku scen retrospektywnych - rozgrywa się w pięknych, ale budzących
grozę górach (zdjęcia kręcono w Słowenii), w trudnych, zmiennych warunkach pogodowych (śnieżyca, wichury). My zaś, siedząc w wygodnych fotelach, podążamy za zmaganiami bohaterki, śledzimy
jej walkę z żywiołem, samą sobą, a potem także
z napotkanym półprzytomnym turystą, którego postanawia sprowadzić do bezpiecznej doliny.
Dialogów w tym filmie jest niewiele; częściej słyszymy szelest śniegu i mocny oddech; obserwujemy ludzki wysiłek, bardziej lub mniej dramatyczne
sytuacje i zachowania bohaterów -tylko momentami wywołują silniejsze emocje, a nawet przejmują. W drugiej połowie film staje się nużący. Pytanie „czy ratowniczka uratuje turystę?” schodzi na
plan dalszy, bo czujemy, że uratuje. Ale Szumowska
podsuwa jeszcze kilka pytań-zagadek : jakie wcześniejsze traumy i doświadczenia życiowe stoją za
odwagą kobiety? co powodowało zdesperowanym
mężczyzną, który w górach szukał śmierci? Pytania pozostają otwarte, jakkolwiek w końcówce filmu otrzymamy sugestię odpowiedzi. Zapewne, nie

wszystkich ona zadowoli. Niektórym pozostaną
w pamięci głównie wrażenia wizualne z tej niecodziennej górskiej „przygody” i może też uznanie dla
odtwórczyni roli głównej Naomi Watts, hollywoodzkiej gwiazdy znanej m.in. z „Mulholland Drive”
Davida Lyncha, „Niemożliwego” Juana Bayony czy
oscarowego „Birdmana” Alejandro Inarritu. To na
jej grze i sugestywnych zdjęciach Michała Englerta,
także współreżysera, opiera się ten film.
Robert Mrówiecki

„Infinite Storm”
reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert
Wlk. Brytania-Australia-Polska
2022
Dystrybucja Gutek Film
Kino Starówka
2 lipca, sobota , godz. 19:00
3 lipca, niedziela, godz. 18:30

ZESPÓŁ EDUKATORÓW FILMOWYCH, FOT. ZEF

FILMOWE OKNO NA EUROPĘ
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Na tegorocznym Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu pojawi się Zespół Edukatorów Filmowych. Poprowadzi kreatywne wielkoformatowe warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas
których zostanie zaprojektowany plan ,,lepszego
świata”. Młodzi uczestnicy będą mieli okazję zainspirować się pracami architektów krajobrazu oraz
kadrami z filmów objętych Znakiem Jakości ZEF
a także stworzyć niesamowity świat pełen atrakcji.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, ale
także do widzów dorosłych.
Zespół Edukatorów Filmowych to 30-osobowa
grupa ekspercka. Jej działalność to przedłużenie aktywności powołanego w 2016 roku przy Sieci Kin
Studyjnych Zespołu ds. Młodej Widowni, mającego wspierać szkolny program edukacji filmowej.
Zmiany w strukturach kin studyjnych i lokalnych
wymusiły reorganizację zespołu i powołanie w jego
miejsce Zespołu Edukatorów Filmowych. W jego
skład wchodzą twórcy programów edukacji filmowej, przedstawiciele kin, filmoznawcy i nauczyciele. Celem jest wyszukiwanie najciekawszych i najbardziej wartościowych filmów, spośród premier
kinowych oraz programów krajowych festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży. W 2021 roku ZEF
został dofinansowany środkami unijnymi w ramach

ZESPÓŁ EDUKATORÓW FILMOWYCH, FOT. ZEF

programu ,,Collaborate to Innovate” sieci kin Europa Cinemas – to wyróżnienie za projekt „Znak Jakości ZEF” jako formy rekomendacji filmów, które
warto obejrzeć.
Sandomierskie warsztaty poprowadzą:
Marta Szkiel - plastyczka, animatorka, grafik komputerowy. Od wielu lat związana z organizacjami
pozarządowymi, gdzie współtworzy i prowadzi
projekty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Artur Lecybil – związany z częstochowskim kinem
studyjnym Iluzja, koordynator programu Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej. Dewiza życiowa:
„wizyta w kinie ma być niekończącą się przygodą”.
Gosia Kuzdra - freelancerka w zakresie kina i.. masaży, miłośniczka festiwalowej atmosfery i prelegentka edukacji filmowej. Kinowa podróżniczka
- prowadzi blog @cinemap_gosiakuzdra i specjalistka ds. promocji ZEF.
Monika Sacharuk

MIĘDZY OKLASKAMI I SZTUKĄ
W czym tkwi sekret Chopina? Jak zagrać jego kompozycje, by nie brzmiały sztywno? Tego
uczył się Éric-Emmanuel Schmitt u madame Pylińskiej, niemal wcale nie dotykając przy tym
fortepianu.
JOANNA ŻÓŁKOWSKA, FOT. EWA KUNICKA

Spektakl „Madame Pylińska i sekret Chopina” w reżyserii Roberta Glińskiego to adaptacja powieści
autobiograficznej o tym samym tytule. Po przybyciu do Paryża Éric-Emmanuel Schmitt (Kacep
Kuszewski) postanawia kontynuować pasję z dzieciństwa – grę na fortepianie. Mimo lat nauki nie
potrafi odtworzyć kompozycji Chopina z należnym
wdziękiem i emocją. W tym celu udaje się do madame Pylińskiej – emigrantki z Polski, nieomal dewocyjnie oddanej kompozytorowi. W tę rolę wcieliła
się Joanna Żółkowska.
Madame Pylińska jest jednak nauczycielką niekonwencjonalną. Zamiast poprawiać układ rąk Schmitta na klawiszach, każe mu obserwować ruch gałęzi
na wietrze, zbierać kwiaty o świcie tak, by z płatków
nie spadła kropla rosy i uprawiać seks, patrząc kochance w oczy. Tym samym adept uczy się nie tyle
gry, ile uważności i wrażliwości na świat. To one pomagają odnaleźć klucz do twórczości Chopina. To
lekcje, które nie tracą na ważności.
„To spektakl o tym, co w ostatnich czasach jest tak
często zapomniane. O miłości do sztuki. O pasji,
która może stworzyć arcydzieła. O świecie pulsujących energii, które kształtują artystę. O tym, że
kultura to wartość najwyższa. Tak jak muzyka Chopina, która weszła do kanonu arcydzieł światowych”
– mówił o sztuce reżyser Robert Gliński. I zdecydowanie osiąga ona ten cel.
To właśnie “Madame Pylińska i sekret Chopina”
został wybrany na benefis dla Joanny Żółkiewskiej,
obchodzącej w tym roku 50-lecie kariery artystycznej. Za zasługi dla świata sztuki otrzymała również
Certyfikat im. Edwarda Csató, wyróżnienie polskiej
sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. A jest za co chwalić. Joanna Żółkowska perfekcyjnie oddaje manieryzmy madame
Pylińskiej, a jej kuriozalne metody nauczania przekazuje z pełną wiarą. Widz może zanurzyć się jej
nauce i miłości do Chopina, nie wątpiąc w jej autentyczność ani przez chwilę. Dobrze radzi sobie

również Kacper Kuszewski, obrazując emocje, jakie
mogły przelatywać przez głowę Érica-Emmanuel
Schmitta po usłyszeniu jakże osobliwych rad.

i jego twórczości, ale i aktorów, którzy wprowadzili
ją na scenę. Z pewnością będzie to również wspaniała pamiątka jubileuszu Joanny Żółkowskiej.

Nie można przecenić umiejętności Leny Ledoff, dopasowującej swoją grę zarówno do doświadczonej
pianistki, jak i studenta potykającego się o takty.
Fragmenty utworów Chopina dopełniają całości,
pozwalają widzowi zrozumieć przytyki madame
Pylińskiej i niuanse gry na fortepianie. Bez niej
spektakl nie miałby swojej mocy.

Kinga Sobaniec

Spektakl Glińskiego należy do wybitnie zaaranżowanych i wartościowych. Jest jednocześnie dowcipny i głęboki, a rozwój głównego bohatera przedstawiony został nad podziw skrupulatnie. Sztuka
zachęca do poznawania bliżej nie tylko Chopina

Éric-Emmanuel Schmitt, „Madame Pylińska i sekret Chopina”, reż. Robert Gliński
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KIEDY KINO JEST CAŁYM ŻYCIEM
Rozmowa ze Stanisławem Zawiślińskim, scenarzystą i współreżyserem filmu „Żyłem siedemnaście razy”, który opowiada o Jerzym Kawalerowiczu. W tym roku przypada 100 rocznica
jego urodzin i 15 rocznica śmierci.
Co w biografii Kawalerowicza jest dla pana
najbardziej interesujące?

cji międzyludzkich. Mówi się, że Kawalerowicz
pośród polskich reżyserów jego generacji miał
najlepiej opanowany warsztat filmowy, a przecież
nie skończył żadnych wyższych studiów filmowych. Wszystkiego nauczył się w praktyce, na
planach filmowych. Jak twierdził Konwicki „miał
kamerę pod czaszką”. Całkowicie oddał się kinu.
Dzięki temu wiódł aktywne, pracowite, ciekawe,
bogate w sukcesy, ale niepozbawione porażek i
dramatów długie życie. Ostatni film, ekranizację
„Quo vadis”, do której przymierzał się ponad 30
lat, wyreżyserował, gdy miał prawie 80 lat. Miałem to szczęście, że poznałem go wcześniej; przeprowadziłem z nim wiele wywiadów, mogłem
obserwować jak pracuje na planie, jak radzi sobie
z pięcioma kotami i popija swój ulubiony koktajl whisky... z mlekiem.

Analizując jego życie można poznać kawał historii Polski XX wieku i dzieje polskiego kina
powojennego. Urodził się w roku 1922, w kraju, który niedawno odzyskał niepodległość.
W tym samym roku został zastrzelony prezydent
Gabriel Narutowicz. To wydarzenie stało się po
latach kanwą filmu Kawalerowicza „Śmierć prezydenta”. Inne doświadczenia, zwłaszcza te z
lat dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonej
na terenie dzisiejszej Ukrainy, w Gwoźdźcu i w
Stanisławowie, w wielokulturowym środowisku
Polaków, Żydów, Ukraińców i Rusinów, również
odcisnęły się na jego nacechowanej tolerancją
postawie życiowej oraz zainteresowaniach twórczych. Gdyby w dzieciństwie nie spotkał chasydów, to pewnie nie nakręciłby „Austerii”. Z kolei
służenie do mszy w gwoździeckim klasztorze
ojców bernardynów miało znaczący wpływ na
kształt „Matki Joanny od Aniołów”, filmu, za
który dostał Srebrną Palmę w Cannes.

Rozmawiała Anna Skroś
Zdjęcie: Krzysztof Wojciewski

Jak jeszcze Jerzy Kawalerowicz wpłynął na polskie kino?
Zasługi Kawalerowicza nie tylko dla X Muzy, ale
i dla całej polskiej kultury są ogromne. W jego
Zespole Filmowym „Kadr”, założonym w 1955
roku, powstał co dziesiąty polski film. To jest ewenement na skalę światową. Kierował nim przez
ponad pół wieku. W „Kadrze” narodziła się Polska Szkoła Filmowa, czyli nurt „romantycznych”
rozrachunków z historią, który na przełomie lat 50
i 60. wyniósł polskie kino na arenę międzynarodową. Ale sam Kawalerowicz z tym nurtem nie utożsamiał się, podążał własną drogą.
W 1966 roku jego „Faraon” otrzymał nominację do Oscara, a dekadę później podobny sukces przypadł w udziale „Nocom i dniom” Jerzego Antczaka, również wyprodukowanym
w „Kadrze”. Kręcili w tym zespole filmy m.in.
Andrzej Munk, Andrzej Wajda, Kazimierz
Kutz, Janusz Morgenstern, Tadeusz Konwicki,
a z młodszej generacji m.in. Juliusz Machulski.
Kawalerowicz był otwarty na pomysły innych reżyserów, pomagał im. A ponadto współtworzył
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, był jego
prezesem przez 12 lat. Przyczynił się także do
powstania Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Co dzisiaj mówią nam jego filmy?
Nakręcił ich siedemnaście, jeden niepodobny do
drugiego. Niektóre się nie zestarzały. Wciąż widać, jak są dopracowane warsztatowo, wizualnie.
Na przykład „Faraon”: jest świetnym studium
ponadczasowych mechanizmów polityki i władzy, a jednocześnie wspaniałym, pełnym urody
i rozmachu widowiskiem historycznym, o wiele lepszym niż kręcone w tamtych latach hollywoodzkie superprodukcje takie jak „Spartakus”
czy „Kleopatra”. Wciąż aktualnym filmem jest
skromny, czarno-biały „Pociąg” – pokazuje uniwersalną tęsknotę za uczuciami i kruchość rela-
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JERZY KAWALEROWICZ

KINO MŁODYCH:
STUDIO MUNKA
W zestawie filmów, przygotowanych przez twórców skupionych wokół Studia Munka, działającego przy Stowarzyszeniu
Filmowców Polskich, zwraca uwagę co najmniej kilka tytułów. Oto niektóre z nich:
Niebezpieczna droga na skróty

Oczekiwany powrót księdza

Piotr Trojan sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Po sukcesie „25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy”, w którym wcielił się w głównego
bohatera, przyszedł czas na jego reżyserski debiut.
„Synthol” to historia chłopaka, który – podążając
za marzeniami o idealnym ciele – zderza się z brutalną rzeczywistością. Tytułowy synthol to środek,
który stosują kulturyści. Wprawdzie nie stymuluje
mięśni do bezpośredniego wzrostu, ale wywołuje
w ich obrębie stan zapalny, który krótkotrwale je
powiększa. To jedna z najniebezpieczniejszych, ale
zarazem najprostszych dróg do doskonałej sylwetki. W dążeniach do spełnienia marzeń pomaga mu
jego nadopiekuńcza matka (Iwona Bielska), która
flirtuje za niego z dziewczynami w internecie. Szybko okazuje się, że rzeczywistość jest nieco inna niż
ta, którą obiecują w internecie trenerzy.

Absolwenta prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie – Witalija – dzieli zaledwie krok
od wyświęcenia. Zgodnie z zasadami, najpierw
musi się ożenić. Jeśli tego nie zrobi, czeka go życie
zakonnika. Ale zanim dojrzeje do podjęcia tej trudnej decyzji, postanawia, wraz z przyjacielem z seminarium, wynająć mieszkanie, w którym wkrótce
tworzą własną, odizolowaną od codzienności przestrzeń. Przygląda jej się Monika Proba, reżyserka
wielokrotnie nagradzanych „Lat świetlnych”: dwupokojowy, nieduży lokal jest pełen życia, humoru,
wrażliwości, dewocjonaliów i cerkiewnej muzyki.
Podczas gdy panowie zawieszeni są w błogiej beztrosce, rodzina Witalija na Białorusi wciąż wyczekuje powrotu księdza.

Geniusz z Pcimia
W ramach programu Studia Munka „Pierwszy Dokument” powstał „Solar Voyage” – dokument (dość
powiedzieć, że eksperymentalny) z elementami animacji. Reżyser, Adam Żądło, przedstawia żartobliwą opowieść o pochodzącym z Pcimia Mirku Lechu (Krzysztof Piątkowski oraz Jacek Łukaszewski)
– wielkim umyśle oraz wizjonerze, który przekracza
własne bariery w poszukiwaniu miłości oraz upragnionego zatrudnienia w… elektrowni słonecznej.
Ciepła, nielinearna narracja koresponduje z niebanalną formą: „Solar Voyage” ma w sobie coś z te-

ledysku, animacji oraz dokumentu. 60 lat życia genialnego schizofrenika ujęte w 18-minutowej, dość
niekonwencjonalnej opowieści.
Bychawa z perspektywy makro
Co widzi astronauta, patrząc na glob z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Gminę Bychawa na
Lubelszczyźnie. Gdy jeden z pozaziemskich lotników – Jeff Williams – dodał na swojego Instagrama
zdjęcie, przedstawiające piękne mozaiki żyznych
pól, paru polskich obserwujących go użytkowników
odnalazło na fotografii własną ojcowiznę – scho-

LATA ŚWIETLNE, FOT. STUDIO MUNKA

waną wśród pól podlubelską gminę Bychawa. Szlakiem tejże historii podążyła Dorota Roś, reżyserka
„Mikrokosmosów” – dokumentu przybliżającego
codzienne życie i bychawską rzeczywistość. To opowieść o zbiorowości, pasjach, radości, smutku i próba zderzenia pozaziemskiej, makro-perspektywy z
perspektywą codzienności bychawian w ujęciu mikro. Nietrudno doszukać się także alegorii krzywdzących dla prowincjuszy stereotypów, którym ulegają mieszkańcy wielkich metropolii.
Michał Tobolewski

SOLAR VOYAGE, FOT. STUDIO MUNKA

KINO MŁODYCH: WARSZAWSKA
SZKOŁA FILMOWA

„SUKIENKA”: ANNA DZIEDUSZYCKA FOT. WSF

Historia jak z kina: studencki film, zrealizowany w Warszawskiej Szkole Filmowej (nie pierwszy zresztą) kandyduje do
Oscara. Nie – do studenckiego Oscara, ale do tego prawdziwego, dorosłego, przyznawanego na uroczystej gali.

liwość i chciałem spróbować w nią wniknąć. Chyba najbardziej zainspirował mnie artykuł na temat
osób niskiego wzrostu, który przeczytałem w internecie. Wydawało mi się, że taka bohaterka będzie
kimś nowym, a jednocześnie opowie wszystko to,
co siedziało w mojej głowie. Gdy miałem już Julię
i zarys historii, brakowało mi klucza, który spiąłby
to wszystko fabularnie. Wtedy przeczytałem artykuł o tym, jak osoby niskiego wzrostu z trudnością
pozyskują ubrania. Trzeba szukać w działach dziecięcych lub szyć na miarę, co jest trudne i przykre.
Uznałem, że sukienka będzie z jednej strony odpowiednim symbolem tego, co świat robi z ludźmi
w jakikolwiek sposób innymi, a z drugiej – symbolem pragnień bohaterki.
„Ostatnia szansa”,
26-letnia Sara ze Sztumu od lat cierpi na anoreksję.
Obecnie waży 36 kilogramów, ale zdarzało się, że
ważyła już mniej. Jak sama mówi - nie pamięta własnego dzieciństwa, ale pamięta dzieciństwo swojego
brata, któremu zawsze zazdrościła opieki, jaką był
otoczony. Jej choroba dała jej "prawo" do bycia słabą i mówi, że jej się to podoba, bo ktoś musiał się
nią opiekować. Paradoksalnie, życie Sary od zawsze
kręci się wokół jedzenia: obsesyjnie liczy kalorie,
kocha wagę kuchenną i zarazem nienawidzi wagi
łazienkowej. Po wielu latach, ze względu na chęć
założenia rodziny, decyduje się na rozpoczęcie leczenia w zamkniętym ośrodku terapeutycznym. To
świadomy początek walki o siebie i o własne zdrowie.

Wprawdzie tym razem jeszcze Tomasz Łysiak nagrody Akademii nie otrzymał, ale był blisko. Co
najmniej tak blisko jak Tomasz Śliwiński, twórca
„Naszej klątwy” (2013), także zrealizowanej w Warszawskiej Szkole Filmowej.
„Sukienka”,
„Trudno wskazać konkretny moment, w którym
przyszła do mnie ta postać – o kulisach realizacji

opowiada Tomasz Łysiak. - Na początku zastanawiałem się, o czym chcę opowiedzieć, co interesuje
mnie w świecie, w człowieku, co mnie boli, przeraża. Stwierdziłem, że chciałbym zrobić film o odrzuceniu, samotności i potrzebie miłości. O tym,
że czasami społeczeństwo odrzuca nas ze względu
na wygląd fizyczny. Od tego wyszedłem, a pomysłów na bohaterkę było dużo. Wiedziałem, że chcę
zrobić film o kobiecie. Interesowała mnie ta wraż-

„Ostatnia szansa” to etiuda dowodząca niezwykłej
wrażliwości jej autorki, Wiktorii Niewiadomskiej.
Jak mówi o sobie „zawsze chciałam żeby jej kino
było »ważne«, dlatego skupia się na ludziach i ich
problemach. To jeden z powodów, dlaczego zakochałam się w filmie dokumentalnym. Uwielbiam
każdą formę audiowizualną, która może skłonić widza do refleksji, emocji i zmian. A nic co ludzkie nie
jest mi obce”.
oraz „Mój brat rybak”
Film zrealizowany przez Alicję Sokół miał premierę
w na Festiwalu w Gdyni 2021, w konkursie krótkie-
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MÓJ BRAT RYBAK, FOT. WSF

go metrażu, który to konkurs… wygrał. „Mój brat
rybak” opowiada o dwóch braciach, mieszkających
nad morzem. Jeden z nich myśli o związaniu przyszłości z morzem, o podjęciu – wzorem ojca – pracy
rybaka, drugi szuka szansy na ucieczkę. Ale kiedy
pewnego dnia znika ich ojciec, bracia muszą zbliżyć
się do siebie, przejmując wspólnie jego obowiązki
w porcie. Nie będzie do łatwe wyzwanie: najpierw
bracia w trudnych okolicznościach muszą odnaleźć
wspólny język.
Zapytana o specyfikę Warszawskiej Szkoły Filmowej Alicja Sokół przyznała: „W WSF nie uczą nas na
artystów, ale na rzemieślników. Każdy może znaleźć
styl, spróbować różnych rzeczy. To dobre miejsce,
żeby coś stworzyć, ale też nauczyć się pracy na planie filmowym”.
Kacper Jeżewski

Ludzi trzeba pytać. A później należy ich wysłuchać…
najlepiej z balkonu.
Paweł Łoziński stoi na balkonie z kamerą i mikrofonem. Zaczepia przechodniów, żeby dowiedzieć
się od nich czegoś o życiu. Zdawać by się mogło,
że to pomysł czysto pandemiczny (nawet pojawiały
się nagłówki w stylu „Pandemię spędził na balkonie”), ale Paweł Łoziński „Film balkonowy” kręcił
2,5 roku. 165 dni zdjęciowych. 8-10 godzin dziennie. I bynajmniej nie opowiada w nim o pandemii.
Pytanie „co słychać?” pada wielokrotnie. Najczęstszą odpowiedzią jest „dobrze, dzięki” – inna,
w pośpiechu codzienności, byłaby nie na miejscu,
dlatego tak wiele w filmie lakonicznych odezwań.
Ludzie nie są przyzwyczajeni do zwierzania się obcym, przyznawania do błędów czy złego humoru,
a Łoziński – jak przystało na doświadczonego dokumentalistę – drąży, zmusza do rozmowy i stawia
coraz to trudniejsze pytania. Bohaterowie pojawiają
się na ekranie przeważnie na chwilę, choć poznajemy też stałych sąsiadów reżysera; panią Zosię, dozorczynię, widzimy najczęściej podczas zamiatania
lub odśnieżania. Panią Jadwigę, wdowę po Andrzeju, która ciągle się śpieszy – to do domu, to do lekarza – ale zawsze elegancko ubraną. Andżelę widujemy najpierw w ciąży, potem już z wyczekanym
synkiem Stanisławem. Robert wyszedł niedawno
z więzienia i próbuje ułożyć swoje życie na nowo,
stać się dobrym człowiekiem.
Przypadkowi przechodnie nawet nie wiedzą, że
pojawiając się w zasięgu oka kamery, już stają się
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bohaterami i otwierają przed widzem księgę swojego życia. A kiedy zostają na dłużej, możemy zacząć
czytać – i tak obserwujemy na ekranie wiele zmian:
Robert wyrabia dowód osobisty i dostaje pracę przy
układaniu płytek, od śmierci męża Jadwigi mija 13
lat, a ona wciąż nie chce słyszeć „wesołych świąt”.

MT, AS
PAWEŁ ŁOZIŃSKI, FOT. HBO

BALKONOWE TÊTE-À-TÊTE

Założenia, zgodnie z którymi powstał „Film balkonowy”, są w gruncie rzeczy bardzo proste: reżyser
stoi na balkonie, zaczepia przechodniów i zadaje im
pytania. Efektem jest jednak przejmujący (bo naturalny) kolaż zwierzeń i historii bohaterów, w których odnaleźć możemy własne odbicie. Można więc
z powodzeniem połączyć dystans oraz poczucie bliskości z rozmówcami. Zwłaszcza po niemal dwóch
latach konieczności ograniczania kontaktów.

Łoziński, choć sam stoi na balkonie, nie wydaje się
traktować bohaterów z wysoka. „Kiedy robię film
o ludziach, to – choć na chwilkę – muszą stać mi się
bardzo bliscy. To bywa emocjonalnie wyczerpujące
– w „Filmie balkonowym” przeprowadziłem rozmowy z 2000 ludzi. Tyle osób spotkałem pod swoim
balkonem, w filmie będzie ich oczywiście mniej –
pewnie około 80. Każdą historię jakoś przez siebie
przepuściłem. Ale ja na to właśnie poluję, bo jestem
ludzi bardzo ciekawy. Nie interesuje mnie chłodny
ogląd rzeczywistości, tylko subiektywny, mój własny. Filmy, które robię są dla mnie autoterapeutyczne, załatwiam nimi swoje wewnętrzne, często nienazwane, sprawy. Oglądanie dokumentów też może
mieć takie działanie. Jestem szczęściarzem, korzystam z obu możliwości.” – opowiadał reżyser w wywiadzie dla „Nowego Folderu” (nr VII, 23.06.2021).
Zaznaczał jednocześnie, że priorytetem jest dobre samopoczucie bohaterów: „Po pierwsze – nie
szkodzić, a jeszcze lepiej, jak można trochę pomóc.
Może to staroświecki i niemodny punkt widzenia,
bo jest wiele filmów, które – w moim przekonaniu –
stawiają bohaterów w niezręcznej, trudnej sytuacji.
Ja staram się tego unikać”.

HBO

DOKULETTER SANDOMIERSKI

W programie Festiwalu NieZwykłego tradycyjnie oprócz fabuły znalazło się miejsce także na
dokument. W tym specjalnym wydaniu dokulettera prezentujemy trzy filmy, o których niekoniecznie było głośno w kontekście nagród i festiwali, ale które z pewnością powinny znaleźć
się na liście „Must see” sandomierskiej widowni.

„Marek Edelman: Życie. Po prostu’’ to filmowy
portret dowódcy powstania w getcie warszawskim.
Jest to bez wątpienia postać historyczna. Na lekcji
historii nie dowiemy się jednak, jakim był człowiekiem, jakie wartości wyznawał w życiu. Dokument
Artura Więcka daje nam tę możliwość. W filmie
„Marek Edelman: Życie. Po prostu” tytułowy bohater opowiada o realiach życia w getcie, o życiu w
czasach komunizmu i o postkomunistycznej rzeczywistości. Przekazuje przy tym wyznawane przez
siebie wartości i prawdę o otaczającym go świecie.
Tłumaczy z perspektywy osoby, która przeżyła wojnę, jak postrzega innych ludzi: „Na tym polega to
nieszczęście, że człowiek jest zły. Człowiek ma podły charakter, jest niedobry”. Przywódca powstania
ukazuje również swój światopogląd i stosunek do
Boga: „Jeżeli Bóg każe zabijać ludzi, to nie ma Boga.
(...) Sprawa Boga w bandytyzmie hitlerowskim nie
istniała”. Dokument pozwala również zobaczyć, jak
wyrazistą i wielowymiarową był postacią. Bez wątpienia Marek Edelman daje się poznać jako bardzo
inteligentny, wrażliwy, ale również temperamentny człowiek, który w razie potrzeby bez ogródek
powie, co myśli: „Jesteście obżarci, najedzeni...
i dziennikarze. Co on myślał, jak strzelali, co on
myślał, jak był głodny, czy on myślał, że przeżyje.
(...) To jest naprawdę niesłychane: wy się mnie pytacie, czy ci tragarze naprawdę wierzyli, że przeżyją,
jak dostaną 3 kg chleba czy kilogram marmolady.
(...) Źli dziennikarze, fatalni ludzie, bezrozumni, bo
nie można tak się pytać. (...) Nie męczcie mnie, bo
takie głupoty pleciecie, że słuchać was nie mogę”.
Widnokrąg Galeria, 26 czerwca, poniedziałek godz.
18:00
„Punkt krytyczny. Energia OdNowa”
Reżyseria: Łukasz Bluszcz
Produkcja: Polska, 2017
Czas trwania: 82 min
Wyprodukowany przez fundację WWF Polska dokument powstał w 2017 roku, jednak ani trochę
nie stracił na swojej aktualności. Wręcz przeciwnie – poruszane w nim kwestie być może nabierają
nawet większego znaczenia w kontekście ostatnich
dyskusji nad odnawialnymi źródłami energii. Film

MAREK EDELMAN: ŻYCIE. PO PROSTU, FOT. MAT. PRAS.

„Marek Edelman: Życie. Po prostu”
Reżyseria: Artur Więcek
Produkcja: Polska, 2008
Czas trwania: 56 min

Łukasza Bluszcza prezentuje procesy zmian klimatycznych zachodzących w świecie – poczynając od
przyczyn, w tym szkodliwej działalności człowieka,
a kończąc na skutkach, które dziś objawiają nam się
nie tylko w postaci rosnących temperatur, ale też
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Twórcy dokumentu nie poprzestają jednak na pokazaniu nam
nieodwracalnych zmian i bezradnym rozłożeniu
rąk, skupiając się raczej na tym, jak możemy odejść
od szkodliwych dla środowiska surowców. W filmie oprócz ekspertów występują także rolnicy czy
producenci energii, którzy bez wsparcia odgórnych
instytucji postanowili wprowadzić zmiany w swoim
biznesie i codziennym życiu. Twórcy mówią o problemie głównie z perspektywy Polski, przedstawiając lokalne rozwiązania. To, co wyróżnia dokument
na tle innych produkcji w temacie ekologii, to podejście do tematu z wielu perspektyw, chociażby
społeczno-socjologicznej. Bluszcz pokazując przemysł górniczy, nie skupia się tylko na zaprezentowaniu szkodliwości węgla, ale też ukazaniu, że
górnictwo stało się w pewnym sensie elementem
polskiej kultury i tożsamości. Seans filmu jest słodko-gorzki, bo choć opór rządzących do wdrażania
i wspierania odnawialnych źródeł energii nie napawa optymizmem, to zapał i pomysły naukowców
pozwalają nam widzieć przyszłość w nieco jaśniejszych barwach.
Kino Starówka 29 czerwca środa godz. 14:00

„Żyłem 17 razy”
Reżyseria: Stanisław Zawiśliński, Tadeusz Bystram
Produkcja: Polska, 2009
Czas trwania: 58 min
Jerzy Kawalerowicz (1922-2007) nakręcił w swoim życiu 17 filmów. W pracy nad każdym z nich
odradzał się na nowo. Zadebiutował „Gromadą”
w 1951 roku i szybko stał się jednym z czołowych
twórców filmowych. Jego dzieła nagradzane były
w kraju i za granicą: „Pociąg” (1959) zdobył Złotą Kaczkę w kategorii Najlepszy film polski i był
nominowany do Złotego Lwa na MFF w Wenecji,
„Matka Joanna od Aniołów” (1960) – również zdobywczyni Złotej Kaczki, a także Syrenki Warszawskiej – została uhonorowana Nagrodą Specjalną
Jury w Cannes, „Śmierć prezydenta” (1977) zdobyła
Srebrnego Niedźwiedzia, dwa Złote Lwy i Syrenkę
Warszawską, a „Faraon” (1966) – Złotą Kaczkę oraz
nominację Oscara (film nieanglojęzyczny). Dokument Stanisława Zawiślińskiego i Tadeusza Bystrama przedstawia postać wybitnego reżysera słowami jego przyjaciół i znajomych – często również
wielkich twórców i odtwórców, takich jak Andrzej
Wajda, Tadeusz Konwicki, Jerzy Zelnik, Juliusz Machulski, Franciszek Pieczka, Zofia Nasierowska czy
słynny Ennio Morricone. Choć nie wszystkie filmy
Kawalerowicza udało się autorom skomentować, to
wciąż jeden z nielicznych i prawdopodobnie najpełniejszy dokument o reżyserze. Z okazji setnej rocznicy urodzin twórcy, „Żyłem 17 razy” dostępny jest
również na Ninatece – jeśli nie zdążycie obejrzeć na
wielkim ekranie.
Kino Starówka 2 lipca sobota godz. 10:00

Karolina Pluta
Natalia Oumedjebeur
Anna Snopkowska

PUNKT KRYTYCZNY. ENERGIA OD NOWA, FOT. MAT. PRAS.
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DO OBEJRZENIA
Dom Gucci (2021), r. Ridley Scott
Ridley Scott zdradza kulisy skandalu, który wstrząsnął światem włoskiej i światowej mody. Patrizia
Reggiani (Lady Gaga) - nuworyszka, która w latach
70. weszła do sławnej rodziny z tradycjami – po latach podejmuje próbę przejęcia majątku firmy, by
w rezultacie zlecić morderstwo swego byłego męża.
25 czerwca, sobota, godz. 12:00
Matki równoległe (2021), r. Pedro Almodovar
Oklaski i nagroda aktorska w Wenecji dla Penelope
Cruz, która dowiaduje się, że wychowuje córeczkę,
która nie jest jej dzieckiem (w wyniku zamiany w
szpitalu), a odnalazłszy prawdziwą matkę dziecka
zaprasza ją do swego życia. W tle hiszpańskie rozrachunki z frankizmem.
29 czerwca, środa, godz. 18:00
2 lipca, sobota, godz. 14:00
Drive My Car (2021), r. Ryusuke Hamaguchi
Ryusuke Hamaguchi, objawienie ubiegłego sezonu - dwa filmy nagradzane w Berlinie i Cannes,
nie mówiąc o Oscarze, nagropdzie BAFTA i blisko
70 innych wyróżnieniach – czyta Murakamiego:
znany reżyser, próbujący dojść do siebie po nagłej
śmierci ukochanej zony, przystępuje do inscenizacji
„Wujaszka Wani” w Hiroszimie.

MATKI RÓWNOLEGŁE, FOT. MAT. PRAS.

30 czerwca, czwartek, godz. 18:00
1 lipca, sobota, godz. 20:00
C'mon c'mon (2021), r. Mike Mills
Brzemienna w skutki lekcja wychowania: Joaquin
Phoenix jako dziennikarz radiowy, specjalizujący
się w rozmowach z dziećmi o postrzeganiu świata,
któremu przychodzi zaopiekować się przez kilka
dni siostrzeńcem, patrzącemu na świat pod zupełnie innym kątem.
1 lipca, piątek, godz. 14:00
3 lipca, niedziela, godz. 16:00
Wszystkie pokazy w kinie „Starówka”,
wstęp za okazaniem biletu.
KJ

C'MON, C'MON FOT. MAT. PRAS.

Zapraszamy
na
wystawę fotograficzną
Weroniki Rzeżutki-Wróblewskiej
i Bartłomieja Wróblewskiego

NA JEDWABNYM
SZLAKU
w Galerii Sztuki BWA, Rynek 18
wernisaż
Niedziela 3 lipca, godz. 12:30
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Z RODZINĄ NIE TYLKO NA ZDJĘCIACH
„Królowa”, najnowszy polski serial Netflixa, premierę miał w Dzień Ojca. Data nie mogła być
przypadkowa, bo ta niezwykle ciepła i emocjonalna historia przypomina o tym, jak ważne są
relacje rodzinne.
Sylwester (Andrzej Seweryn) to znany paryski krawiec, który wieczorami podbija sceny francuskich
teatrów jako drag queen Loretta. Marzenia bohatera o emeryturze przerywa list od nieznanej wnuczki
Izy (Julia Chętnicka), która prosi go o pomoc dla
swojej ciężko chorej matki Wioli (Maria Peszek).
Sylwester wyrusza do małego górniczego miasteczka w Polsce, by poznać rodzinę, którą przed laty porzucił.
Tam zastaje go codzienność mieszkańców, którą
na początku obserwuje z dystansem. Wyróżnia się
w swoim perfekcyjnie dopasowanym garniturze,
z markowymi walizkami i doskonałym francuskim.
W bagażach skrzętnie, choć niezbyt głęboko, ukrywa Lorettę – peruka i damskie sukienki zyskują
wymiar talizmanów, które mają odczarować przytłaczającą rzeczywistość. Na początku nie jest łatwo – chociaż wnuczka wita Sylwestra z otwartymi
ramionami, córka nie potrafi wybaczyć, że nie był
obecny w jej życiu. Żal do ojca za bardzo ją przytłacza. Każde z nich musi zdobyć się na szczerość,
bo istnienie Loretty to nie jedyna tajemnica, która
wkrótce wyjdzie na jaw.
To właśnie relacja Sylwestra z Izą i Wiolą staje się
emocjonalnym fundamentem „Królowej”. I chociaż
wokół bohaterów dzieje się wiele – w pewnym momencie tragedia goni tragedię, twórcy nie zapominają o tym, jaką historię chcą opowiedzieć. Efekt
jest naprawdę satysfakcjonujący – z jednej strony
między bohaterami wciąż dochodzi do napięć i nieporozumień. Z drugiej – kiedy w końcu szczerze
rozmawiają, rodzi się pomiędzy nimi prawdziwe
ciepło i wsparcie. Perypetie Sylwestra, Izy i Wioli
to niejedyny wątek „Królowej”. Obok toczą się losy
małej społeczności, która musi dojść do siebie po
straszliwej katastrofie górniczej. Serial dobrze pokazuje, jak ludzie potrafią się zjednoczyć się w obliczu trudnych chwil; zapominając (choć może nie
od razu) o dzielących ich różnicach.

FOT. NETFLIX

Andrzej Seweryn doskonale łączy sprzeczności, jakie niesie w sobie jego bohater. Samolubność, która zaprowadziła go na paryskie sceny, stała się dla
niego instynktowna. Jednocześnie, pełno w nim
ciepła i życzliwości. Mimo że to uwielbiany artysta
z liczną grupą przyjaciół i wielbicieli, marzy o samotnej emeryturze z daleka od wszystkich. Chce
naprawić stare błędy, ale boi się, że jest już na to za
późno. Z kolei w kostiumie Loretty, natychmiast
zmienia się w wytrawną, pewną siebie artystkę. Jego
przemianę widać na pierwszy rzut oka. Wszystkie
te emocje są niezwykle autentyczne, wydaje się jakby Sylwester był nie tyle serialową kreacją, ile człowiekiem z krwi i kości. Jego konflikty są po prostu
ludzkie – i Andrzej Seweryn sprawia, że doskonale
je rozumiemy. Maria Peszek nie ustępuje mu kroku jako Wiola – na początku szorstka, potem coraz
bardziej otwarta i zaangażowana, zarówno w relacje
z rodziną jak i w życie miasteczka.

Paryski świat Loretty wygląda niezwykle kolorowo
i radośnie. Środowisko drag queens, chociaż nie
jest w „Królowej” na pierwszym planie, cały czas
pozostaje ważnym punktem odniesienia. Zaglądamy do niego w pierwszym odcinku, obserwujemy
błyszczące stroje, mocne makijaże i dobrze ułożone
peruki. Widzimy też jak ważną postacią dla całej tej
społeczności jest Sylwester. Loretta na scenie nie
śpiewa, a lip-syncuje – a więc po prostu rusza ustami do tekstu utworu, który wykonuje. To chyba najbardziej popularna forma, jaką obecnie zajmują się
drag queens na całym świecie, zwłaszcza jeśli piosenka jest autorstwa którejś z wielkich diw muzyki
pop. Dlatego kiedy w pewnym momencie Loretta
wykonuje „Holding Out For A Hero” Bonnie Tyler,
jest jasne, że twórcy doskonale znają społeczność,
o której kręcą serial.
Środowisko drag queens przypomina o sobie głównie w postaci Corentina (w tej roli francuski piosenkarz i tancerz, Kova Rea), przyjaciela Sylwestra. Jego
niespodziewana wizyta w Polsce to prawdziwy test
dla mieszkańców miasteczka. O ile Sylwestra odbierają bardziej jako sympatyczną ciekawostkę, to bezkompromisowy styl bycia Corentina u niektórych
wzbudza agresję. Twórcy bardzo ciekawie podeszli
do problemu homofobii – podkreślając obrzydzenie z jakim część bohaterów początkowo reaguje
na dotyk Sylwestra czy Corentina. Drogę ku akceptacji wieńczy kontakt fizyczny – zwykły, serdeczny
i ludzki. Bariery opadają. Okazuje się, że orientacja
seksualna wcale nie świadczy o wartości człowieka.
„Królowa” to sympatyczny i wzruszający seans, nie
tylko na kończący się właśnie Miesiąc Dumy. Oby
powstawało jak najwięcej tak pełnych serca opowieści – zwłaszcza polskich.
Anna Skroś

FOT. NETFLIX

Królowa (4 odc. x 50 min)
Reżyseria Łukasz Kośmicki, Polska 2022
Dystrybucja: Netflix
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PRZYWRÓCONA CZĄSTKA PAMIĘCI

Na ścianie bloku na warszawskiej Woli kilka dni temu pojawiła się tablica. Ładna, ze
zdjęciem, ale przede wszystkim symboliczna. To tutaj bowiem cesarz reportażu
mieszkał przez ponad 20 lat, o czym dzisiaj mało kto pamięta.
O inicjatywie odsłonięcia tablicy upamiętniającej Ryszarda Kapuścińskiego na bloku przy ul. Pustola 16
na warszawskiej Woli obszernie pisaliśmy już w marcowym numerze „Nowego Folderu”, towarzyszącym
V Festiwalowi „Natura - Kultura - Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego. – Chciałabym, żeby była to tablica pamiątkowa na froncie domu, w którym mieszkał.
Nie myślałam nad konkretną formą, choć wolałabym
szklaną, a nie granitową, żeby była bardziej nowoczesna. Wiele zależy jednak od dostępnych środków.
Ważne, żeby po prostu powstała w tym miejscu swojego rodzaju pamiątka, informująca mieszkańców, kto
i kiedy żył w tym bloku – mówiła nam wówczas Izabella Podzińska, która na ul. Pustola mieszka od dzieciństwa, naprzeciwko bloku, gdzie mieściło się mieszkanie Kapuścińskiego.
Od tamtego czasu pomysł zdążył przekuć się w rzeczywistość – w poniedziałek 20 czerwca na ścianie bloku,
gdzie niegdyś mieszkał Cesarz Reportażu, nastąpiło
oficjalne odsłonięcie tablicy. Zgodnie z wolą inicjatorki tablica jest szklana. Ponadto znajdują się na niej:
zdjęcie Kapuścińskiego autorstwa Czesława Czaplińskiego, daty jego urodzin i śmierci oraz wyjaśnienie,
dlaczego właśnie w tym miejscu zdecydowano się ją
umieścić: "Światowej sławy reportażysta, pisarz, poeta,
fotograf mieszkał w tym domu w latach 1965-1988".
– Jesteśmy bardzo dumni, że niemalże przez ćwierć
wieku właśnie tutaj żył i tworzył Ryszard Kapuściński,
a ta tablica będzie nam o tym przypominać – mówił
obecny na odsłonięciu poseł Michał Szczerba. Obok
posła udział w uroczystości wzięli m.in. dyrektor biura
kultury m.st. Warszawy Artur Jóźwik, córka Ryszarda
Kapuścińskiego Rene Maisner, przewodnicząca rady
dzielnicy Wola Ewa Statkiewicz, prezes Spółdzielni
Wydawniczej "Czytelnik" Marian Sewerski oraz grono przyjaciół i współpracowników Cesarza Reportażu z Mirosławem Ikonowiczem i Markiem Millerem.
Odczytano też list prof. Janusza Adamowskiego, dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
Zapomniane, choć zasłużone
Choć o historii mieszkania Kapuścińskiego przy Pustola 16 i związanych z tym miejscem wspomnieniach już
pisaliśmy, warto je pokrótce przypomnieć. O miejscu
tym mówi się bowiem zaskakująco mało. Kontrast
jest widoczny: przez ostatnie lata również wiele osób
odwiedziło i opisało pracownię słynnego reportażysty

MOMENT ODSŁONIĘCIA TABLICY: IZABELLA PODZIŃSKA, POSEŁ MICHAŁ SZCZERBA. DYREKTOR BIURA KULTURY RATUSZA ARTUR JÓŹWIK, RENE MAISNER, PREZES FUNDACJI STANISŁAW ZAWIŚLIŃSKI

w warszawskiej Kolonii Staszica. Również o drewnianym domku fińskim na Polu Mokotowskim, gdzie pisarz mieszkał z rodzicami i siostrą w latach 1946-55,
pisano już wielokrotnie. Wcześniej w kontekście ruiny,
w jaką zamieniło się to miejsce, a ostatnio o planach
warszawskiego ratusza, aby w miejscu tym powstało
centrum reportażu. Tymczasem o mieszkaniu na Woli
można doszukać się jedynie pojedynczych wzmianek.

Wspomnienia z dzieciństwa
Z kolei Izabella Podzińska pamięta Kapuścińskiego
z najwcześniejszych lat swojego życia: kiedy pisarz
zamieszkał na Pustola, miała siedem lat. – Niemalże mogliśmy się zobaczyć przez okna, oddzielała nas
niewielka alejka. Ale rzadko bywał w domu, bo dużo
jeździł. Częściej widziało się jego żonę i córkę – wspominała w rozmowie z „Nowym Folderem”.

A szkoda, ponieważ, jak przypomniała obecna na odsłonięciu tablicy córka znanego pisarza Rene Maisner,
to właśnie na Pustola powstały takie późniejsze klasyki reportażu jak: „Chrystus z karabinem na ramieniu", „Wojna futbolowa", „Cesarz" czy „Szachinszach".
To właśnie tutaj przez ponad 20 lat Kapuściński powracał ze swoich licznych podróży, do rodziny i sąsiadów. Maisner wspominała tych, którzy stali się bliscy
jej ojcu i często go inspirowali. – Pamiętam dyskusje,
które prowadził mieszkający po sąsiedzku Kazimierz
Bosek z moim tatą. Ciągle mu powtarzał: „Słuchaj Rysiek, musisz kiedyś napisać książkę o Stalinie”. Z kolei ojciec zawsze powtarzał, że trzeba słuchać ludzi.
I myślę, że głos Boska był jednym z tych głosów, który
go nakierował na tematy dyktatur. Zresztą w ‘67 roku
napisał »Kirgiz schodzi z konia«, w którym przemycił
kilka słów o Stalinie”.

– Widywałam go też w pobliskim sklepie spożywczym.
Często ubierał się na sportowo. Szybko się przemieszczał, był bardzo energiczny i rześki, choć trochę kulał.
Pamiętam też, że miał "garbusa", bodajże żółtego – dodaje Podzińska.
Najbardziej w pamięć zapadł jej jednak wieczorny stukot maszyny do pisania. – Pisał szczególnie wieczorami. Nie przeszkadzało mi to, wręcz miało pewien urok,
bo już wtedy wiedziałam, że to sam znany Kapuściński
pisze obok mnie – opowiadała.
Warto także dodać, że moment odsłonięcia tablicy
upamiętniającej Kapuścińskiego nie jest przypadkowy: w obecnym roku mija 90 lat od urodzin i 15 lat od
śmierci cesarza reportażu. Tablicę ufundowała fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego. – W tym budynku powstały dzieła, które opisują mechanizmy władzy i do dziś pozostają niezwykle
aktualne – mówił Stanisław Zawiśliński, prezes fundacji. – Ryszard Kapuściński to wspaniała postać, a za
granicą doceniana chyba nawet bardziej niż w Polsce.
Musimy zaprzestać ze ściąganiem siebie w dół, o czym
wielokrotnie pisał Kapuściński, a zamiast tego wznosić
naszych wybitnych rodaków, odwoływać się do nich.
Mam nadzieję, że obecność tej tablicy będzie promieniować i budzić zaciekawienie tą postacią.
Wojciech Podgórski
Zdjęcia Kinga Sobaniec
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„Reporter z Pustola 16” – reportaż Antoniego Rokickiego dostępny na stronie https://reportaz.polskieradio.pl/artykul/2983631

ILE WOLNO REPORTEROWI?

Chciałoby się napisać, że nowa książka Mariusza Szczygła to poradnik dla reporterów i postawić kropkę. Po pierwsze jednak nazwanie „Fakty muszą zatańczyć” poradnikiem byłoby
krzywdzącym spłaszczeniem, a po drugie wcale nie jest to pozycja wyłącznie dla adeptów
sztuki pisania.
Najnowsze literackie dziecko Szczygła zdecydowanie nie jest wpadką. To wyraźnie zaplanowany
owoc miłości, szczelnie otoczony troskliwą opieką
przez swojego twórcę. Dzięki temu nie potrzebuje
inkubatora w postaci znanego i cenionego nazwiska
autora, samo zaczyna szybko raczkować, aby wraz
z kolejnymi stronami raz się rozpędzać, raz zwalniać, wić na kolejnych meandrach poruszanego tematu, ale nieustannie płynąć w tym samym, właściwie wyznaczonym przez rodziciela, kierunku.
Ten temat to oczywiście reportaż. Czy też, jak chyba częściej pisze Szczygieł, literatura non-fiction.
Określenie to jest o tyle trafniejsze, że, jak
szybko możemy zauważyć, dla autora jedyna różnica między reportażem a powieścią
polega na prawdziwości opisywanej historii.
Wszystko inne, dramaturgia, niezwykłość
zdarzeń i ich tempo, zwroty akcji, przewrotność bohaterów, może, a wręcz powinno być
takie same. O ile tylko reporter zechce zatańczyć z faktami, które opisuje. A jak pisze
Szczygieł: dozwolone są wszelkie piruety,
zmiany metrum i tempa kroków. Możemy
zacząć od pocałunku w dłoń i tradycyjnego walca, a kiedy indziej lepiej sprawdzi się
zaczęcie występu od efektownego wyskoku
z podwójnym saltem i jednoczesnym pozbyciem się marynarki. Wszystko bowiem
zależy od wybranej przez reportera formy,
czy też właściwie Formy. W przeciwieństwie
jednak do gombrowiczowskiej Formy ta
Szczygła nie jest pewnego rodzaju schematycznym więzieniem, ale raczej jego przeciwnością. Już w pierwszym rozdziale opisuje ją jako „spoiwo, które chroni nas przed
rozpadem” i tytułuje formę jedną z głównych bohaterek swojej książki. A wszystko
to, aby uniknąć największego grzechu reportażu – nudy. „Reporter może zrobić to
wszystko, co pisarz, nie może tylko zmyślać”
– pisze Szczygieł. Ale pokazuje też, że nawet
ten ostatni warunek można traktować wieloznacznie. Jeśli tylko służy to Formie.
Celowo wciąż unikam słowa „poradnik”,
bo pozycje w ten sposób określane kojarzą się tytułami z gatunku „100 przepisów
na wymarzony podwieczorek” czy „50
miejsc, które MUSISZ zobaczyć i wcale
NIKT o nich wcześniej już nie napisał”. Oczywiście,
Szczygieł rzeczywiście również doradza, jak pisać.
A dokładniej, w jaki sposób stworzyć reportaż, bo
samo pisanie to jeden z wielu etapów prowadzących do tego celu. Podpowiada, jak szukać tematów,
w jaki sposób dobierać i rozmawiać z bohaterami,
aby usłyszeć to, co naprawdę druga osoba skrywa
(o wywiadzie z pracowniczką ZUS-u w urzędzie:
„rozmawiam jak jej koleżanka z okienka obok. Tak,
bardziej koleżanka niż kolega nawet!”), jak następie
odrzucić niepotrzebną część zebranego materiału,
skonstruować tekst i poprawiać do (względnej) perfekcji.
Szczygieł ma jednak świadomość, że reportaż nie
jest przepisem kulinarnym, gdzie można podać

stałe proporcje składników czy działaniem matematycznym, w którym tylko jeden wynik jest prawidłowy. Każdy tekst jest odbiciem jego autora, a po
drodze przechodzi jeszcze przez przynajmniej kilka innych indywidulanych filtrów, które sprawiają,
że na ten sam temat mogą powstać setki całkowicie odmiennych w swojej formie tekstów. Setki tak
samo wybitnych, ale też równie beznadziejnych.
Dlatego „Fakty muszą zatańczyć” są wręcz przepełnione cytatami. Czasem liczącymi kilka słów,
a kiedy indziej kilka stron. Są wśród nich absolutne
klasyki jak Hanna Krall i Ryszard Kapuściński (przy

damy do nich komentarz Szczygła i kontekst, często
dzięki temu okazują się jeszcze bardziej wartościowe i pokazują jak szeroko można rozumieć, czym
jest „dobry reportaż”.
Dlatego nie byłbym zdziwiony, gdyby egzemplarze
„Fakty muszą zatańczyć”, które trafiły w ręce osób
zainteresowanych pisaniem, po lekturze były w fatalnym stanie. Wiele zdań z tej książki bowiem wręcz
prosi się o wycięcie i powieszenie nad łóżkiem. To
gotowe perełki dla każdego, kto zastanawia się „o co
w tym całym pisaniu właściwie chodzi”. O ile „Antologia polskiego reportażu XX wieku” pod redakcją
Szczygła jest obszernym zbiorem warsztatu najwybitniejszych reporterów, o tyle
„Fakty muszą zatańczyć”, to esencja tych
tysięcy stron, wyciśnięta wraz z koniecznymi, uwspółcześnionymi didaskaliami.
Podkreśliłem też jednak, że choć nowa
książka Szczygła jest właściwie drogowskazem dla osób wchodzących na
dziennikarska ścieżkę (oprócz kwestii czysto warsztatowych nie brakuje też fragmentów o kwestiach moralnych i zawodowych
granicach), to może zainteresować także innych czytelników. Z jednej strony dlatego,
że czytając, w jaki sposób reporterzy tworzą
teksty i z jakimi trudnościami się mierzą,
wiele osób może zacząć inaczej patrzeć na
czytane dzieła, postawić się w roli ich autora
i zrozumieć jego literackie wybory.

okazji Szczygieł stara się też odpowiedzieć na jedno
z najbardziej kontrowersyjnych pytań w środowisku
dziennikarskim: czy Kapuściński zmyślał?), są i nazwiska nagradzane w ostatnich latach jak Wojciech
Tochman, Olga Gitkiewicz czy Filip Springer. A żeby
nie zamykać się jedynie w polskiej szkole reportażu (ta pisana z wielkich liter też się w książce pojawia), to Szczygieł obficie cytuje i omawia też słynne
„Z zimną krwią” Trumana Capote'a czy dziennikarzy piszących w stylu Gonzo (warto choćby wygooglować, bo Polskę fala popularności pisania w ten
sposób trochę ominęła), jak Hunter S. Thompson.
Z tej wybitnej reportersko mieszanki powstaje dość
ciekawy rezultat, bo często jedna porada okazuje się
sprzeczna z drugą. Paradoksalnie jednak, kiedy do-

Ale przede wszystkim „niedziennikarskich” czytelników może zainteresować
co innego – „Fakty muszą zatańczyć” są
książką bardzo osobistą. W sobie tylko
znany sposób autor „Gottlandu” pomiędzy warsztatowymi poradami przemyca pokłady wrażliwości, uniwersalnych
ludzkich trudności oraz własnych sympatii i antypatii, wzbogaconych o fragmenty autobiograficzne. W internecie
popularny stał się już fragment, w którym
Szczygieł wyznaje, że jest gejem. Nawet
tak ważne przecież stwierdzenie, które
w wielu przypadkach byłoby centralną
osią całej książki, tutaj jest rzucone jakby
mimochodem, ot tak jako kolejna z wielu
anegdot, tym razem w kontekście rozmowy z artystką malującą piece. Oczywiście, Szczygieł
dokładnie wie, co robi i dlaczego, tylko nie potrzebuje używać do tego pompatycznych słów, ani przepychać się na pierwszy plan opowieści. Tyle wystarczy, aby fakty zatańczyły. I tańczą na każdej ze stron.
Warto sprawdzić, dlaczego.
Wojciech Podgórski

Mariusz Szczygieł, „Fakty muszą zatańczyć”, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, 2022
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REPORTAŻE CZEKAJĄ NA „NIKE”

Gazeta Wyborcza przedstawiła nominacje do fundowanej przez siebie i Fundację Agora Nagrody Literackiej „Nike”. Wśród 20 pozycji znalazły się dwa reportaże, które – przypadkowo
bądź nie – dotyczą II wojny światowej i przedstawiają ją z nietypowych perspektyw.
rzy chcą poznać więcej osobistych historii z okresu
II wojny światowej.

ronormatywnych, ale każdego zainteresowanego
życiem w obozach zagłady i literaturą wojenną.

„Reporterka stara się nie dopowiadać i nie komentować przedstawianych historii. Jej rozmówcy mówią, że nie znali innej rzeczywistości, przyjmowali
więc to, co było, jako normalność. Dzieci z domów
dziecka nie wiedziały, że można mieć rodzinę, więc
nie tęskniły, dla innych nawet mieszkanie w ziemiance bywało czasem źródłem radości. Dzieci nie
rozumiały nic z wojny, wrzucane w różne okoliczności starały się przeżyć. Jedenastoletni żołnierz
cieszył się, że może jeździć w czołgu. Ale szybko
musiał na siłę stać się dorosłym. Taki jest też wspólny mianownik wszystkich historii – to było dzieciństwo, które wymagało dorosłości” – pisze o książce
Justyna Sobolewska w „Polityce” (20/2021).

„Historia osób nieheteronormatywnych w czasie
II wojny światowej nadal pozostaje w sferze tabu.
Siedemdziesiąt pięć lat po zakończeniu wojny nie
ma w Polsce praktycznie żadnych publikacji na ich
temat, trudno o nawet drobne fragmenty w ogólnych opracowaniach.
„Oni” nie istnieją z naszej winy. Zamazani przez
przedwojenne fantazmaty podsycane nazistowską
propagandą i perwersyjne plotki wojenne
i obozowe, zrównani zostali z bezimiennymi
uwodzicielami, kryminalistami, aspołecznym
elementem. Przeciwko tym wyobrażeniom trzeba
się wreszcie zbuntować, a o „nich” nie da się już
dłużej milczeć” – rekomenduje książkę wydawca,
Krytyka Polityczna.
Kinga Sobaniec

Wojna oczami dzieci
W reportażu “Wojenka. O dzieciach, które dorosły
bez ostrzeżenia” Magdalena Grzebałkowska przedstawia losy dwunastu dzieci z różnych zakątków
świata, których dotknęła wojna. Podróżując po
świecie w poszukiwaniu wciąż żyjących osób, które
przeżyły wojnę, autorka zebrała ich wspomnienia
i spisała ich losy, każdemu z nich poświęcając rozdział książki.
Wśród bohaterów jest Niklas Frank, syn generalnego gubernatora, do którego okropieństwa wojny
docierają dopiero po jej końcu. Jest również Arthur,
oddzielony od rodziców w wieku 3 lat i wysłany
do domu dziecka, gdzie wzrastał w nazistowskiej
propagandzie. Lilia jest córką “wrogów narodu”
zesłanych do łagru, która pokochuje Stalina bardziej od własnej matki – grozi jej donosem przez to,
że ucieszyła się ze śmierci dyktatora. W rozdziale
“Warszawskie dzieci” Magdalena Grzebałkowska
opowiada również o młodych powstańcach warszawskich i obala związane z tym mity. “Wojenka.
O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia” to lektura dla miłośników literatury wojennej i tych, któ-

Więźniowie z różowym trójkątem
“Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej”
Joanny Ostrowskiej przedstawia natomiast historie
osób nieheteronormatywnych z tego samego okresu. Autorka stara się zapełnić lukę w upamiętnianiu
tych ofiar obozów zagłady, rekonstruując ich losy
na podstawie akt sądowych, więziennych i obozowych, a także powojennych (zwykle negatywnych)
świadectw ocalałych z obozów.
Bohaterami reportażu są “oni”, homoseksualiści
uważani za przemocowych, nałogowych uwodzicieli, zwykle o niemieckim pochodzeniu. 80%
z nich zginęło podczas wojny, a tych, którzy przeżyli, w Polsce nie wysłuchiwano. Joanna Ostrowska
kieruje jednak na nich uwagę, pozwalając im przemówić. Jest to pozycja nie tylko dla osób niehete-
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