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It was extremely difficult to choose 24 documentaries and 10 television

Wybór 24 filmów dokumentalnych oraz 10 reportaży telewizyjnych

reportages from among 150 submitted titles.

spośród 150 zgłoszonych tytułów był niezwykle trudny.

As a result, you will see many excellent, hard-to-reach films during

W rezultacie podczas pokazów konkursowych w Muzeum Kinematografii

the competition screenings at the Film Museum and the Art Factory.

i Fabryce Sztuki zobaczą Państwo wiele znakomitych, trudno

The screenings will also be an opportunity to talk to the directors –

dostępnych filmów. Prezentacje będą również okazją, by porozmawiać

almost all of them expect to be present at the Man in Danger Media

z reżyserami – niemal wszyscy zapowiedzieli obecność na Festiwalu

Festival. It is not only a great pleasure for us but also a source

Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To nie tylko ogromna radość dla nas,

of satisfaction that the festival is important both for the Viewers

ale i powód do satysfakcji, że festiwal jest ważny i dla Widzów,

as well as for the Creators of documentary cinema.

i dla Twórców kina dokumentalnego.

Outside the competition, we will present the most important

W sekcji pozakonkursowej zaprezentujemy najważniejsze filmy

documentaries of this year, among them the 2019 Oscar winner

dokumentalne tego roku, wśród nich zdobywcę Oscara 2019 oraz filmy

and the films awarded at major international events.

nagradzane na najważniejszych międzynarodowych imprezach.

Many of them will have their Łódź, and oftentimes also Polish,

Na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu wiele z nich będzie miało

premiere during the Man in Danger Media Festival.

łódzką, a często także polską premierę.

I also warmly invite you to all the meetings and screenings,

Gorąco zapraszam również na spotkania i projekcje, podczas których

during which we will remember excellent artists cooperating with

przypomnimy wybitnych twórców współpracujących z obchodzącą

the Educational Film Studio in Łódź, which is currently celebrating its

70-lecie Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Video Studio

70th anniversary, and the Video Studio Gdańsk, dating back

Gdańsk, wywodzące się z czasów Karnawału Solidarności.

to the times of the Solidarity Carnival.
Cieszę się też ogromnie, że na Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
I am very happy to see the Radio Reportage Competition return

wraca Konkurs Reportażu Radiowego. Nowością będzie Nagroda

to the Man in Danger Media Festival. Peple Choice Award will be

Publiczności.

this year’s novelty.
Mam nadzieję, że 29. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
I hope that the 29th Man in Danger Media Festival will be a time

stanie się dla Państwa czasem pełnym spotkań z zaangażowanym

full of meetings with engaged cinema and inspiring people.

kinem i inspirującymi ludźmi.

Jakub Wiewiórski, Festival Director

Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu
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Grand Prix – statuetka Białej Kobry autorstwa Zbigniewa Dudka
oraz nagroda ufundowana przez Miasto Łódź – 15 000 zł
Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza
ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury – 10 000 zł
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 5 000 zł
Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń
– 5 000 zł
Nagroda publiczności dla najlepszego filmu lub reportażu
ufundowana przez PKO Bank Polski – 2500 zł
Nagroda młodych krytyków Festiwalu Kamera Akcja
Nagroda rzeczowa ufundowana
przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense

Awards:
Grand Prix – White Cobra statuette designed by Zbigniew Dudek
and the Award – 15 000 PLN founded by the City of Łódź
Patient Eye Award named after Kazimierz Karabasz
– 10 000 PLN founded by the National Centre for Culture
Award of the Polish Filmmakers Association – 5 000 PLN
Award for Overcoming Dangers named after Aleksander Kamiński
– 5 000 PLN
People Choice Award for the best film or reportage – 2500 PLN
founded by PKO Bank Polski
Young Film Critics Award of the Kamera Akcja Festival
Award founded by the Monumentum Iudaicum Lodzense Foundation

konkurs
filmów dokumentalnych /
documentary film
competition

Nagrody:

FS – Fabryka Sztuki
9 MK – Muzeum Kinematografii

Jarosław Czembrowski
Bibliotekoznawca, filmograf od ponad 30 lat związany ze Szkołą Filmową w Łodzi,
od roku 2010 dyrektor Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej uczelni.
Twórca i redaktor naczelny działającej od 1998 roku Internetowej Bazy Filmu
Polskiego filmpolski.pl.
A Library Science graduate, filmographer associated with the Film School in Łódź
for over 30 years, since 2010 director of the Library and Film Information Centers
Film Base, operating since 1998.

fot. Marcin Grzegorczyk

fot. Krzysztof Hejke

of Film School. Creator and editor-in-chief of filmpolski.pl, the Polish Internet

Marta Prus
Reżyserka filmowa. Absolwentka Reżyserii w PWSFTviT, doktorantka. Dwukrotna laureatka
MKiDN za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i Nagrody Wiesława Nowickiego
dla najlepiej rokującego młodego twórcy filmowego. W 2017 roku zadebiutowała wielokrotnie

Lidia Duda

nagradzanym Over the Limit. Magazyn „Variety” zaliczył ją do grona 10 twórców filmowych

Reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych.

z Europy, których karierę warto śledzić.

Dwa razy otrzymała Grand Prix Złoty Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmo-

Graduate of Directing at the Polish National Film School, a PhD student. The laureate

wym, za filmy Herkules (2005) i Uwikłani (2012). Zdobywczyni Grand Prix na wielu

of the Ministry of Culture and National Heritage for outstanding achievements in artistic

światowych festiwalach filmowych. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich,

creativity and the Wiesław Nowicki Award for the most promising young filmmaker.

Polskiej Akademii Filmowej, Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych.

In 2017, she made her debut with the award-winning Over the Limit. The magazine ”Variety”

Od 2006 roku ekspert PISF.

included her among the 10 filmmakers from Europe, whose career is worth following.

Director and screenwriter of documentary films awarded at festivals
in Poland and abroad.
The member of the Polish Filmmakers Association, the Polish Film Academy
and the Documentary Directors Guild of Poland. Expert of the Polish Film Institute.

Mikael Lypinski
Reżyser, fotograf, podróżnik. Urodzony w Sztokholmie. Absolwent reżyserii
oraz filmów dokumentalnych, wśród nich Desert Coffee, za który otrzymał
Grand Prix na 28. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu
oraz Specjalną Nagrodę Jury na 13. DocsMX w Mexico City.
Film director, photographer, traveller. Born in Stockholm. A graduate
of Film School in Łódź. Author of many short feature films, television commercials
and documentaries, among them Desert Coffee, for which he received
the Grand Prix at the 28th Media Festival Man in Danger

jury

PWSFTviT w Łodzi. Autor wielu krótkich filmów fabularnych, reklam telewizyjnych

and the Special JuryAward on the 13th edition of DocsMX in Mexico City.
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prof. Bogusław Sułkowski
Założyciel Katedry Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącej badania nad społecznym
funkcjonowaniem sztuki, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Emeryt.
Founder of the Department of Sociology of Art at the University of Lodz, researching the social
functioning of art, a lecturer at the Film School in Lodz. Pensioner.

competition

konkurs

Casting / Casting
reżyseria / directed by Klaudia Kęska (2018), 19’

Amnezja / Amnesia

/Uniwersytet Śląski w Katowicach/

reżyseria / directed by Maciej Kuciel (2019), 40’ /Superwizjer TVN/

Michał Chmielewski, student reżyserii, ma zrealizować ostatnią scenę z filmu

Historia Polski ostatnich 30 lat widziana oczami Muńka, Liroya i Kazika.

Ojciec chrzestny. Do udziału w projekcie nie zaprasza profesjonalnych aktorów,

Muzyczna podróż pokazująca przemiany od Okrągłego Stołu do czasów

lecz ogłasza casting w domu dziecka w Katowicach.

współczesnych, w której ważne wydarzenia historyczne przeplatają się
z losami bohaterów filmu.

Michal Chmielewski, the student of direction studies, has to shoot the last scene
from The Godfather. Instead of inviting professional actors to the project,

History of Poland seen through the eyes of famous Polish musicians

he organizes a casting in an orphanage in Katowice.

– Muniek, Liroy and Kazik. The music journey shows the political transformation from Round Table talks until contemporary times where historical

Wtorek 19 listopada, 21:00 /MK/,

events merge with personal life stories.

Tuesday 19 November, 9:00 PM /MK/
Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Klaudią Kęską /FS/,

Środa 20 listopada, 21:00 + spotkanie z Maciejem Kucielem /MK/,

Wednesday 20 November, 9:00 AM + Q&A /FS/

Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /MK/
Czwartek 21 listopada, 11:30 /FS/,
Thursday 21 November, 11:30 AM /FS/
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competition

konkurs

Diagnosis / Diagnosis
reżyseria / directed by Ewa Podgórska (2018), 77’ /Entertain Pictures/
Gdyby miasto było kolorem, to jakim? Gdyby było zwierzęciem,
to którym? Z czasem odpowiedzi na niewinne pytania ewoluują
w wędrówkę w głąb uczuć i emocji bohaterów. Historia jednego
człowieka staje się początkiem opowieści innego.

Cienie imperium / Shadows of the Empire
If the city was a colour, what would it be? If it was an animal,

reżyseria / directed by Karol Starnawski (2019), 76’ /Studio Filmowe KADR/

which one would it be? Answers to innocent questions evolve
Pomimo że ZSRR zniknął z map 30 lat temu, Aleksiej z Górskiego Karabachu, Timur

into a journey inside the protagonists’ feelings and emotions.

z Ukrainy oraz Aleksander z Gruzji wciąż żyją w niepewności, każdego dnia stawiając

The story of one human being is the beginning of a story of another.

czoła tytułowym „cieniom imperium”. Opowieści bohaterów pokazują skomplikowaWtorek 19 listopada, 10:15 /MK/,

ną historię państw postsowieckich oraz ich mieszkańców.

Tuesday 19 November, 10:15 AM /MK/
Even though USSR disappeared from the maps 30 years ago, Aleksiej from the Repu-

Czwartek 21 listopada, 18:45 + spotkanie z Ewą Podgórską

blic of Artsakh, Timur from Ukraine and Alexander from Georgia still live in uncertain-

i Małgorzatą Wabińską, producentem /FS/,

ty, facing the eponymous ‘shadows of the empire’. The protagonists’ stories show

Thursday 21 November, 06:45 PM + Q&A /FS/

a complicated history of post-soviet countries and their inhabitants.
Środa 20 listopada, 11:00 + spotkanie z Karolem Starnawskim /FS/,
Wednesday 20 November, 11:00 AM + Q&A /FS/
Czwartek 21 listopada, 20:15 /MK/,
Thursday 21 November, 08:15 PM /MK/
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competition

konkurs

In Touch / In Touch
reżyseria / directed by Paweł Ziemilski (2018), 61’ /NUR/
Ze wsi Stare Juchy na Mazurach wyemigrowało do Islandii ponad 400 mieszkańców. To ponad połowa całej społeczności. Duża odległość między członkami

Graniczne cięcie / Border Cut

rozbitych rodzin nie pozwala im na bezpośredni kontakt. Alternatywą są spotka-

reżyseria / directed by Igor Chojna (2018), 71’ /Lava Films/

nia w świecie wirtualnym.

W Osinowie Dolnym, wiosce na granicy polsko-niemieckiej, znajdują się 43 salony

Two-thirds of the whole community of Stare Juchy, a village located

fryzjerskie. W jednym z nich doświadczona przez życie Halina zatrudnia beztroską

in north-east Poland, emigrated to Iceland.

asystentkę Andżelę, której niczym matka próbuje przekazać lekcje życia.

The long distance between members of broken families does not allow them
for direct contact. Meetings in virtual reality are their only alternative.

There are 43 hairdressing salons in Osinow Dolny, a small village on the PolishGerman border. In one of them, life-experienced Halina hires a young, carefree

Czwartek 21 listopada, 10:30 /MK/,

assistant Andżela, upon whom she tries to impart, in a motherly fashion,

Thursday 21 November, 10:30 AM /MK/

all of life’s lessons.

Piątek 22 listopada, 16:30 + spotkanie z Pawłem ZIemilskim /FS/,
Friday 22 November, 04:30 PM + Q&A /FS/

Czwartek 21 listopada, 09:00 /MK/,
Thursday 21 November, 09:00 AM /MK/
Piątek 22 listopada, 18:15 + spotkanie z Igorem Chojną /FS/,
Friday 22 November, 06:15 PM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Jazda obowiązkowa / Compulsory Figures

Jeszcze lecimy... / Still Flying...

reżyseria / directed by Ewa Kochańska (2018), 72’ /SQUARE film studio/

reżyseria / directed by Mirosław Dembiński (2018), 34’ /Studio Filmowe Everest/

Ukraińska rodzina zaczyna życie w Warszawie.

Janusz Orłowski „Praszczur” jest wyjątkowy – zaczął latać na paralotni

Bez pracy, bez bliskich, bez dobrej znajomości języka.

po siedemdziesiątce, a mając 91 lat wzbił się na wysokość 326 metrów nad ziemią,

10-letnia Julia walczy o udział w Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie.

czym wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa.

Czy dziewczynka sobie poradzi, niosąc na barkach ciężar oczekiwań rodziny?
Janusz Orlowski ”Praszczur” is special – he started to fly a paraglider in his 70s
Ukrainian family starts their life in Warsaw. No jobs, no close relatives, no knowledge

and at the age of 91 he reached the height of 326 meters above the earth

of the language. 10-year-old Julia fights for the opportunity to take part in the Polish

which got him into the Guinness Book of World Records.

Figure Skating Championships. Will she succeed while carrying the weight of her
Środa 20 listopada, 13:00 + spotkanie z Mirosławem Dembińskim /FS/,

family’s expectations?

Wednesday 20 November, 01:00 PM + Q&A /FS/
Czwartek 21 listopada, 16:00 /MK/,

Piątek 22 listopada, 14:00 /MK/,

Thursday 21 November, 04:00 PM /MK/

Friday 22 November, 02:00 PM /MK/

Piątek 22 listopada, 09:00 + spotkanie z Ewą Kochańską /FS/,
Friday 22 November, 09:00 AM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Martwa natura / Still Life in Lodz
reżyseria / directed by Sławomir Grünberg (2019), 76’

Mała zagłada / A Minor Genocide

/Fundacja LOGTV Films Polska/

reżyseria / directed by Natalia Koryncka-Gruz (2018), 72’ /Eureka Studio/
Obraz, który wisiał w mieszkaniu przy Kilińskiego 41 przez ponad 75 lat,
Matka, córka i wnuczka opowiadają tragiczną historię wsi Sochy, gdzie

stał się niemym świadkiem losów kolejnych pokoleń mieszkańców.

w 1943 roku naziści wymordowali prawie wszystkich mieszkańców.

Troje bohaterów przyjeżdża do Łodzi, by zagłębić się w tę historię.

Ta historia, która na różne sposoby ukształtowała ich życie, jest punktem
wyjścia dla opowieści o dziedzicznym lęku i traumie przenoszonej

The painting that for almost 75 years hung in the apartment

z pokolenia na pokolenie.

on 41 KIlinskiego Street, has become the silent witness to the stories
of families that lived there. Three protagonists come to Lodz to delve
into this story.

Mother, daughter, and granddaughter tell the tragic story of village Sochy
where in 1943 Nazis murdered almost all of its inhabitants. The story which
shaped their lives is the starting point to talk about the fear and trauma

Wtorek 19 listopada, 15:30 + spotkanie ze Sławomirem Grünbergiem

inherited from generation to generation.

i bohaterami filmu /FS/,
Tuesday 19 November, 03:30 PM + Q&A /FS/

Środa 20 listopada, 12:45 /MK/,

Czwartek 21 listopada, 14:30 /MK/,

Wednesday 20 November, 12:45 PM /MK/

Thursday 21 November, 02:30 PM + Q&A /MK/

Czwartek 21 listopada, 17:00 + spotkanie z Natalią Koryncką-Gruz /FS/,
Thursday 21 November, 05:00 PM + Q&A /FS/

21

competition

konkurs

Martwy sezon / Dead Season

Mój kraj, taki piękny / My Country So Beautiful

reżyseria / directed by Dagmara Drzazga (2018), 40’ /Telewizja Polska/

reżyseria / directed by Grzegorz Paprzycki (2019), 30’
/Uniwersytet Śląski w Katowicach/

Rafał Wojaczek to jeden z najważniejszych poetów powojennych, określany często mianem „polskiego Rimbauda”. Pił, okaleczał się, wywoły-

Dokumentalny portret Polski, w której ścierają się dwie siły reprezentujące

wał liczne skandale, a jednocześnie dużo pisał. Jego tragiczna śmierć

odmienne światopoglądy. Lewicowa wizja kraju naprzeciw homogenicznej

do dzisiaj pozostaje tajemnicą.

Polski budowanej przez skrajną prawicę. Pośród tych ideologii – ludzie,
walczący w imię własnych wartości i zasad.

Rafal Wojaczek is one of the most important post-war poets, frequently called ‘Polish Rimbaud’. He drank, mutilated himself and created

A documentary portrait of Poland where two political strengths represen-

scandals but at the same time, he was a very prolific writer. His tragic

ting different worldviews clash. A leftist vision of the country against

death remains a mystery until this day.

a homogeneous Poland built by far-right movements. Among those
ideologies, people are fighting for their beliefs.

Wtorek 19 listopada, 16:00 /MK/,
Tuesday 19 November, 04:00 PM /MK/

Wtorek 19 listopada, 15:30 /MK/,

Czwartek 21 listopada, 10:15 + spotkanie z Dagmarą Drzazgą /FS/,

Tuesday 19 November, 03:30 PM /MK/

Thursday 21 November, 10:15 AM + Q&A /FS/

Środa 20 listopada, 18:45 + spotkanie z Grzegorzem Paprzyckim /FS/,
Wednesday 20 November, 06:45 PM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Nasza mała Polska / Our Little Poland

Na Górze Tyrryry / On the Top Tyrryry

reżyseria / directed by Matej Bobrik (2019), 70’ /Koi Studio/

reżyseria / directed by Renata Kijowska (2019), 60’ /TVN/
Co roku kilkanaścioro młodych Japończyków rozpoczyna studia na Wydziale
Trzech niepełnosprawnych muzyków i dwóch „normalsów” tworzy roc-

Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Jednym z obowiąz-

kowy zespół. Chcieliby zagrać koncert na wielkiej scenie – uda im się?

kowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej
w języku polskim.

Three handicapped musicians and two ‘normals’ form a rock band.
They dream of performing on a big stage – will they succeed?

Every year a couple of Japanese youngsters decide to sign up for Polish Language and Culture Studies at the University of Tokyo. One of the compulsory tasks

Wtorek 19 listopada, 20:00 /MK/,

for second-year students is to stage a play in Polish.

Tuesday 19 November, 08:00 PM /MK/
Piątek 22 listopada, 12:15 + spotkanie z Renatą Kijowską /FS/,

Wtorek 19 listopada, 09:00 /MK/,

Friday 22 November, 12:15 PM + Q&A /FS/

Tuesday 19 November, 09:00 AM /MK/
Środa 20 listopada, 14:15 + spotkanie z Michałem Stajniakiem, autorem zdjęć
i Agnieszką Skalską, producentką /FS/,
Wednesday 20 November, 02:15 PM + Q&A /FS/
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competition
Odprawa / The Briefing
reżyseria / directed by Filip Drzewiecki (2018), 19’ /Studio Munka, SFP/

konkurs

Podczas letniego obozu praktyk medycznych grupa studentów bierze

O zwierzętach i ludziach / Of Animals And Men

pod opiekę swoich pierwszych pacjentów. Szybko będą musieli dorosnąć

reżyseria / directed by Łukasz Czajka (2019), 70’ /Autograf Karol Wożbiński/

do roli lekarza i zmierzyć się ze swoim powołaniem.

Celem ogrodów zoologicznych jest ratowanie gatunków zagrożonych wyginię-

During a summer internship, a group of medical students has to deal

ciem. Tę funkcję w przewrotny sposób realizowało w czasie II wojny światowej

with their first patients. They will be forced to grow into fully-fledged

warszawskie zoo prowadzone przez państwa Żabińskich. Naziści część zwierząt

doctors and confront their vocation.

zabili, a inne wywieźli do Rzeszy. Opuszczone stajenki, budki i woliery zajął
gatunek najbardziej zagrożony, czyli człowiek.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /MK/,
Tuesday 19 November, 09:00 PM /MK/

The key aim of every zoological garden is to protect endangered species.

Piątek 22 listopada, 14:00 + spotkanie z Filipem Drzewieckim /FS/,

The Warsaw zoo led by Mrs. and Mr. Zabinski fulfilled this role during World War

Friday 22 November, 02:00 PM + Q&A /FS/

II but most of the animals were killed or transported to the Third Reich.
Empty zoo facilities became the home for the most endangered species
– the man.
Wtorek 19 listopada, 11:30 /MK/,
Tuesday 19 November, 11:30 AM /MK/
Środa 20 listopada, 20:00 + spotkanie z Łukaszem Czajką /FS/,
Wednesday 20 November, 08:00 PM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Połączeni / Connected

Przerwana misja / Aborted Mission

reżyseria / directed by Aleksandra Maciejczyk (2018), 18’ /PWSFTVIT w Łodzi/

reżyseria / directed by Petro Aleksowski (2018), 50’ /Amitall Agencja Filmowa/

Niewidomy Krzysztof i Wiola, jego żona, a zarazem przewodniczka, wybierają

Dramatyczna historia dwóch okaleczonych fizycznie i psychicznie weteranów

się na narty. Im wyżej wjeżdżają wyciągiem, tym więcej dowiadujemy się

wojny w Afganistanie, starających się normalnie żyć, opowiedziana z punktu

o ich życiu, mgła gęstnieje, a warunki stają się trudniejsze.

widzenia żołnierza i żony. Tomek chciałby wziąć udział w zawodowej walce kickbokserskiej, a Franek, po kilku próbach samobójczych, żyje wyłącznie dla dzieci.

Blind Krzysztof goes skiing with Wiola who is his wife and guide. The higher they
go in a chair lift, the more we learn about their life, the mist thickens and skiing

A dramatic story of two physically and mentally wounded veterans of the war

conditions are changing.

in Afghanistan trying to lead a normal life. Tomek would like to be a professional kickboxer. Franek, after a few suicidal attempts, lives only for his children.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /MK/,
Tuesday 19 November, 09:00 PM /MK/

Czwartek 21 listopada, 21:45 /MK/,

Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Aleksandrą Maciejczyk /FS/,

Thursday 21 November, 09:45 PM /MK/

Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /FS/

Piątek 22 listopada, 10:45 + spotkanie z Petro Aleksowskim /FS/,
Friday 22 November, 10:45 AM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Symfonia Fabryki Ursus
/ Symphony of the Ursus Factory
reżyseria / directed by Jasmina Wójcik (2018), 61’ /Wajda Studio/

Strawberry Boys / Strawberry Boys

Fabryka Ursus była jednym z największych zakładów produkcji ciągników

reżyseria / directed by Michał Toczek (2018), 21’ /PWSFTviT w Łodzi/

w Europie. Dziś hale świecą pustkami lub popadają w ruinę. Dziesiątki tysięcy
biografii pracujących tu ludzi wyrzucono na śmietnik historii.

19-letni Hubert na co dzień pomaga rodzicom w gospodarstwie rolnym,
zbierając truskawki. Po pracy komponuje muzykę i kręci teledyski, marząc

The Ursus factory used to be the greatest manufacturer of tractors in Europe.

o zostaniu gwiazdą disco-polo, tak jak jego ulubiony artysta Zenek Martyniuk.

Today its buildings stand derelict and empty. Tens of thousands of biographies
of people working here were thrown away.

19-year old Hubert helps his parents on a farm picking strawberries. After work
he composes music and shoots music videos, dreaming of becoming a famous

Środa 20 listopada, 22:15 /MK/,

disco-polo star like his favourite artist Zenek Martyniuk.

Wednesday 20 November, 10:15 PM /MK/
Wtorek 19 listopada, 21:00 /MK/,

Czwartek 21 listopada, 09:00 /FS/,

Tuesday 19 November, 09:00 PM /MK/

Thursday 21 November, 09:00 AM /FS/

Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Michałem Toczkiem /FS/,
Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /FS/
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competition
Warszawa: Miasto Podzielone
/ Warsaw: A City Divided
Tylko nie mów nikomu / Tell No One

reżyseria / directed by Eric Bednarski (2018), 70’ /Pado Studio Film/

reżyseria / directed by Tomasz Sekielski (2019), 121’ /Marek Sekielski/
Rok 1941. Młody Polak, ryzykując życiem, kręci amatorski film ukazujący
Głośny i wstrząsający dokument o pedofilii wśród polskich duchownych.

rzeczywistość po obu stronach muru warszawskiego getta.

Konfrontacje ofiar ze sprawcami zarejestrowane ukrytymi kamerami łączą się

Odnalezione po latach unikalne taśmy zostają zestawione ze wspomnieniami

z opowieściami o tuszowaniu przestępstw przez przełożonych oraz o bezradno-

ocalałych z getta, mieszkańców Warszawy oraz opiniami historyków i architektów.

ści poszkodowanych w starciu z władzą kościelną.
The year 1941. Risking his life a Polish amateur filmmaker shoots a film showing
Famous and shocking documentary about pedophilia among Polish clergy.

the reality on both sides of the Warsaw Ghetto. This never seen before footage

Confrontations of victims and perpetrators recorded on hidden cameras merge

is combined with memories of Ghetto survivors and comments from architects

with heartbreaking personal stories about victims’ helplessness in the face

and urban historians.

of almighty church authorities.
Wtorek 19 listopada, 09:00 /FS/,
Środa 20 listopada, 14:00 /MK/,

Tuesday 19 November, 09:00 AM /FS/

Wednesday 20 November, 02:00 PM /MK/

Piątek 22 listopada, 16:00 + spotkanie z Erikiem Bednarskim /MK/,

Czwartek 21 listopada, 12:45 + spotkanie z Tomaszem Sekielskim

Friday 22 November, 04:00 PM + Q&A /MK/

i Markiem Sekielskim /FS/,
Thursday 21 November, 12:45 PM + Q&A /FS/
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competition

konkurs

Złota / Zlota
reżyseria / directed by Tomasz Knittel (2019), 84’ /Striktfilm/Omproductions/
Dom na Złotej, przytulony do ostatniego zachowanego fragmentu muru warszawskiego getta, zajmuje dziś wnuk przedwojennej właścicielki żydowskiego

Życie nr 2 / Life, take 2

pochodzenia. Jego życie i wspomnienia o dawnych mieszkańcach, przeplatają

reżyseria / directed by Krzysztof Włostowski (2019), 30’

się z losami dzisiejszych – 94-letniego emerytowanego księgowego Czesława,

/Kamila Pyzel-Włostowska Kamkardo/

Ukrainki Inny czy Fadiego z dotkniętej wojną Syrii.

Zapis osobistych przeżyć i emocji reżysera, na co dzień operatora pracującego

An old tenement house on Zlota St. adjacent to the fragment of the wall

w telewizji, który zarejestrował swój sześciotygodniowy pobyt w Klinice Hemato-

of Warsaw Ghetto is inhabited by the grandson of its pre-war Jewish owner.

logii, podczas którego oczekiwał na przeszczep szpiku.

His life and memories of former and present tenants – 94-year-old retired
accountant Czeslaw, Ukrainian Inna and Fadi from war-torn Syria

The director, working as a camera operator on television, registered his six-week

– form a captivating story.

stay at Haematology Clinic and all of his feelings while he was awaiting
hematopoietic stem cell transplantation.

Wtorek 19 listopada, 10:30 /FS/,
Tuesday 19 November, 10:30 AM /FS/

Wtorek 19 listopada, 12:00 + spotkanie z Krzysztofem Włostowskim /FS/,

Piątek 22 listopada, 17:45 + spotkanie z Tomaszem Knittelem /MK/,

Tuesday 19 November, 12:00 + Q&A /FS/

Friday 22 November, 05:45 PM + Q&A /MK/

Środa 20 listopada, 16:10 /MK/,
Wednesday 20 November, 04:10 PM /MK/
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Nagroda dla najlepszego reportażu – 5 000 zł
Nagroda Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla reportażu – 2 500 zł
Nagroda rzeczowa ufundowana przez Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz
Nagroda publiczności dla najlepszego filmu lub reportażu – 2 500 zł
ufundowana przez PKO Bank Polski

Awards:
Best Reportage Award – 5 000 PLN
Reportage Award of The Łódź Special Economic Zone – 2 500 PLN
Award of the University of the Third Age named after Helena Kretz
People’s Choice Award for the best film or reportage – 2500 PLN
founded by PKO Bank Polski

37 MK – Muzeum Kinematografii

konkurs – reportaże
/competition – reportages

Nagrody:

prof. Andrzej Fidyk
Reżyser filmów dokumentalnych.
Wieloletni szef Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP. Twórca programu
Czas na dokument, trzykrotnie nagrodzonego Wiktorem (1998, 2002, 2010) oraz programów
Miej oczy szeroko otwarte i Czas na kontrowersyjny dokument. Wykładowca na Wydziale Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Laureat festiwali filmowych, członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Director of documentary films. Many years’ Head of Polish Television’s Documentary Film Editorial
Office. Creator of the following programs: Time for a document, (awarded with Wiktor in 1998, 2002
and 2010), Eyes wide open and Time for a controversial document.
fot. Mariusz Kubik

Lecturer at the Department of Radio and Television University of Silesia and the Krakow Academy
of Andrzej Frycz Modrzewski. Laureate of film festivals, member of the European Film Academy.

Reporter, socjolog. Twórca i animator Laboratorium Reportażu.
Pomysłodawca i pierwszy dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Wykładowca
w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej Telewizji
Polsat. Autor i współautor wielu książek, m.in. Filmówki. Powieści o łódzkiej szkole filmowej.
Reporter, sociologist. Creator and animator of the Reportage Laboratory. The originator and first
director of the Media Festival Man in Danger. Lecturer in the Institute of Journalism at the University of Warsaw, member of the Program Council of Polsat Television. Author and co-author of many
books, including Novels about the Lodz Film School.

Barbara Pawłowska
Dziennikarka, reporterka, dokumentalistka.
Prorektorka oraz Wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej (warsztat filmu dokumentalnego),
prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS. Przez ponad 30 lat związana z Telewizją Polską,
realizowała reportaże i dokumenty, a także przez ponad 10 lat, jako Kierownik Redakcji Filmu
Dokumentalnego Programu 1 TVP zamawiała i koprodukowała filmy dokumentalne, które zdobyły

konkurs

Marek Miller

Chore bydło kupię / I Will Buy Sick Cattle
reżyseria / directed by Tomasz Patora, Patryk Szczepaniak
(2019), 34’ /TVN/
Dziennikarze postanowili odkryć, co kryje się za pojawiającymi się
w całej Polsce ogłoszeniami dotyczącymi skupu bydła „pourazowego”
lub „w każdym stanie”. Eufemizmy te oznaczały chęć zakupu od rolników chorych, a nawet padłych krów. Proceder odbywał się od lat
na masową skalę za cichym przyzwoleniem służb weterynaryjnych.
Journalists discovered a nation-wide scandal concerning farmers
selling sick and dead cattle to the butchers. Dealings took place
for years with silent permission from veterinary service.
Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Tomaszem Patorą
i Patrykiem Szczepaniakiem /MK/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /MK/

wiele znaczących nagród na festiwalach w Polsce i na świecie.

Czwartek 21 listopada, 11:45 /MK/,

Journalist, reporter, documentary filmmaker.

jury

fot. Magdalena Magiera

Thursday 21 November, 11:45 AM /MK/

Vice-rector and lecturer of Documentary Filmmaking Workshop at the Warsaw Film School
and the University of Social Sciences and Humanities. For over 30 years associated with Polish
Television, for over 10 years as the Head of Documentary Film Editorial Office has ordered
and co-produced documentary films, which have won many significant awards at festivals
in Poland and worldwide.
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competition
reżyseria / directed by Magdalena Majewska (2019) 24’ /Telewizja Polska/
Paweł jest bezdomny. Od wielu lat pił, ale od czterech zachowuje trzeźwość.
Gra w teatrze i zaczyna pracę nad doktoratem z bezdomności.
Chce pokazać, czym jest kryzys bezdomności i jak można z niego wyjść,
otrzymując mądrą pomoc.
Pawel is homeless. He had been drinking for many years, but now
he is sober. He plays in a theatre and just started his Ph.D. on homeles-

konkurs

Doktorat z bezdomności
/ Ph.D. On Homelessness

Gwałt w szpitalu / Rape In A Hospital
reżyseria / directed by Agnieszka Madejska (2019), 15’ /TVN/
Wiosną 2019 roku polskie media obiegła wiadomość, że na oddziale
dla dorosłych szpitala psychiatrycznego została zgwałcona 13-letnia
dziewczynka po próbach samobójczych. Władze szpitala opisywały
wydarzenie jako incydentalne i przypadkowe, jednak dzieci
skrzywdzonych w tym szpitalu jest więcej.
In the spring of 2019 Polish media spread the shocking message that
a 13-year-old suicidal girl was raped in a psychiatric ward for adults.
The hospital authorities described the event as incidental but it turned
out that there were more violated children.
Środa 20 listopada, 16:45 /MK/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM /MK/

sness. He wants to investigate the homeless crisis and show solutions

Czwartek 21 listopada, 11:45 + spotkanie z Agnieszką Madejską /MK/,

to overcome it.

Thursday 21 November, 11:45 AM + Q&A /MK/

Środa 20 listopada, 09:00 /MK/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /MK/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Magdaleną Majewską /MK/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /MK/
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reżyseria / directed by Ewa Ewart (2018), 69’ /Piotr i Sylwia Krupa/
W 2007 roku bogaty w ropę Ekwador zaproponował, aby pozostawić
w ziemi część zasobów ropy naftowej, jakie znajdują się w Amazonii,

konkurs

competition
Klątwa obfitości
/ The Curse of Abundance

Las, który leczy / Forest That Heals
reżyseria / directed by Beata Hyży-Czołpińska (2019), 32’ /Telewizja Polska/

w zamian za finansową rekompensatę ze strony międzynarodowej
społeczności. Udało się uratować Narodowy Park Yasuni – jeden z naj-

Katarzynę od zawsze interesowało to, czego nie widać – wnętrze człowieka

ważniejszych ekosystemów na Ziemi, a także dwa rdzenne plemiona.

i tajemnice natury. Dlatego została psychiatrą, a doktorat zrobiła z etnoboIn 2007 oil-rich Ecuador proposed to leave some of its Amazonian oil

taniki. Zaczęła kształcić się w tym, co nauka współczesna nazywa terapią

reserves in the ground in exchange for financial compensation from

lasem. Nie zastąpi ona leków, ale może być traktowana jako profilaktyka

the international community. Yasuni National Park – one of the most

i wspomaganie.

vital ecosystems on Earth and two indigenous tribes.
Katarzyna was always interested in things one could not see – a man’s mind
Środa 20 listopada, 10:30 /MK/,

and mysteries of nature. That is why she became a psychiatrist and got

Wednesday 20 November, 10:30 AM /MK/

her Ph.D. in ethnobotany. She studies forest therapy that cannot be

Czwartek 21 listopada, 17:15 + spotkanie z Ewą Ewart /MK/,

substituted for medicine but can be treated as a form of preventive

Thursday 21 November, 05:15 PM + Q&A /MK/

treatment.
Środa 20 listopada, 09:00 /MK/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /MK/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Beatą Hyży-Czołpińską /MK/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /MK/
poleca / recommended by
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konkurs

competition
Mali bohaterowie / Little Heroes

Nie jesteśmy aniołami / We Are Not Angels
reżyseria / directed by Grzegorz Kuczek (2018), 14’ /TVN/
Były ministrant w parafii we wschodniej Polsce przez kilka lat w sobie
tajemnicę wykorzystania go seksualnego przez tamtejszego proboszcza. Co się stało, gdy 21-latek ujawnił to, co przed laty łączyło go z

reżyseria / directed by Monika Meleń (2019), 12’ /Telewizja Polska Kraków/

duchownym?

Jak oswoić śmierć dziecka? Jak żyć z ciężką, nieuleczalną chorobą syna

For years an ex altar boy in the parish in eastern Poland concealed

lub córki? Przedstawiony w filmie świat małych i dużych bohaterów

the fact that as a child he was abused by the parish priest. What hap-

to świat, w którym siłę trzeba brać z wnętrza siebie.

pened when the 21-year-old man revealed the events from the past?

How do you live with your child’s death or an incurable disease

Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Grzegorzem Kuczkiem /MK/,

of your son or daughter? The films show the world of small

Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /MK/

and big heroes where the strength comes from the inside.

Czwartek 21 listopada, 11:45 /MK/,
Thursday 21 November, 11:45 AM /MK/

Środa 20 listopada, 09:00 /MK/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /MK/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Moniką Meleń,
Romanem Piotrowskim, autorem zdjęć i bohaterkami reportażu /MK/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /MK/
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konkurs

competition

Sygnalista i jego upadek
/ Whistleblower and His Downfall
reżyseria / directed by Robert Socha (2018), 23’ /TVN/
Marian Kulig ujawnił proceder ustawiania przetargów na drogi sprzęt

Prasowanie piersi / Breast Ironing

medyczny dla szpitali w zamian za łapówki. Na ławie oskarżonych usia-

reżyseria / directed by Małgorzata Łupina (2018), 43’ /TVN/

dło kilkunastu dyrektorów szpitali oraz kilku menadżerów Philipsa.
W USA firma musiała zapłacić 4,5 mln dolarów kary za stosowanie prak-

W Kamerunie wciąż żywa jest mroczna tradycja przypalania piersi młodych

tyk korupcyjnych w Polsce. W kraju Kulig został surowo ukarany za to,

dziewcząt. Prasowanie piersi za pomocą rozgrzanych kamieni lub drew-

że stanął na drodze potężnej korporacji.

nianych ostrzy ma powstrzymać ich wzrost. Procedura jest traumatyczna,
pozostawia trudne do zagojenia rany, a często prowadzi do poważnych

Marian Kulig exposed bid-rigging for expensive medical equipment

komplikacji zdrowotnych.

for hospitals in exchange for bribes. Several hospital directors and few
Philips managers stood trial. In the USA the company had to pay a 4.5

In Cameroon, a gloomy tradition of burning young girls’ breasts is still

million dollar fine for corrupt practices in Poland. In the country, Kulig

cultivated. Flattening breasts with heated stones or wooden blades

was severely punished for getting in the way of the corporation.

inhibits their growth. The breast ironing procedure is very traumatic
and the wounds heal for weeks. It often leads to serious complications

Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Robertem Sochą /MK/,

and causes cancer.

Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /MK/
Czwartek 21 listopada, 11:45 /MK/,
Thursday 21 November, 11:45 AM /MK/

Środa 20 listopada, 10:30 /MK/,
Wednesday 20 November, 10:30 AM /MK/
Czwartek 21 listopada, 17:15 + spotkanie z Małgorzatą Łupiną /MK/,
Thursday 21 November, 05:15 PM + Q&A /MK/
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reżyseria / directed by Ilona Ptak (2019), 23’ /Telewizja Polska Katowice/
Skaczą z dachu na dach. Nie straszne im są zarwane stropy czy tabliczki
z napisem „zakaz wstępu”. Odwiedzają miejsca opuszczone, zapomniane
i przeznaczone do wyburzenia po to, by znaleźć się w miejscach, gdzie
czas się zatrzymał. Autorka reportażu wyrusza w niebezpieczną podroż
śladami urbexerów – pasjonatów ekstremalnych wrażeń.
They jump from roof to roof and do not fear collapsed ceiling or ‘no entry’
signs. They visit derelict, forgotten or intended for demolition buildings
only to feel the atmosphere of places where time stopped. The author
sets on a journey following the footsteps of urbexers – enthusiasts
of extreme sensations.
Środa 20 listopada, 09:00 /MK/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /MK/
Piątek 22 listopada + 19:45, spotkanie z Iloną Ptak,
Bartoszem Dominikiem, autorem zdjęć i Bartłomiejem Jarząbem,
montażystą /MK/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /MK/

pokazy
specjalne / special
screenings

competition
Tam, gdzie ściany zrzucają skórę
/ Where the walls shed skin

FS – Fabryka Sztuki
MK – Muzeum Kinematografii

pokazy specjalne
/ special screenings

Babuszki z Czarnobyla
/ The Babushkas of Chernobyl
reżyseria / directed by Anne Bogart, Holly Morris
(2015 ) 70’ /USA/

pokazy specjalne / special screenings

Adwokatka
/ Lea Tsemel, Orehet Din / Advocate

Wzruszający portret staruszek, które po wysiedleniu ze skażonych terenów
po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku, postanowiły
wbrew zakazom powrócić do swoich domów. Dzisiaj tworzą tam jedyną
w swoim rodzaju społeczność kobiet żyjących pośród ruin i dziczejącej
przyrody.

reżyseria / directed by Philippe Bellaiche, Rachel Leah Jones
(2019), 108’ /Izrael/Kanada/Szwajcaria /Israel/Canada/Switzerland/
Lea Tsemel to prawniczka, izraelska obrończyni praw człowieka, która
od 50 lat broni więźniów politycznych, w tym Palestyńczyków oskarżanych
o terroryzm. Kameralny portret aktywistki, dla której sprawiedliwość jest
ważniejsza niż niebezpieczeństwo i ryzyko.

A touching portrait of babushkas – women who after the evacuation from
contaminated area after the 1986 Chernobyl disaster, decided to return
to their homes. Today they form one of its kind women community living
among the ruins and wild nature.

Lea Tsemel is an Israeli human rights lawyer defending political prisoners
including Palestinians charged with terrorism. An intimate portrait
of an activist for whom justice is more important than danger and risk.

Piątek 22 listopada, 20:15 /FS/,
Friday 22 November, 08:15 PM /FS/

Piątek 22 listopada, 21:45 /FS/,
Friday 22 November, 09:45 PM /FS/

poleca / recommended by

2019
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pokazy specjalne
/ special screenings

Cała przyjemność po stronie kobiet
/ #Female Pleasure
reżyseria / directed by Barbara Miller (2018), 97’
/Niemcy/Szwajcaria/Germany/Switzerland/

Duch Jamajki / Inna de Yard

pokazy specjalne / special screenings

Była zakonnica zgwałcona przez księdza, japońska artystka oskarżona
o nieprzyzwoitość, hinduska edukatorka seksualna, somalijska aktywistka
walcząca o zaprzestanie obrzędu obrzezania i Żydówka, która uciekła z ortodoksyjnej społeczności chasydów. To historie pięciu kobiet, które sprzeciwiając się patriarchalnym strukturom społecznym w różnych kulturach, walczą
o wolność i sprawiedliwość.

reżyseria / directed by Peter Webber (2019), 99’ /Francja/France/
Reżyser Dziewczyny z perłą (2003) ze Scarlett Johansson powraca z muzycznym filmem dokumentalnym o „starszych panach z dredami”, czyli weteranach muzyki reggae. Ich spotkanie po latach zaowocowało znakomitą płytą,
a przy okazji potwierdziło, że ten nurt muzyczny wciąż jest żywy w kolejnych
pokoleniach.

An ex-nun raped by a priest, Japanese artistist charged with misdemeanor,
Hindu sex educator, Somali activist who tries to put an end to circumcision
and a Jewish woman who ran away from an orthodox Hasidic community.
These are the stories of five women who fight back against the patriarchal
social structures and search for freedom and justice.

The director of Girl with a Pearl Earing (2003) with Scarlett Johansson comes
back with a music documentary about ‘old men with dreadlocks’ or reggae
music veterans. Their reunion resulted in a great music record and confirmed
that reggae musi is still important to younger generations.

Środa 20 listopada, 21:45 /FS/,

Sobota 23 listopada, 13:00 /FS/,

Wednesday 20 November, 09:45 PM /FS/

Saturday 23 November, 01:00 PM /FS/

53

pokazy specjalne
/ special screenings

pokazy specjalne / special screenings

Duchy wojny domowej
/ El silencio de otros / The Silence of Others
reżyseria /directed by Robert Bahar, Almudena Carracedo (2018), 96’
/Hiszpania/Francja/Kanada/USA /
/Spain/France/Canada/USA/

Dziwor / Dziwor

Film oddaje głos ofiarom 40-letniej dyktatury Generała Franco w Hiszpanii,
którzy po dziś dzień szukają sprawiedliwości. Trwające dziesięcioleciami
milczenie w sprawie brutalnych zbrodni reżimu zostaje przerwane, a bezkarni
dotąd zbrodniarze wojenni – postawieni przed sądem.

Po długiej przerwie Bogdan Dziworski kręci nowy film.
Jego operator, wykorzystuje sytuację i postanawia nakręcić film o wybitnym
filmowcu i fotografiku.

reżyseria / directed by Paweł Dyllus (2019), 29’ /Polska/Poland/

Film gives voice to the victims of Spain’s 40-year dictatorship under General
Franco who continue to seek justice until this day. Silence concerning brutal
crimes of the regime that lasted for decades is finally broken and unpunished
war criminals finally stand trial.

After a long break, Bogdan Dziworski is making a new film.
His camera operator takes the opportunity and decides to make a film
about an outstanding filmmaker and photographer.

Sobota 23 listopada, 16:45 /FS/,

Friday 22 November, 03:00 PM /FS/

Piątek 22 listopada, 15:00 /FS/,

Saturday 23 November, 04:45 PM /FS/
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pokazy specjalne
/ special screenings

pokazy specjalne / special screenings

Free Solo: ekstremalna wspinaczka
/ Free Solo

I młodzi pozostaną / They Shall Not Grow Old

reżyseria / directed by Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

/Wielka Brytania/Nowa Zelandia/

(2018), 100’ /USA/

/UK/New Zealand/

Alex Honnold postanawia spełnić swoje marzenie i wspiąć się na szczyt
formacji skalnej El Capitan w Parku Narodowym Yosemite. Wszystko byłoby
w porządku, gdyby nie fakt, że ściana skalna jest niemal pionowa, a wspinacz
robi to bez żadnych zabezpieczeń.

Dokumentalny film reżysera trylogii Władca Pierścieni i Hobbit składa się
ze zrekonstruowanych i starannie wyselekcjonowanych materiałów archiwalnych z czasów I wojny światowej. Oryginalne, koloryzowane nagrania tworzą
poruszający obraz wojny widzianej oczami żołnierzy.

Alex Honnold wants to make his dream come true and climb the summit
of El Capitan, rock formation in Yosemite National Park. Everything would
be fine except the fact that the rock is almost vertical and the climber climbs
without any protection.

This documentary feature film made by the director of the trylogy
Lord of the Rings and Hobbit consists of reconstructed and carefully selected
archival materials from the I World War period. Original, colourised materials
make for a touching image of war through the eyes of the soldiers.

Czwartek 21 listopada, 21:00 /FS/,

Piątek 22 listopada, 22:00 /MK/,

Thursday 21 November, 09:00 PM /FS/

Friday 22 November, 10:00 PM /MK/

reżyseria / directed by Peter Jackson (2019), 96’
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pokazy specjalne
/ special screenings

pokazy specjalne / special screenings

Kiedy pomidory spotkały Wagnera
/ Otan o Wagner Sinantise tis Ntomates
/ When Tomatoes Met Wagner

Kraina miodu / Medena Zemja / Honeyland

reżyseria / directed by Marianna Economou (2019), 72’

reżyseria / directed by Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (2019), 90’ /

/Grecja/ Greece/

Macedonia/Republic of Macedonia/

Aby uratować wymierającą rolniczą wieś w centralnej Grecji, dwaj kuzyni
wraz z lokalnymi seniorkami zakładają plantację pomidorów, które najlepiej
rosną przy... dźwiękach muzyki Wagnera. To słodko-gorzka opowieść o sile
międzyludzkich relacji w czasach kryzysu.

50-letnia Hatiga mieszka z matką w ubogiej macedońskiej wiosce bez prądu
i bieżącej wody. Żyje powoli, bez pośpiechu, w zgodzie z naturą i pełna szacunku do pszczół, których hodowlą się zajmuje. Pewnego dnia w okolicy pojawia
się nowa, hałaśliwa rodzina traktująca pszczeli biznes wyłącznie jako źródło
zarobku.

To save Elias, a small farming village in central Greece, from dying out, two
cousins team up with the village grannies to start a tomato cultivation which
grow with a little help from... Wagner’s music. It is a bittersweet story about
the power of human relationships in times of crisis.

50-year-old Hatiga lives with her mother in a poor, Macedonian village
without electricity and running water. She lives slowly, without haste,
in accordance with nature, cultivating beehives. When a loud family moves
into her neighbourhood treating bee cultivation as a commercial business,
her source of income is in danger.

Sobota 23 listopada, 12:00 /MK/,
Saturday 20 November, 12:00 PM /MK/

Wtorek 19 listopada, 18:00 /FS/,
Tuesday 19 November, 06:00 PM /FS/

poleca / recommended by

Centrum Greckich Fascynacji
www.elladamou.pl
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pokazy specjalne
/ special screenings

Maiden / Maiden
reżyseria / directed by Alex Holmes (2018), 97’ /Wielka Brytania/UK/

Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?
/ Cold Case Hammarskjöld
reżyseria / directed by Mads Brügger (2019), 126’
/Dania/Norwegia/Szwecja/Belgia/
/Denmark/Norway/Sweden/Belgium/
W 1961 roku w tajemniczych okolicznościach w Północnej Rodezji rozbił się
samolot sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjölda. Po ponad 50
latach duński filmowiec postanawia zagłębić się w sprawę, a to, co odkrywa,
przechodzi jego najśmielsze oczekiwania. To wyjątkowe połączenie filmu
dokumentalnego z kryminałem i komedią.
In 1961 Secretary General of the UN, Dag Hammarskjöld, died in a plane
crash in Northern Rhodesia. After over 50 years Danish filmmakers dvelves
into the case and his findings are beyond his wildest expectations.
This is a unique mix of crime film and comedy.
Wtorek 19 listopada, 20:45 /FS/,
Tuesday 19 November, 08:45 PM /FS/

W 1989 roku, w prestiżowych regatach dookoła świata Whitbread Round
the World Race, na tytułowym jachcie Maiden, po raz pierwszy wystartowała
w pełni kobieca załoga. Żeglarki musiały walczyć nie tylko z siłami natury,
ale także lekceważeniem i seksistowskimi komentarzami ze strony mężczyzn.
For the first time in 1989 an all-female sailing crew took part in the race around the world (Whitbread Round the World Race) on the yacht called Maiden.
Women sailors had to deal not only with forces of nature but also with scorn
and sexist comments coming from men.
Sobota 23 listopada, 11:15 /FS/,
Saturday 20 November, 11:15 AM /FS/

pokazy specjalne / special screenings

Niedochowane sekrety / Moysrim
/ Unkept Secrets

W Mosulu / V Mosulu
/ Inside the War With ISIS

reżyseria / directed by Dalit Kimor (2018), 70’ /Izrael/Israel/

reżyseria / directed by Jana Andert (2018), 72’ /Czechy/ Czech Republic/

Dwie kobiety sprzeciwiły się ukrywaniu pedofilii w ortodoksyjnej
społeczności żydowskiej i zdecydowały się ujawnić wszystko świeckim
władzom. Za publiczne „pranie brudów” zostały wykluczone ze swojej społeczności.

Reżyserka na własną rękę wyjechała na linię frontu w bitwie o Mosul.
Jana Andert spędziła w okupowanym przez Państwo Islamskie irackim mieście
osiem miesięcy, ryzykując życiem i tworząc poruszający reportaż wojenny.
The directress left for Iraq to film at the frontline of the battle of Mosul
during the Iraq War. Jana Andert spent eight months in a city occupied
by the Islamic State risking her own life and creating a touching war reportage.

Two women refused to participate in covering up pedophilia in their orthodox Jewish community and decided to reveal everything to secular authorities. For ‘washing dirty laundry’ in public they were ostracized from
their community.

Czwartek 21 listopada, 15:30 /FS/,
Thursday 21 November, 03:30 PM /FS/

Wtorek 19 listopada, 13:15 /FS/,
Tuesday 19 November, 01:15 PM /FS/

poleca / recommended by

Czeskie Centrum
www.warsaw.czechcentres.cz
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pokazy specjalne / special screenings

pokazy specjalne / special screenings

Walc Waldheima / Waldheims Walzer
/ The Waldheim Waltz

Wielebny W. / Le vénérable W.
/ The Venerable W.

reżyseria / directed by Ruth Beckermann (2018), 93’ /Austria/

reżyseria / directed by Barbet Schroeder (2017), 100’
/Francja/ Szwajcaria /France/Switzerland/

Gdy w 1986 roku okazało się, że Kurt Waldheim, były sekretarz generalny
ONZ, nowo wybrany prezydent Austrii, ma nazistowską przeszłość, w społeczeństwie zawrzało, co zmusiło Austriaków do ponownego rozliczenia się
ze swoim udziałem w horrorach II wojny światowej.

Buddyzm to najbardziej pokojowa religia świata nawołująca do miłości
i wspólnego zrozumienia. Tymczasem wpływowy buddyjski mnich z Birmy
(Mjanmy), Wielebny Wirathu, od lat głosi mowę nienawiści przeciwko stanowiącym 4% ogólnej populacji kraju muzułmanom, podżegając wiernych
do czystek etnicznych.

When it was revealed in 1986 that Kurt Waldheim, former Secretary General
of the UN, newly elected president of Austria, has a Nazi past, society
was in turmoil. Austrians were once again forced to settle its involvement
in the horrors of the II World War.

Buddhism is the most peaceful religion in the world concentrated on mutual love and understanding. Meanwhile an influential monk from Birma
(Mjanma), Venerable Wirathu, spread hate speech targeted at 4% Muslim
population of the country thus instigating ethnic cleansing.

Piątek 22 listopada, 14:30 /MK/,
Friday 22 November, 02:30 PM /MK/

Sobota 23 listopada, 15:00, rozmowa z Antonim Słodkowskim,
laureatem Pulitzera /MK/,
Saturday 20 November, 03:00 PM + Q&A /MK/
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pokazy specjalne / special screenings

Zamrożona ambrozja / Frozen Ambrosia
reżyseria / directed by Constantine Papanicolau (2017), 97’
/Grecja/Greece/
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że górzysty teren i mroźne zimy pozwalają
uprawiać w Grecji sporty zimowe, takie jak narciarstwo i snowboarding.
Film opowiada o entuzjastach gór, którzy próbują odbudować zimową turystykę w kraju dotkniętym kryzysem ekonomicznym.
Few people realize that mountains and cold winters in Greece allow to engage in winter sports such as skiing and snowboarding. Film tells the story
of Greek mountain enthusiasts and their efforts to rebuild the country’s
winter tourism industry during the worst economic depression.
Piątek 22 listopada, 12:15 /MK/,
Friday 22 November, 12:15 PM /MK/

poleca / recommended by

Centrum Greckich Fascynacji
www.elladamou.pl
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27-letniego scenarzysty i dziennikarza, stworzyła niezależną ekipę filmową
działającą pod egidą NSZZ Solidarność.
W stanie wojennym ekipa filmowców rejestrowała demonstracje uliczne
i spotkania zdelegalizowanej Solidarności. Dzięki zaufaniu opozycji często
jako jedyni byli dopuszczani z kamerą na miejsce zdarzeń o znaczeniu historycznym. Dzięki wsparciu Kościoła studio mogło się rozwijać. Od 1989 roku
wytwórnia zaczęła funkcjonować pod nazwą Video Studio Gdańsk (VSG).
Ekipa wytwórni rejestrowała najważniejsze wydarzenia przełomu ustrojowego lat 1989-1990: zjazd PZPR, pierwsze wolne wybory czy wizytę
Lecha Wałęsy w USA.
Porozmawiamy o historii studia, o pracy poza cenzurą i o dystrybucji opozycyjnych filmów w PRL.
In 1981 a group of enthusiasts led by Marian Terlecki, at that time a 27-yearold screenwriter and journalist, created an independent film crew operating
under the Polish labour union Solidarity.
During the martial law, the crew registered street demonstrations and
meetings of banned Solidarity. The trust of the opposition made it possible
for the crew to shoot important historical events. Thanks to the support
of the Catholic Church studio had the opportunity to develop. Since 1989
the studio started to operate under its current name Video Studio Gdansk
(VSG). In the years 1989-1990, the crew registered the most important events
of the democratic and economic transformation: the communist party congress, first free elections or the visit of Lech Walesa to the USA.
We will talk about the history of Video Studio Gdansk, work beyond censorship
and distribution of oppositional films in communist Poland.
Środa 20 listopada, 19:00 /MK/,
Wednesday 20 November, 07:00 PM /MK/
Goście / Guests
Marek Łochwicki, obecny szef studia i jego założyciel, Włodzimierz Resiak
i Wojciech Ostrowski, operatorzy filmowi związani ze Studiem
Marek Łochwicki, studio’s current president and founder, Włodzimierz Resiak
and Wojciech Ostrowski, studio’s camera operators
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Poza cenzurą / Beyond censorship

W 1981 roku grupa pasjonatów pod wodzą Mariana Terleckiego, wówczas

reżyseria / directed by Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz (1989), 56’
Unikalny zapis historycznych rozmów, które doprowadziły do końca panowania w Polsce systemu komunistycznego. Film ukazuje zderzenie dwóch
światów - pezetpeerowskich aparatczyków, którym władza już wyślizguje się
z rąk i opozycjonistów, którzy już wkrótce obejmą najwyższe stanowiska
w państwie.

Azyl dla większości / Asylum for Majority
reżyseria / directed by Olaf Olszewski (1989), 34’
Rejestracja wybranych wydarzeń kulturalnych z obszaru twórczości
niezależnej od Kongresu Kultury Polskiej (12-13 grudnia 1981 roku)
do Niezależnego Forum Kultury (1 kwietnia 1989 roku).

A unique record of historical talks that led to the end of communism
in Poland. The film shows the clash of two worlds – apparatchiks from
the Polish United Workers’ Party slowly losing power and oppositionists
who will soon seize power in the state.

A recording of a few independent cultural events from the Congress of Polish
Culture (12-13 of December 1981) to Independent Forum of Culture
(1st of April 1989).

Senior / Senior

O nas i za nas / About Us And For Us

reżyseria / directed by Ireneusz Engler (1990), 58’

reżyseria / directed by Marian Terlecki, Ryszard Grabowski (1987), 40’
Filmowy portret profesora Stanisława Stommy, prawnika, publicysty
„Tygodnika Powszechnego”, polityka, założyciela koła poselskiego „Znak”,
który jako jedyny w 1976 roku nie głosował za wprowadzeniem do Konstytucji zapisu o sojuszu z byłym ZSRR i o kierowniczej roli byłego PZPR.

Kronika pobytu Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987 roku.
Symbolem pielgrzymki był ołtarz papieski, zaprojektowany przez Mariana
Kołodzieja w kształcie niedokończonego statku, który przywodził na myśl
strajkujących stoczniowców.
The chronicle of the visit of Pope John Paul II in Tricity in June 1987.
The symbol of the pilgrimage was an altar designed by Marian Kolodziej
in the form of an unfinished ship which served as the symbol of striking
shipyard workers.

A film portrait of Stanislaw Stomma, professor, lawyer, columnist
of the ’Tygodnik Powszechny’, politician, founder of the ’Znak Association’.
In 1976 he was the only one not to approve the amendment of Polish constitution regarding the Alliance with the USSR and leaving the communist
party as the state leader.

Piątek 22 listopada, 09:00 /MK/,

Wtorek 19 listopada, 13:00 /MK/,

Friday 22 November, 09:00 AM /MK/

Tuesday 19 November, 01:00 PM /MK/

71

Poza cenzurą / Beyond censorship

Poza cenzurą / Beyond censorship

Opowieści okrągłego stołu
/ The Round Table’s Tales

70–lecie WFO
70–years of WFO

Poza cenzurą / Beyond censorship

Ostatki
/ Slavic Carnival
reżyseria / directed by Andrzej Fidyk (1990), 45’
Film przedstawia ostatnie chwile Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w kuluarach Sali Kongresowej – portrety działaczy partii, scenerię polityczną,
okrzyki ludzi demonstrujących przed Pałacem Kultury.
Powstaje groteskowy portret minionych czasów.
The film presents the last moments of the Polish United Workers’ Party
in the corridors of the Congress Hall – the portraits of party activists,
political scenery, screams of people demonstrating in front
of the Palace of Culture. A grotesque portrait of a by-gone era.
Sobota 23 listopada, 17:00 + spotkanie z Andrzejem Fidykiem /MK/,
Saturday 20 November, 05:00 PM + Q&A /MK/
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fot. filmpolski.pl

Wytwórnia Filmów Óświatowych w Łodzi

Goście / Guests
Andrzej Barański
Reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.
Członek Polskiej Akademii Filmowej.
Director of feature, documentary and animated films.
Member of the Polish Film Academy.

Józef Robakowski
Artysta, historyk sztuki, autor filmów dokumentalnych, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wystaw i akcji artystycznych. Współzałożyciel
Warsztatu Formy Filmowej, kurator i właściciel Galerii Wymiany.
Artist, art historian, author of documentary films, photo series, video
records, drawings, installations, objects, conceptual designs, and initiator of exhibitions and performances. Co-founder of the Workshop of the
Film Form, curator and owner of Gallery Wymiany.

fot. Szkoła Filmowa w Łodzi

Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/

75

Wytwórnia Filmów Óświatowych w Łodzi

Żywa galeria / Living Gallery

Wypracowanie / Essay

reżyseria / directed by Józef Robakowski /1975/, 27’ /WFO/

reżyseria / directed by Andrzej Barański /1979/, 19’ /WFO/

To film o polskiej scenie artystycznej lat 70. Krótkie sekwencje filmowe
prezentują twórczość osiemnastu artystów polskich, ukazując interesujące
zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.

Wnikliwe studium osobowości człowieka w okresie dojrzewania oparte
na monologu wewnętrznym młodego chłopca, który próbuje samookreślić się
i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące go pytania.

This is a film about the Polish artistic scene in the 70s. Short film sequences
present the artistic work of eighteen Polish artists showing interesting phe-

A deep study of a man’s coming of age. Through internal monologue, a young
boy tries to define himself and answer the questions that bother him.

nomena in contemporary art.

Konstrukcja / Construction

Witkacy / Witkacy

reżyseria / directed by Andrzej Barański /1980/, 6’ /WFO/

reżyseria / directed by Józef Robakowski /1981/, 19’ /WFO/
Pełen niepokoju i pytań o przyszłość film opowiada o niebezpieczeństwie
odrodzenia się faszyzmu.

Filmowy portret Stanisława Ignacego Witkiewicza nakręcony w oparciu
o jego twórczość fotograficzną, pisarską, malarstwo, a przede wszystkim portrety z „Firmy portretowej”. Motywem dźwiękowym budującym dramaturgię
filmu są odgłosy pędzącej lokomotywy.

Full of anxiety and questions about the future story about the dangers
of the rebirth of fascism.

A film portrait of famous Polish artists Stanislaw Ignacy Witkiewicz based
on his photographic and literary work as well as painting and his portraits
from ‘The Portrait Painting Company’. The sound motif building the dramaturgy of the film is the sound of a rushing locomotive.

Wakacje w mieście / Holiday in the City
reżyseria / directed by Andrzej Barański /1988/, 10’ /WFO/
Animowana impresja ułożona z XIX-wiecznych pocztówek i rycin
XIX-wiecznych o przesłaniu filozoficznym.

Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/

Animated impression arranged from XIX-century postcards and engravings
with a philosophical message.
Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/
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fot. Szkoła Filmowa w Łodzi

Wytwórnia Filmów Óświatowych w Łodzi

Goście / Guests
Jacek Bławut
Operator, reżyser, producent, wykładowca akademicki.
Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Laureat wielu międzynarodowych festiwali filmowych, trzykrotny zwycięzca Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.
Cinematographer, director, producer, academic lecturer.
Member of European Film Academy. Laureate of many international film
festivals, three-times winner of the Man in Danger Media Festival.

Lechosław Czołnowski
Reżyser, operator, absolwent PWSFTviT w Łodzi.
Członek Warsztatu Formy Filmowej.
Director, cinematographer, Lodz Film School graduate.
Member of the Workshop of the Film Form.

Piątek 22 listopada, 10.30 /MK/
Friday 22 November, 10.30 AM /MK/
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Projekty specjalne
Special Projects

Wytwórnia Filmów Óświatowych w Łodzi

Byłem generałem Wehrmachtu
/ I Was Wehrmacht General
reżyseria / directed by Jacek Bławut /1988/, 18’ /WFO/
Filmowy portret Kazimierza Leskiego, inżyniera, lotnika, byłego kapitana
i pracownika wywiadu AK, który całe życie poświęcił ojczyźnie, represjonowanego po 1945 roku.
A film portrait of Kazimierz Leski, an engineer, pilot, ex-captain and AK
intelligence officer who devoted his life to his homeland and suffered from
victimization after 1945.

Zek-796 / Zek-796
reżyseria / directed by Lechosław Czołnowski /1990/, 54’ /WFO/
Bohaterem filmu jest Bogusław Baj, który w 1945 roku, mając 20 lat,
za przynależność do AK i organizacji „Nie” został aresztowany przez NKWD
i więziony w sowieckich łagrach. W filmie sędziwy bohater opowiada o swoich
przejściach.
In 1945, the main protagonist of the film, then 20-years-old Boguslaw Baj
was arrested by the NKVD for being a member of AK and organisation ‘No’.
For many years he was imprisoned in Soviet labor camp. In the film,
the elderly protagonist talks about his experiences.
Piątek 22 listopada, 10.30 /MK/
Friday 22 November, 10.30 AM /MK/
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STOP STALKING
Psychologia zachowań sprawcy i ofiary. Wykłady.
Piątek 22 listopada
Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
/parter/ ul. Kopcińskiego 8/12
Wstęp wolny.
11:00
O swoich doświadczeniach związanych z nękaniem opowiedzą ofiary stalkingu: Katarzyna Dacyszyn – projektantka mody, fotomodelka, aktywistka,
zaangażowana w działania społeczne i uświadamiające dotyczące stalkingu,
organizatorka wydarzenia „Stop Stalking”, Aleksandra Szczęsna – Vice Miss
Polonia 2012 roku, modelka, Adam Wiankowski – pracownik gastronomii.

projekty specjalne / special projects

11:30

Inicjatywa społeczna non profit zorganizowana przez Katarzynę Dacyszyn,

Emisja reportażu:

ofiarę stalkera, która prawie straciła życie z rąk oprawcy, w głośnym ata-

Osaczona we własnym domu, reżyseria: Anna Barańska-Całek /TVN/

ku w sądzie, w sierpniu 2016 roku.

11:50

Celem wydarzenia jest uświadomienie, czym jest stalking, jak groźny

O konstrukcji psychicznej sprawców stalkingu opowie dr Anna Sieradzka

może być, jak rozpoznać, jak się przed nim chronić, jak postępować,

– psychiatra, współautorka kilkuset opinii sądowo-psychiatrycznych.

kiedy do niego dochodzi, jak szukać pomocy.

12:20

Social, non-profit initiative organised by Katarzyna Dacyszyn, a victim

O problemach psychicznych osób dotkniętych stalkingiem opowie Jakub Pyka

of a stalker, who nearly died at the hands of her abuser in a resounding

– psycholog, psychoterapeuta.

assault in the court in August 2016.

12:40

The purpose of this event is to raise awareness of what stalking is, how

O trudnościach, z jakimi spotykają się ofiary stalkingu w sądach opowie

dangerous it may be, how to recognise it, how to protect yourself from

Jagna Piwowarska – prawniczka od wielu lat pracująca z ofiarami stalkingu,

it, how to act when it happens, and how to seek help.

prezes Fundacji Można Inaczej.
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STOP STALKING
Behavioral psychology of victim and perpetrator – lectures.
Friday 22 November

Premiera książki

Hall of Council at Faculty of Law and Administration, University of Lodz /

Kobieta z blizną

ground floor/ Kopcinskiego 8/12 Street
Free entrance

Korytarz łódzkiego sądu. Przed procesem o stalking do Katarzyny Dacyszyn podchodzi Robert W. i oblewa ją kwasem siarkowym. To historia,

11:00 a.m

którą w 2016 roku zajmowały się wszystkie polskie media.

The victims of stalking will talk about their experiences with harassment:

Kobieta z blizną – opowieść o tym, jak nieprzewidywalne bywa życie.

Katarzyna Dacyszyn – fashion designer, photomodel, activist engaged in so-

Opowieść o zmaganiach zawodowych i wytrwałości w dążeniu do reali-

cial issues educating about stalking, organiser of ‘Stop Stalking’ event, Aleksan-

zacji marzeń, odnajdywaniu w sobie siły do mierzenia się z najbrutalniej-

dra Szczęsna – Vice Miss Polonia 2012, model, Adam Wiankowski – gastrono-

szymi okolicznościami.

my employee.

projekty specjalne / special projects

Kobieta z blizną / Woman with a Scar
11:30 a.m

Irena A. Stanisławska, Katarzyna Dacyszyn

Screening of:

Wydawnictwo Muza / MUZA Publishing, 2019

Emisja reportażu:
Trapped in Her Own House, directed by: Anna Barańska-Całek /TVN/

Book Premiere
11:50 a.m

Woman with a Scar

Dr. Anna Sieradzka – psychiatrist and co-author of hundreds of psycholegal opinions – will talk about the psychological construction of perpetrators

The hallway of Lodz’s court. Before the trial for stalking Katarzyna Dacyszyn

of stalking.

is approached by Robert W. who throws sulphuric acid on her. The story
drew all Polish media attention in 2016.

12:20 a.m

Woman with a Scar is a story of the unpredictability of life. The story

Jakub Pyka – psychologist and psychotherapist – will talk about the psycholog-

of professional struggles and persistence in achieving one’s dreams, fin-

ical problems of people who suffered from stalking.

ding the strength to face the most brutal life circumstances.

12:40 a.m

Sobota 23 listopada, 15:15 /FS/

Jagna Piwowarska – lawyer working with the victims of stalking, the presi-

Spotkanie z Katarzyną Dacyszyn, autorką książki Kobieta z blizną

dent of Można Inaczej Foundation – will talk about the difficulties the victims

Saturday 23 November, 03:15 PM /FS/

of stalking are facing in court.

Meeting with Katarzyna Dacyszyn, author of the book Woman with a Scar
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Wystawa plakatów Anety Kosin
/ Exhibition of Aneta Kosin posters
Wernisaż: Wtorek 19 listopada, 17:30 /FS/
The exhibition opening: Tuesday 19 November, 5:30 PM /FS/

Aneta Kosin – projektantka zajmująca się tworzeniem identyfikacji wizualnej, plakacistka, uczestniczka wielu wystaw plakatu w Polsce i za granicą, doktorantka na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Na mini
wystawie będzie można zobaczyć plakaty o tematyce antystalkingowej.
Aneta Kosin – designer, creator of corporate design, poster creator,
a participant in many poster exhibitions in Poland and abroad, a graduate student at Faculty of Graphics and Painting at the Academy
of Fine Arts in Lodz. The mini-exhibition will present posters concerning
antistalking.
fot. Beata Michalczyk
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Bez klapsa!

Without the clapperboard!

projekty specjalne / special projects

Wystawa plakatów
/ Poster exhibition

Bez klapsa ! / Without the clapperboard!

Bez klapsa! / Without the clapperboard!
Bez klapsa to przedsięwzięcie służące obudzeniu w młodych ludziach
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wrażliwości na
otaczający ich świat, chęci do samorozwoju, edukacji i uczestnictwa
w kulturze poprzez świadomy odbiór kina dokumentalnego.
Dzięki precyzyjnie zaplanowanej, opartej o czynny udział uczestników
formule warsztatu, projekt dąży do wydobycia twórczego potencjału
i daje wiarę w to, że warto zawalczyć o siebie oraz zaszczepia w młodych ludziach motywację do własnego również twórczego rozwoju. W warsztatach
wzięło udział 150 uczestników. Obecnie młodzi ludzie w grupach realizują
we współpracy z uznanymi twórcami filmowymi Piotrem Stasikiem,
Moniką Kotecką i Aleksandrą Rek trzy filmy dokumentalne.
Publiczność zobaczy powstałe filmy podczas projekcji w przestrzeniach
miejskich oraz na festiwalach.
Without the clapperboard is a project which aims to prepare young people
coming from environments where social exclusion is an issue, for the consciousperceptionofdocumentarycinemaandthroughthattoevokeinthem
a will to learn, participate in culture and open-up to the surrounding world.
Workshops have a precise formula based on the active involvement
of the participants, which spurs their creative potential and gives
them faith in the possibility of creative self-development. One hundred
and fifty young people took part in the first phase of the project. Currently participants work in teams, preparing three documentary films
in cooperation with film directors and cinematographers: Piotr Stasik,
Monika Kotecka, and Aleksandra Rek.
The films will be presented to the audience during festivals and in the open
city spaces.
Sobota 23 listopada, 16:00
Spotkanie z Piotrem Stasikiem, Aleksandrą Rek, Martą Łącką autorką
i koordynatorką oraz uczestnikami projektu /FS/
Saturday 23 November, 04:00 PM + Q&A /FS/
fot. Beata Michalczyk
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Sfinansowano ze środków

Konkurs
Reportażu Radiowego

Konkurs Reportażu Radiowego
Dzięki współpracy z Radiem Łódź ponownie w programie festiwalu znalazł się Konkurs Reportażu Radiowego. Twórcy reportaży z całej Polski
rywalizują o Nagrodę Prezesa Radia Łódź w wysokości 5 tysięcy złotych.
Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie osiem audycji podejmujących tematykę problemów i zagrożeń stojących przed współczesnym
człowiekiem. W konkursie biorą udział reportaże nie przekraczające
30 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2018 roku.

The Radio Reportage Contest
The Radio Reportage Contest was once again included in the festival
programme thanks to the cooperation with Lodz Radio. Authors of reportages from all over Poland will compete for the 5000 zloty Award
of the President of Lodz Radio.
During the festiwal eight radio broadcasts raising the issues of problems
and threats facing modern will be presented. Reportages eligible for the
contest must be created after the 1st of January 2018 and not exceed
30 minutes.
Środa, czwartek, piątek 20, 21, 22 listopada, 18:00 /FS/

The Radio Reportage Contest

Wednesday, Thursday, Friday 20, 21, 22 November, 06:00 PM /FS/
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Usłyszeć człowieka – panel dyskusyjny
/ To Hear the Man – discussion panel

Dariusz Szewczyk

Wspólnie z wybitnymi polskimi reportażystami zastanowimy się,

prezes Radia Łódź

jak w reportażu radiowym opowiadać o człowieku, który musi zma-

president of Lodz Radio

gać się z zagrożeniami współczesnego świata. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli trzech prężnie rozwijających się ośrodków
reportażowych / Together with prominent Polish reporters, we will

Joanna Sikorzanka

think about how to talk about the man facing modern threats in radio

fot. A. Cytacka

wieloletnia dziennikarka radiowa i reportażystka, nominowana

reportage. We invited the representatives of three radio stations to the

do Prix Europa w 2001 roku, laureatka nagrody Grand PiK 2009

discussion

longstanding radio journalist and reporter nominated
for Prix in 2001, the laureate of PiK 2009

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet
z Polskiego Radia Lublin. Laureatka takich nagród jak Grand Press 2015,

Andrzej Papajak

Prix Bohemia 2017 oraz Prix Europa 2019. / from Polish Radio Lublin.

realizator radiowy, współtwórca reportaży i słuchowisk,

The laureate of Grand Press award 2015, Prix Bohemia 2017 and Prix Eu-

od 40 lat praktykuje nieśpieszne myślenie dźwiękiem

ropa 2019.

radio producer, co-author of reportages and radio dramas,
from 40 years he practices ‘thinking in sound’

Michał Słobodzian
z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Autor kilkuset reporta-

Agnieszka Pacho

ży społecznych, historycznych i śledczych. Dwukrotny zwycięzca Ogólno-

dziennikarka tygodnika „Angora”, redaktor naczelna „Angorki”,

polskiego Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK, zdobyw-

jurorka konkursu im. Jacka Stwory, nagrodzona Melchiorem

ca specjalnego wyróżnienia na Prix Europa 2019. / from Polish Radio of

za promowanie reportażu radiowego

Pomerania and Kuyavia in Bydgoszcz. Author of several hundred social,

the journalist of weekly „Angora”, editor-in-chief of „Angorka”,

historical and investigative reportages. Two-time winner of the Grand

juror of Jacek Stwora Contest, awarded the Radio Melchior

Pik contest and the winner of honorable mention at Prix Europa 2019.

award for promoting radio reportage

Olga Mickiewicz-Adamowicz

Tomasz Grzywaczewski

ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Laureatka Ake

reporter, pisarz i podróżnik, specjalizujący się w tematyce

Blomstrom Award i Srebrnego Melchiora. W latach 2017–2019 była pol-

państw nieuznawanych

skim reprezentantem w Komisji Dokumentalistów Europejskiej Unii

reporter, writer, and traveler, specialized in states

Nadawców. / from Polish Radio Documentary and Reportage Studio. Lau-

with limited recognition

reate of Ake Blomstrom Award and Silver Radio Melchior award. During

jury

2017-2019 she was a Polish representative in the Documentary Commission of European Broadcasting Union.
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Docent – reportaż radiowy o Marku Edelmanie
W Roku Marka Edelmana w Łodzi, w 10 lat po śmierci tego wybitnego
działacza, społecznika i lekarza, zachęcamy do refleksji nad spuścizną
tytułowego Docenta. Dlaczego słowa Marka Edelmana tak mocno zapadają w pamięć? Dlaczego wydają się celnym komentarzem do wielu momentów XX i XXI wieku?
Reportaż Kamili Litman Docent powstał w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Łodzi.

Associate Professor – radio reportage
about Marek Edelman
10 years after the death of Marek Edelman, prominent social activist,
and doctor, we encourage you to reflect on the legacy of the eponymous Associate Professor. Why is the word of Marek Edelman still present
in our lives? Why does it seem to be a pertinent comment to events
of the 20th and 21st centuries?
Sobota 23 listopada, 15:00 /FS/
Saturday 23 November, 03:00 PM /FS/

MK

FS
Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1
Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
The Film Museum in Lodz, Zwyciestwa Square 1
The Art Factory in Lodz, Tymienieckiego Street 3
Restauracja festiwalowa NIEWINNI, ul. Tymienieckiego 3
Festival’s restaurant NIEWINNI Restaurant, Tymienieckiego St. 3
Realizatorzy i osoby wspomagające / Authors and collaborators:
Michalina Peruga, Joanna Zielińska, Mirek Gumiński, Sebastian Snurski,
Adam Dębowski, Dariusz Gregorek, Wojciech Wojtysiak, Mateusz Wiater,
Barbara Jakubowicz, Marta Łącka, Zofia Piwowarska, Anna Wojtunik,
Izabela Wierzbińska, Marek Pelski, Wojciech Rudziński, Anna Ciarkowska
Michał Dondzik, Emil Sowiński, Krzysztof Jajko, Marcin Pajchert,
Tomasz Krukowski, Basia Neugebauer, Jacek Szumacher, Adam Galicki,
Tomasz Adamkiewicz, Szymon Poselt, Kasia Krawczyk, Iza Piasecka,
Ewa Goszczyńska, Wanda Mirowska, Krzysztof Babij, Łukasz Biskupski,
Kamila Aleksiuk, Daria Głowacka, Beata Michalczyk, Lidia Fazekas,
Anna Michalska, Bogusia Fiołek, Bartłomiej Bobrowski, Michalina Ruchalska,
Monika Chybowicz, Jakub Wiewiórski.
Bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wolontariuszom.

