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Dobre kino, wyjątkowi ludzie, ważne spotkania

Lato z Muzami

KOLUMBOWIE FILMU
Na tegorocznej, 24. edycji Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Lato z Muzami znów mogliśmy 

poczuć się jak odkrywcy. Płynęliśmy z filmami porwani przez piękne, mądre, często dowcipne, ale 
nade wszystko uczciwe historie. Rokrocznie uczymy się tu kina, ale też, a może przede wszystkim – 
uczymy się tutaj świata. Zmieniającej się rzeczywistości, tej dalszej i tej bliższej. Uczymy się siebie. 

O Mariuszu Wilczyńskim, który odebrał w 
tym roku w Nowogardzie Laur Cisowy, pi-
sano swego czasu, że jest Kolumbem kina 
animowanego. Dziś nie musi niczego niko-
mu udowadniać, ale warto przypomnieć, iż 
absolwent malarstwa łódzkiej ASP w pra-
cowni prof. Fijałkowskiego i drzeworytu w 
pracowni prof. Andrzeja Mariana Bartczaka, 
dopiero dekadę od ukończenia studiów za-
czął interesować się kinem animowanym. I 
w tej dziedzinie jest samoukiem – a przecież 
tyle (wszystko?) osiągnął. Jak sam podkre-
śla najważniejsza jest pasja, wyobraźnia, 
wrażliwość. Wobec sztuki – prawdziwej, 
świadomej, niewyrachowanej – wszyscy je-
steśmy równi. Startujemy z tym samym. Jest 
nasz odbiór i dzieło. Ta fuzja za każdym razem 
przynosi coś nowego, coś innego. I to, z czym 
wyjdziemy po zetknięciu z owym dziełem, nie 
tylko zresztą filmowym, zależy wyłącznie od 
nas samych – mówił tuż przed spotkaniem, 
które odbyło się po seanse jego meta-filmu 
„Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Ten pokaz i 
rozmowa z Mariuszem Wilczyńskim zostaną 
z widzami festiwalu na długo. Każdy z nas 
ma do przepracowania co innego, wszyscy 
odbywamy podróże z/do różnych miast, w 
realu i we własnych głowach, sercach. Kino, 
prócz tego że potrafi być rozrywką, dzia-
ła niczym terapia. Albo portal. Potrafi być 

wyprawą w nieznane, ale też uczy, uwraż-
liwia, skraca dystans. W tych wyjątkowych 
czasach, kiedy zdarza się, że mamy do sie-
bie bardzo daleko, kino ma moc łączenia, 
solidaryzowania, budowania pomostów. 
Tak jak mówił Wilczyński, wobec tajemnicy 
interpretacji dzieła wszyscy jesteśmy rów-
ni. Na styku ciemności i światła sali kinowej 
powstaje za każdym razem coś nowego, 
cennego.
I ta tajemnica, ta niewiadoma, to najwięk-
sza wartość festiwali. Ale imprezy filmowe 
są dziś ważne dla twórców także z innego 
powodu: prócz tego że oferują możliwość 
spotkania na żywo z publicznością – przy-
wracając przerwany przez pandemię dia-
log i wymianę emocji – spełniają funkcję 
dystrybucji kinowej. Artystyczne, autorskie 
projekty często nie mają szans na to, by 
zafunkcjonować nawet na krótko w kinie. 
I tu wielka rola nawet małych festiwali. To 
one mogą – o ile chcą – pokazywać war-
tościowy repertuar. Do tego obudowane 
w spotkania i w rozmowy, rekonstruują 
to, co najistotniejsze w kinie: bycie razem. 
Wszyscy doświadczyliśmy tego, zobaczy-
liśmy to i poczuliśmy w Nowogardzie w 
tym roku. Mogliśmy znów poczuć się jak 
odkrywcy. O D K R Y W C Y. Bez względu na 
wiek, wykształcenie, pochodzenie, zaplecze 
społeczne. Bez paszportów, bez zbędnych 
formalności. 
I to jak bardzo kino jednoczy w tych trud-
nych czasach widać właśnie w mikroskali 
na Lecie z Muzami. Obejrzeliśmy bardzo 
różne filmy. Bywało radośnie, ale i podnio-
śle. Zdarzały się momenty przejmujące, 
uwrażliwiające nas na krzywdę i los innych. 
Uśmiechaliśmy się do księdza Bonieckiego 
wraz z autorką filmu o Nim, Aleksandrą Po-
toczek, podglądaliśmy sąsiadów w nowo-
bogackich enklawach jak ta ukazana w „Bia-
łym Potoku”, przeżywaliśmy na nowo wojnę 
wraz z bohaterkami wyjątkowego filmu pt. 
„Aida”, wreszcie przywracaliśmy pamięci 

historie z własnego podwórka, zapomnia-
ne lub wyparte, a słusznie – jak się okazu-
je – zrekonstruowane przez twórców filmu 
„1970” Tomasza Wolskiego i Annę Gawlitę. 
Ten niezwykły producencko-artystyczny 
duet odnalazł niebywale szlachetną formę 
dla przedstawienia mało szlachetnych czy-
nów, wydarzeń, które wstrząsnęły Polską w 
sumie nie tak dawno. Ukazane przez nich 
protesty i konsekwencje wyborów ówcze-
snych decydentów dotyczą współczesnej 
Polski bardziej niż byśmy sobie tego życzyli. 
Echa tamtych wydarzeń pobrzmiewają w 
marszach wolnościowych obecnie. Warto 
dodać, że  „1970” opowiada o tym, co działo 
się na Wybrzeżu ponad 40 lat temu, festiwal 
w Nowogardzie jako jeden z pierwszych w 
regionie (i w Polsce) pokazał ten film. Lo-
kalna impreza właśnie dzięki takim punk-
tom programowym buduje swoją ogólno-
krajową markę. Filmy takie jak „Amatorzy” 
Iwony Siekierzyńskiej czy „Proste rzeczy” 
Grzegorza Zaricznego są niczym stemple 
jakości. To coś jak kompas dla marynarzy, 
filmowych Kolumbów. I tak wyrasta Lato z 
Muzami na wiodące wydarzenie filmowe 
całego rejonu. 
Kino w Nowogardzie dało nam w tym roku 
bardzo dużo. Nie tylko w wymiarze filmo-
wym, przede wszystkim w warstwie mię-
dzyludzkiej. Tegoroczne Lato z Muzami było 
bardziej gorące, trwało dłużej, pełniej, do-
nioślej. Także za sprawą świetnej frekwencji 
na plenerowych wieczornych musicalo-
wych pokazach, którym pięknie przewodził 
Wojciech Koladyński. Wszyscy widzieliśmy 
tłumy na seansach takich hitowych produk-
cji jak „Chicago”, nuciliśmy wspólnie przebo-
je z „Grease”, przypominaliśmy sobie o wła-
snych marzeniach podczas pokazu „La La 
Land”. Znane filmy odkrywaliśmy na nowo, 
patrząc w gwiazdy na placu Wolności. Kino 
to portal, kino to wolność, kino to my.

Anna Serdiukow

Dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Spór
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#młodemuzypiszą

Moja droga farbą malowana
Impresja zainspirowana plakatem Pawła Lewandowskiego 

Choć mam dopiero dziewiętnaście 
lat, to moja droga bywała już spo-
wita mgłą oraz purpurą. Dywan pod 
moimi stopami rozłożyć musiałam 
sobie sama, zabrakło rąk do pomo-
cy. Miękki materiał, z którego był 
zrobiony, podczas wędrówki był dla 
mnie ukojeniem. Wtedy dawał mi 
jedyne ciepło jakie byłam w stanie 
odczuwać. Decyzję o tej ucieczce 
podjęłam sama, już dawno temu. Ni-
gdy nie lubiłam przebywać pośród 
ludzi. Nazywano mnie marzycielką, 
niepoważną, utopistką. Drażnili mnie 
niebywale swoją wścibskością, nie-
rzetelnością i brakiem zrozumienia. 
W dzień wygnania nie czułam niczego 
innego niż spełnienie. Wiedziałam, że 
udam się do miejsca, którego nazwy 
wcześniej nie pozwalano mi wyma-
wiać. Zawsze wpychano je z powro-
tem do moich ust, tak jakby wylanie 
się tych liter z mojego aparatu mowy 
było jakąś wyrocznią czy też złym 
znakiem. W mojej głowie jednak tak 
właśnie wyglądała codzienność. Ob-
raz ten dla innych przerażający, mnie 

dawał uczucie symbiotyczne. To tam 
właśnie mam należeć. 
Ze sobą nie zabrałam nic. Za bramę 
nie można przenieść niczego, nikogo 
- zbawieni zostaniemy pojedynczo. 
Okazuje się, że materia ma inną gę-
stość niż to, co pozostaje na duszy. 

Moją jedyną obawą był ocean - naj-
bardziej pierwotny z oceanów. Jego 
wody są spokojne, nie należy ich 
jednak lekceważyć. To ocean bezkre-
su, otchłań, której końca nie jest w 
stanie zobaczyć najstarszy z bogów. 
Kiedy dotknęła mnie pierwsza kro-
pla, nic już mnie nie martwiło. Kroplę 
nazwałam Ukojeniem. 
Dusza pełna miłości, którą na Zie-
mi nieustannie miotały niepokoje, 
wchodząc tutaj, stała się spokojna. 
Wysokie wieże zbudowane z ma-
rzeń rozpościerały się na horyzoncie, 
a moje oczy były w stanie pojąć je 
wszystkie na raz i co dziwne, nie było 
to uczucie obezwładniające. Ręce 
stały się uskrzydlone. Rozpostarłam 
je szeroko, niby ptak, gdy stawiałam 
pierwszy krok na przeznaczonej mi 
drodze. 
Z drzew spadły wieczne liście, a pierś 
ostatniego ze światów wydała z sie-
bie ostatnie tchnienie. „To jest po-
czątek podróży” - pomyślałam. 

Hanna Kucal 
Fot. Martyna Kawa

#młodemuzypiszą

Lato z Muzami - czas start!
W co grają ludzie? …czyli, co dzieje się między nami 

„Jak na dziesiątą rano, to jesteśmy 
awangardą, uwierzcie - ja często 
siedziałem w kinie sam o tej po-
rze”- pierwsi goście przybyli, pan 
Krzysztof zniknął za kurtyną, a seans 
się rozpoczął.
Film „My Dwie”, debiut, który jest 
wynikiem obserwacji własnego świa-

ta reżysera, który wychował się wśród 
kobiet, wzbudził w widowni niemałe 
poruszenie. Czułe kadry, codzienne 
odczucia, (nie)normalność? Na na-
szych oczach prowadzona jest gra w 
nieznajomych, a całość dzieła dzieje 
się w emocjonalnej, trudnej dla par 
jednopłciowych rzeczywistości. Film, 
który współcześnie wzbudzać może 
kontrowersje, został bardzo dobrze 
przyjęty także przez starszą widownię. 
„Chyba każdy chciałby przeżyć taką 
miłość...”- skomentowała jedna z 
uczestniczek seansu.
„Gdybyśmy byli dzisiaj w roku 
2020, to byłby najważniejszy film 
tego wydarzenia!” 
„Błąd systemu” to opowieść o małej 
osobie (bo młodej, ale też niedostrze-
ganej), która nieodparcie potrzebuje 
miłości i czułości. Desperacka potrze-
ba uwagi i zachowania przedstawione 
na kinowym ekranie, sprowadzają wi-
dza do postawienia przed sobą pytań: 
Czy dziecko jest błędem systemu? Czy 

może to system jest błędny? Można 
oddać serce i duszę, chcąc zapewnić 
komuś troskę, nie pokonamy jednak 
pewnych barier. Taki film nie ma się 
podobać, on ma wgniatać w kinowy 
fotel. 
„Festiwal kinowy to nie są błahe 
sprawy.”
 Filmem kończącym poranny blok, 
który nie został pokazany w ubiegłym 
roku ze względów pandemicznych 
była słodko – gorzka satyra „W co 
grają ludzie?”, w reżyserii Jenni To-
ivoniemi. Kino ciepłe, miłe, idealne 
do rozluźnienia się. Mały oddech dla 
publiczności po pozycji poprzedniej. 
Zgrabna opowieść o tym, kim jeste-
śmy, a może kim chcielibyśmy się stać. 
Już za chwilę, już za moment, o godzi-
nie 19.00 zapraszamy wszystkich na 
uroczyste otwarcie festiwalu! 
Do zobaczenia! 

Hanna Kucal 
Fot. Martyna Kawa

Krzysztof Spór
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Miasto movie 

Odsłona pierwsza…
Z czym kojarzy się nowogardzianom Lato z Muzami

Przede wszystkim z filmem. Ja jestem 
fanem dobrego kina. Wolę kino od 
wszelkich serwisów filmowych. To jest 
całkiem inne przeżycie, nawet jeżeli 
fotel jest nie do końca tak wygodny jak 
w domu, to jednak atmosfera jest tutaj 
wyjątkowa. Przede wszystkim po tym 
roku, kiedy nie było festiwalu w takiej 
formie, to znów powracamy do tej nor-
malności.  Cezary Komisarz

Z najfajniejszym okresem wakacji! 
Bardzo lubię ten okres, tu w Nowogar-
dzie. Co miesiąc i tak chodzimy do kina, 
a tutaj można faktycznie zobaczyć 
dużo dobrych filmów i oczywiście spo-
tkać się z różnymi ciekawymi gośćmi.  
Magdalena Pędzik 

Z czym? Jakie Lato z Muzami? Nie ko-
jarzę. Pan iks

Z pięknym latem, pięknym Nowo-
gardem, z pięknymi dziewczynami 
(śmiech), aktorami i ze wszystkim do-
brym! Bożena Wojciechowska 

Z czymś takim upojnym, takim wy-
zwolonym, takim szalonym! Takie inne 
lato. Trochę meczące, bo się czuje w 
kościach...ale uwielbiam. Józefa Szukal-
ska 

Z kulturą. Będę uczęszczać. Bardzo 
chętnie skorzystam z filmów po tak 
długiej przerwie, nie mogę się docze-
kać. Bogumiła Olejnik

Lato z Muzami, hmm... Z występami 
artystycznymi, zespoły kiedyś były. 
Zawsze jest to urozmaicenie dla mnie.  
Pan Wędkarz

Z warsztatami, koncertami, muzyką i 

filmami. Z tym jak to było kiedyś. Teraz 
już tego nie ma - czekamy na rozwi-
nięcie, wszystko jeszcze się nie obudzi-
ło. Pomalutku. Urszula Klimczak

Z takimi leżakami co są rozłożone na 
placu. Ada, Marta i Kaja

Najbardziej to z tym kinem na plaży! 
To chyba pierwsza rzecz jaka mi przy-
chodzi na myśl. Też z warsztatami, bo 
były kiedyś. Jak zza granicy przyjeż-
dżali ludzie... Ania

Jak to z czym?! Z artystami, filmami, 
plenerami! Z tym wszystkim. Z miłą 
atmosferą przede wszystkim. Jolanta 
Szaniawska

Rozmawiały  
Hanna Kucal  

i Jagoda Dobrowolska 

#młodemuzypiszą

Opowieść o animacji  
– takiego otwarcia jeszcze nie było!

Za nami oficjalne rozpoczęcie Fe-
stiwalu „Lato z Muzami”.
Poniedziałkowy wieczór i noc otwie-
rające festiwal przechodzą do histo-
rii. To dopiero pierwszy dzień, a już 
jest co wspominać. Skoro otwarcie, 
to przemówienia, formalne, oficjalne, 
serdeczne. Gości i widzów przywitali: 
Aneta Drążewska - dyrektorka Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, burmistrz 
Nowogardu Roberta Czapla oraz gość 
specjalny - Paweł Lewandowski, któ-
rego twórczość od niedzieli wita nas 
w holu budynku. Nie zabrakło oczywi-
ście dyrektora artystycznego festiwa-
lu Krzysztofa Spóra, dzięki któremu 
mogliśmy nie tylko bliżej zapoznać 
się z programem, ale również poznać 
niebanalne produkcje spod okularów 
filmowego konesera.
Już pierwszy pokaz był niełatwym 

wyzwaniem. Blok animacji otworzyło 
dzieło Grzegorza Jonkajtysa „Arka” – 
pełna symboliki opowieść o ucieczce 
przed szponami alegorycznego wi-
rusa, a także bolesne spojrzenie na 
ludzki dramat – osobistą apokalipsę. 
Obrazy Pawła Lewandowskiego sta-
nowiły wizualne koncepty animacji, 
a sam artysta pracował przy ich pro-
dukcji. Powstała z jego ręki ilustracja, 
zdobiąca plakat naszego festiwalu, 
od pewnego czasu zmusza nowogar-
dzian do przerwania miasteczkowego 
biegu. Mroczny klimat i powstały za-
męt w głowach niejako przygotowa-
ły widzów na kolejną próbę jaką były 
filmy krótkometrażowe Mariusza Wil-
czyńskiego. 
Specjalnie dla nas wyselekcjonowane 
zostały ważne i okrzyknięte świato-
wą sławą (lecz nie bez nuty kontro-
wersji) animacje: „Szop, Szop, Szop, 
Szopę…”- łamiący schematy, teledysk 
do utworu Grzegorza Ciechowskiego 
„Śmierć na pięć”- niekończąca się po-
dróż w stronę miłości- swoisty krąg 
życia.
„Niestety”- spojrzenie na bolesne 
drogi młodości i traumatycznego 
dzieciństwa z perspektywy dojrzałych 
oczu doświadczonych życiowo boha-
terów oraz „Kizi mizi”, igrający z wi-
dzem obraz schematycznie przyjmo-

wanych ról płciowych i wynikających z 
nich kryzysów oraz nieporozumień w 
miłości. 
Na deser mieliśmy okazję skoszto-
wać dzieła uczennicy Łódzkiej Szko-
ły Filmowej, podopiecznej Mariusza 
Wilczyńskiego, a przede wszystkim 
ogromnej nadziei polskiej anima-
cji: Natalii Durszewicz. „Bestie wokół 
nas” pozostawiły widzów z refleksją 
na temat hierarchii stworzonej przez 
człowieka w otaczającym go świecie 
przyrody.
Po wyjściu z kina wszystkich powita-
ła piękna, słoneczna pogoda (i leżaki 
oczywiście!) zapraszająca do przenie-
sienia się w muzyczny i taneczny kli-
mat . Było gorąco! MusicaLove, czyli 
koncert Macieja Mazura z zespołem 
to nowe zaskakujące aranżacje mu-
sicalowych przebojów ułożone w 
opowieść o miłości A potem seans 
głośnego musicalu „Król rozryw-
ki”i rozśpiewany plac Wolności, „Gdy 
niemożliwe staje się możliwe”, „Nad-
szedł czas”. „Odwrócić wyroki gwiazd” 
– lepszego zakończenia pierwszego 
dnia festiwalu nie mogliśmy sobie wy-
marzyć!

Jagoda Dobrowolska 
Małgorzata Kożuszek 

Fot. Martyna Kawa

Festiwal otworzyła Aneta Drążewska
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Nie-ludzki głos nie(pamięci)
Wtorkowe przedpołudnie i …

„Wszyscy mogą zapomnieć”, ale trud-
no o to na pierwszym seansie. „Niepa-
mięć” mogłaby odnosić się do historii 
współczesnej. Nieokiełzana choroba, 
nad którą nikt nie ma kontroli. Próbu-
jąc przystosować się do panującej rze-
czywistości, można ponownie potykać 
się o błahe błędy. 
Spokojna, pełna humoru, pod koniec 
dramatyczna „podróż po jaźni bo-
hatera” mówi wiele o nas samych, o 
naszej przyszłości i teraźniejszości. 
Stworzenie nowej tożsamości wyma-
ga czasu i poświęcenia. Nie zawsze 
jest łatwo, a coraz trudniejsze zadania 
sprawiają wiele problemów. Amnezja 
atakuje szybko i bez zapowiedzi. Jak 
zbudować swój świat na nowo? Z cze-
goś to znamy, prawda?
Rozmowa, czy jednak monolog? Czy 
ktoś znajduje się po drugiej stronie? 
Ona wpuszczona w wir myślenia o 
stracie. Opuszczona kobieta jest ją-
drem tej opowieści. Otwiera się na 
różne rozwiązania, żeby stać się nie-
zależną moralnie i jeszcze silniejszą. 
Otwierają się przed nią drzwi do za-
pomnienia, rozpoczęcia od nowa. 

Płomienie zmazują miejsce, które sta-
ło się pudełkiem pełnym nieszczęść. 
Pedro Almodovar w melo(DRAMACIE) 
„Ludzki głos” pokazuje kolejny raz siłę 

kobiet. „Rozłączam się. Muszę na-
uczyć się z Tobą rozłączać...”

Julia Burzyńska 
Hanna Kucal

#młodemuzypiszą

Przebudzenie smoka
...wtorkowe popołudnie i...

„Wielki smok, który powoli połyka 
cały świat!” - tak skomentował roz-
wój kina chińskiego nasz gość Prze-
mysław Lewandowski. 
A o czym chciał opowiedzieć naszej 
nowogardzkiej publiczności? Wybrany 
przez niego i dyrektora artystycznego 
naszego festiwalu, Krzysztofa Spóra 
film „Duża ryba i Begonia” został po-
przedzony prelekcją o kinie chińskim, 
które jest „ilustracją sytuacji społecz-
nej oraz gospodarczej Państwa Środ-
ka.” Przemysław Lewandowski przed-
stawił bliżej sylwetkę Xuan Lianga 
- reżysera animacji oraz ukazał rozwój 
chińskiej kinematografii, która jak ujął: 
„jest specyficznie szczególną formą.”
Animacja ta, sama w sobie, to wielka 
pochwała indywidualizmu i miłości, 
tej bezgranicznej, która wymaga naj-
większych poświęceń. To połączone 

przekaz i wyobraźnia - wyjęte z zaka-
marków głów, sięgające głęboko do 
zakamarków chińskiej kultury.

„Nie pytam czy to jest możliwe, tylko 
czy Ty tego chcesz...”

Hanna Kucal

Przemysław  Lewandowski
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Rodzimy się, by latać. Co jednak,  
gdy świat zmusza nas do upadku?  

W drugiej części drugiego dnia festiwalu mieliśmy okazję 
spotkać się z nie lada wyzwaniem. „Malowany ptak” w 
reżyserii Václava Marhoula to adaptacja słynnej książki Je-
rzego Kosińskiego. Pełna brutalności ekranizacja nie na-
leży do łatwych w odbiorze, lecz tak jak słusznie zauwa-
żył Krzysztof Spór: „chodzi o to, by kino poruszało”. Tak 
właśnie stało się i w tym przypadku. Czarno-biały obraz 
filmu perfekcyjnie wpasował się w pozbawioną kolorów 
wojenną wizję przedstawioną oczami żydowskiego dziec-
ka. Chłopiec, który musiał zbyt szybko dorosnąć, zagubio-
ny w świecie pustki, agresji, śmierci i bezwzględności, staje 
się zaledwie przedmiotem przechodzącym z rąk do rąk.  
Dzieło pozwala nam spojrzeć na naturę człowieka w sy-

tuacji kryzysu. Granice moralne zostają zatarte, instynkt 
przetrwania dehumanizuje bohaterów, a życie zmienia się 
w morze kontrastów - filmową czerń i biel. Odważne sceny 
ukazujące te procesy wbijały widzów w fotel i pogrążały 
ich w cichej żałości. Nie bez powodu film ten zyskał mia-
no „najmocniejszej propozycji tegorocznego Lata z Muza-
mi” 
Widownia wyszła z sali wolnym krokiem. Zdawać się mo-
gło, że patetyczny nastrój i milczenie na ustach zdominują 
atmosferę dzisiejszego wieczoru. Organizatorzy festiwalu 
pozwolili jednak widzom na trochę wytchnienia. „Taniec 
jest tym, co opowiada historię” - powiedział Wojciech Ko-
ladyński, tym samym wprowadzając wszystkich w kome-
diowy akcent ostatniego seansu - musicalu „Deszczowa 
piosenka”.  
„Jeszcze nam orkiestra gra i niebo pełne gwiazd…” – 
na szczęście!

Małgorzata Kożuszek  

Deszczowa piosenka,1952, Gene Kelly

Musical, Deszczowa piosenka, Teatr Roma

Kadr z filmu - Malowany ptak
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Zaczęło się! - FILMOWA MŁODA POLSKA 
Dziś rozpoczęła się kolejna już edycja konkursu na najlep-
szy film krótkometrażowy „Filmowa Młoda Polska.” Cie-
pło przywitano licznych gości, którzy przybyli zapoznać się 
z filmami młodych reżyserów, którzy „być może wkrótce 
będą rozdawać karty”. 
Wybrane przez Dagmarę Romanowską dzieła (dokładnie 
22 pozycje, zbierane przez 2 lata) przeprowadzą nas przez 
pięć bloków pokazowych, ułożonych tematycznie. 
„Od wzruszenia, przez trwogę, do śmiechu...”
Poranny blok ukazał nam historię czterech kobiet. Filmy 
„Alicja i żabka”, „Chodźmy w noc”, „Ostatnie dni lata” 
oraz „Sukienka” przybliżyły nałożone na kobiety role spo-
łeczne oraz ukazały jakie trudności i wybory czekają na na-
szych (krętych) drogach. Czy któryś z tych obrazów wydaje 
się nam znajomy?
„Żyjemy na spokojnej wyspie ignorancji...”
 Drugi blok rzucił widzą wyzwanie. Widownia miała oka-
zję zmierzyć się z bliskimi nam problemami na tle ekolo-
gicznym. Podróż po dystopijnych światach wprowadziła w 
lekko patetyczny nastrój oraz przedstawiła skutki ludzkiej 
niedbałości i obojętności. „Uległość”, „Pierwsze lato koń-
ca świata” oraz „Green” ukazały relacje człowieka z naturą. 

„Mały koniec świata” jak i „Masza” unaoczniły problem 
tego, co dzieje się między nami - okrucieństwo ludzkie. 
Potraktujmy te seanse jako lekcję. Mówi się, że lato 2021 
roku, też może stać się tym pierwszym. 

Hanna Kucal

#młodemuzypiszą

Czy naprawdę śniegu już nigdy nie będzie?
Komedia, tragedia czy może wielka metafora?

Wczorajszy blok popołudniowo-wie-
czorno-nocny był poruszający emo-
cjonalnie. „Nie wiem czy wszystko 
nam się udało” – powiedział Jarosław 
Kamiński montażysta filmów „Śniegu 
już nigdy nie będzie” i „Aida”. Wąt-
pliwości pozbawiła go zdecydowanie 
nowogardzka widownia. Odbiorcy 
reagowali niemal samoczynnie na 
różne pod względem emocjonalnego 
napięcia sceny filmu Małgorzaty Szu-
mowskiej. Twórcy przedstawili nam 
humor niebanalny, tkwiący gdzieś w 
kontraście pomiędzy samotnym, wy-
obcowanym mężczyzną ukraińskiego 

pochodzenia a samotnością i pustką 
współczesnych nowobogackich. W 
filmie nie zabrakło scen magicznych 
i symbolicznych, które zmuszały wi-
dzów do podjęcia próby interpretacji 
historii Żeni – człowieka obdarzonego 
(a może napromieniowanego?). 
,,W nowoczesnym świecie doszło 
do bestialstwa, masakry...”
Kolejny film, poruszający dramat Ja-
smily Žbanića “Quo Vadis. Aida?” 
nie pozostawił dla widzów chwili wy-
tchnienia. To jeden z tych obrazów, 
po których słowa zwyczajnie stają w 
gardle, a cisza ogarnia głowę. Wstrzą-
sająca wizja, mocny portret momen-
tu historycznego, a w tym wszystkim 
klucz emocjonalny- rodzina, której los 
stoi pod znakiem zapytania.
Po prezentacji obu produkcji odbyło 
się spotkanie z naszym gościem Ja-
rosławem Kamińskim, który dał wi-
downi szansę bliższego zapoznania 
się z przestawionymi historiami oraz 
odpowiadał na pytania publiczności. 
Na koniec interesującej rozmowy bar-
dzo ciepło wypowiedział się o nowo-
gardzianach i naszym małym mieście. 
“Bardzo dobrze się tutaj czuję. To 
jest fajne miasto, ja bardzo lubię 
takie sytuacje jak ta(…) Jest mi bar-
dzo bliskie, tu można się spotkać z 

normalnymi ludźmi. Cieszę się, że 
mogłem porozmawiać z publiczno-
ścią. Ta rozmowa była żywa i dość 
intensywna. Często na dużych festi-
walach nie wygląda to tak dobrze 
jak tu!” 
Z kolei nocny pokaz plenerowy to 
niesamowita podróż w czarodziejski 
świat kankana, orgia barw i dźwięków, 
kolorowy zawrót głowy, dekadencki 
Paryż i …. Miłość. Musical „Moulin 
Rouge” w emocjonujący sposób za-
kończył kolejny filmowy dzień. 

„Najpiękniejsza rzecz w życiu to, 
kochać i być kochanym” – roz-
brzmiewało pod nocnym niebem.

Jagoda Dobrowolska 
Hanna Kucal

Jarosław Kamiński

Młode Muzy - od lewej Małgorzata Kożuszek, Jagoda Dobro-
wolska Hanna Kucal 
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Goście movie - pierwszy kadr

Nieustająca miłość? Kino!

Dagmara Romanowska - dziennikarka filmowa, miło-
śniczka kina, przyjaciółka nowogardzkiego „Lata z Muza-
mi”, w tym roku po raz kolejny koordynuje konkurs Filmo-
wa Młoda Polska.
Czym kierowała się Pani przy wyborze tegorocznych 
krótkometrażówek?
Szukałam filmów, które coś we mnie poruszają, w jakiś 
sposób mnie zaintrygują, zaskoczą oryginalnością pomy-
słu lub formy, swoim temperamentem. Rozglądałam się 
za ciekawymi tematami - tych nie brakowało. Twórcy krót-

kiego metrażu podążają wieloma ścieżkami, opowiadają 
o sprawach osobistych, intymnych, ale i dotyczących nas 
wszystkich. Wiele w tym roku - dla przykładu - filmów, któ-
re poruszają sprawy ekologii. Ale są też komedie: trochę 
zgrywy, trochę satyry. Myślę, że to dość szerokie spektrum. 
Mam nadzieję, że widzowie i jurorzy będą mieli o czym 
dyskutować, a wybrane filmy nie pozostawią ich obojęt-
nymi.
Skąd właściwie zainteresowanie filmem, jak zaczęła się 
Pani przygoda? 
Kinem interesuję się od bardzo dawna. Już jako dziecko 
kochałam oglądać filmy. Od „Akademii Pana Kleksa” po 
„Tańczącego z wilkami”. Kiedy tylko dowiedziałam się, że 
mogłabym zajmować się kinem zawodowo, to zaczęłam 
dążyć właśnie w tym kierunku. Studiowałam filmoznaw-
stwo i dziś jestem tutaj.
A nie myślała Pani może o wejściu kiedyś w rolę reży-
serki, czy może aktorki?
Nie, nigdy. Zawsze lubiłam być widzem i to w tym miejscu 
się odnajduję.
Co takiego jest w „Lecie z Muzami”, że chce Pani do 
nas wracać?
W Nowogardzie panuje wspaniała atmosfera. Publiczność 
nie boi się rozmawiać, prowadzi fantastyczne dyskusje po 
filmach. Miasto i festiwal mają bardzo dobrą, niezapo-
mnianą energię.

Rozmawiała Małgorzata Kożuszek

ŚRODA

Dagmara Romanowska
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Proszę księdza, czyli słowa od xABo
Pomimo tego, że ksiądz Adam Boniecki nie mógł dotrzeć do nas fizycznie i tak, 

ku uciesze naszej publiczności, pojawił się na ekranie przed seansem filmu. 

O czym opowiedział nam nasz 
gość? 
Zapraszamy do lektury.
- Co księdzu dał udział w realizacji fil-
mu?
-Realizacja trwała 3 lata, więc to było dużo 
rozmaitych przeżyć! Ale to co mi bezpo-

średnio dała trudnego, to jest zobaczenie 
jak ja wyglądam! Dwa razy oglądałem i 
w ogóle nie wiedziałem jaki to jest film. 
Tylko patrzyłem na siebie, mówiąc z roz-
paczą: ,,Jezus Maria, ja tak wyglądam!” 
Człowiek sobie wyobraża siebie jakoś fan-
tastycznie, a potem widzi siebie na filmie 
obiektywnie i jest rozczarowany. Praca 
księdza w dzisiejszym czasie, to jest spo-
tkanie z ludźmi tam, gdzie go dopadają i 
te rozmowy są zawsze na trudne tematy. 
Te spotkania, których przez 60 lat kapłań-
stwa jest bardzo wiele. (…)
 - Jaki jest księdza stosunek do zmian, 
które zachodzą na świecie?
 - Pytanie dobre, bo jak się żyje 80 lat to 
tych zmian się kilka zobaczyło. Można 
powiedzieć, że to jest takie ambiwalent-
ne uczucie. Dominuje we mnie zachwyt. 
Stało się tyle wspaniałych, dobrych rze-
czy w ciągu mojego życia, których daw-
niej nie było! Zaczynając od tak ogólnych 
jak stosunek do człowieka, stosunek do 
innego, stosunek do Żydów... Pewne rze-
czy, kiedyś oczywiste, stały się dzisiaj nie 
do pomyślenia. Pewne smutne, niedobre 
rzeczy... To jest niebywałe, że my podczas 
tego lockdownu mogliśmy się spotykać 

w różnych, dużych grupach. Spotykać się 
na terenie całej Polski, gromadzić się przy 
jednym komputerze i wymieniać myśli. Tu 
nie tylko chodzi o techniczną możliwość, 
ale o to, że jesteśmy sobie bliżsi dzięki 
osiągnięciom komunikacyjnym jakie na-
stąpiły w czasie trwania mojego życia. Już 
nie mówię o postępie medycyny, który 
jest olśniewający. Ja już bym trzy razy nie 
żył, gdyby nie te zmiany, które nastąpiły! 
(…)

- Co księdza najbardziej niepokoi we 
współczesnym polskim Kościele?
- Na takie pytanie Matka Teresa odpo-
wiedziała swojemu rozmówcy (co jest 
najniebezpieczniejsze, najgorsze): „Ty i 
ja.” Niepokoję Kościół, że nie dorastam do 
sytuacji, w której się znajduję. Może naj-
pierw powiem, że to co jest zewnętrzną 
warstwą niepokoju i smutku, to jest ujaw-
nienie różnych złych rzeczy, które były. 
Rozum mi mówi, że to jest wspaniałe. Sy-
tuacja jak rozcięcie wrzodu- wycieka ropa, 
śmierdzi jak nie wiem. Nikt się nie rwie do 
tych operacji, wszystko się dzieje według 
reguł przecinania wrzodu. Moment jest 
paskudny, ale wrzód będzie przecięty. W 
różnych sferach narastało zło i to się skoń-

#młodemuzypiszą

Różne porządki,  
czyli czwartkowe seanse według nas

Inna odsłona zieleni – (nadchodzą-
ca?) rewolucja w filmie “Nowy po-
rządek”.
Według pana Spóra to najważniejszy 
film tego festiwalu i jeden z najlep-
szych jaki obejrzał w ostatnim czasie.
Za nami już dwie produkcje, które 
ukazały mroczną stronę natury ludz-
kiej. “Malowany ptak” oraz “Aida” 
wstrząsnęły widownią i z pewnością 
nie dadzą o sobie długo zapomnieć. 
Niezaprzeczalnie jednak to “Nowy 
porządek” Michela Franco pozwolił 
nam ujrzeć swoiste jądro ciemności, 
bestialstwo w najbardziej namacalnej 
postaci. Jest to opowieść o klasowej 
rewolucji w Meksyku, mordzie na do-
brze znanym nam tle. Fikcyjna historia 
napisana parę lat temu okazała się ak-
tualnie bliższa prawdy niż ktokolwiek i 
kiedykolwiek (w szczególności autor), 
by się spodziewał. 

***
“Niech ksiądz mi mówi o Bogu do-
brym. Nokaut.” 

“To człowiek anioł” - skomentował 
Krzysztof Spór, zapraszając na wirtu-
alne spotkanie  z księdzem Adamem 
Bonieckim.
Ja też chciałabym rozpocząć od mojej 
osobistej dygresji. Była to najcudow-
niejsza podróż jaką miałam okazję 
odbyć na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy. Dokument ,,xABo”- niezwykle 
ciepły, mówiący o wartości rozmowy, 
z bardzo osobistym portretem nasze-
go niezwykłego bohatera - księdza 
Adama Bonieckiego.   
Historia duchownego, który żyje w 
świecie swoich własnych sprzecz-
ności. Film mówiący o człowieku od 
podstaw, którymi są nasze wartości. 
Jak przepięknie ujęto: ,,każdy niesie ze 
sobą walizkę, bagaż”.
Po zakończonym seansie widownia 
przeprowadziła z Aleksandrą Poto-
czek, reżyserką dzieła, żywy dialog 
oraz podzieliła się własnymi reflek-
sjami dotyczącymi ukazanej w filmie 
problematyki. Czy znamy takich księ-

ży Bonieckich? Czy jest to opowieść 
o zwykłym księdzu? Czy w prawdzie i 
prostocie tkwi niezwykłość?
Dzień zakończyliśmy tradycyjnie już 
seansem w plenerze. „La la land” 
nieco różnił się od wcześniej widzia-
nych przez nas musicali. Opowiada o 
czasach dzisiejszych, a zatem dobrze 
nam znanych.
To: “Historia pokazująca, że życie na-
prawdę może być jak musical” -  po-
wiedział Wojciech Koladyński.
Miasto gwiazd - pełne marzeń, miło-
ści i wspólnie wystukiwanych rytmów, 
prowadzących nas przez barwne obli-
cza Ameryki, na mecie spotykając nas 
samych. Wybuchy radości i smutku to 
nieodłączne elementy historii. Śpiew, 
taniec, opowieść porywały nas od 
pierwszych nut.
 „Miasto gwiazd, czy świecisz wła-
śnie dla mnie?”

Jagoda Dobrowolska 
Hanna Kucal 

Julia Burzyńska
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Filmowej Młodej Polski ciąg dalszy…

Kolejny dzień i kolejne przeżycia za 
nami. W trzecim bloku konkursu „Fil-
mowa Młoda Polska” poznaliśmy no-
wych bohaterów i ich osobiste kryzysy. 
,,Dalej jest dzień” przybliżył nam pro-
blem imigracji i dyskryminacji. ,,Maria 

nie żyje” postawiła nas przed odwiecz-
nym pytaniem: „Czy śmierć jest koń-
cem, czy może początkiem?”. ,,Wyraj” 
opowiedział historię rodzinnej miłości i 
poświęcenia, a ,,Samogłów” -  wielkich 
marzeń i rozterek w małym świecie.

Młodzi artyści pozytywnie zaskoczyli 
także w kolejnym bloku naszego se-
ansu. „Stancja” budowała napięcie 
do samego końca. „Kamień” w prze-
śmiewczy sposób zajął się tematem 
sprawiedliwości i moralności. „Nigdy 
dobrze” przekazało wizję samotności 
w podeszłym wieku. Ostatnią pozycją 
bloku został „Przypadek Jana Pam-
pucha”- słodko-gorzka opowieść o 
aktualnych podziałach polskiego spo-
łeczeństwa.
Dodatkiem do konkursowych pozycji 
były dwie poruszające animacje: ,,Je-
stem tutaj” i „Zieleń”.  
Ostatni blok konkursu już jutro. A dzi-
siaj przed nami jeszcze wiele różnych 
wrażeń i emocji.

Małgorzata Kożuszek

Miasto movie  -  odsłona druga

„W Nowogardzie film ma się bardzo dobrze!”
Nowogardzianie o powrocie do kina 

Kiedy rozpoczynał się festiwal, zapytałyśmy mieszkańców Nowogardu, jak się czują w tym magicznym momencie 
powrotu do kina. 

Okazało się, że  wszyscy jesteśmy stę-
sknieni za kinem i doceniamy to, co 
dzieje się tutaj, lokalnie. Nawet nie 
przeszkadzały już maseczki, tylko żeby 
było kino! Już nie obchodzi mnie to, 
że muszą być, po prostu dostosujmy 
się, żeby to wszystko było - w tamtym 
roku bardzo tego brakowało.  Magda-
lena Pędzik 
Trafiłam na bardzo dobry film, bardzo 

przeżywam. Życzę wszystkim miłego 
oglądania i miło spędzonego czasu! 
Bożena Wojciechowska 

Z wielką chęcią wracam. Z rozbudzo-
nymi nadziejami na to, że będzie jesz-
cze ciekawiej, intensywniej. Poza tym 
cieszę się na przyjazd osób, które tutaj 
do nas docierają.  Profesor Lubelski 
stwierdził, że Nowogard to jest taki 
jeden z wielu ośrodków w Polsce, 

gdzie film naprawdę dobrze się ma. 
Cieszę się naprawdę, że tego kontaktu 
z filmem nie trzeba szukać daleko, a 
jest on tutaj, na miejscu.. 
Cieszę się, że Wojtek Solarz przyjedzie, 
lubię chłopaka, bo jest taki bezpośred-
ni! Niesamowity! Józefa Szukalska

Rozmawiały:  
Hanna Kucal  

i Jagoda Dobrowolska

Jury konkursu Filmowa Młoda Polska - Przemysław Lewandowski, Dominika  
Odrowąż, Wojciech Koladyński, Grzegorz Zalioczny

czyło. Dzięki mediom zresztą. Reprezen-
tuję ten świat mediów, który rozpoczął 
tę niezbyt miłą, ale zbawienną operację. 
To jest bolesne, ale budzi nadzieję. (…) 
Mam wrażenie, że my w kościele w Polsce 
nie mamy jeszcze wyrobionej wyobraźni, 
doświadczenia, jacy mamy być w świecie- 
takim jakim jest dzisiaj. Mamy być świad-
kami Jezusa w takim świecie jaki jest! A 
my się ciągle boimy... Homoseksualistów, 
ludzi, którzy inaczej myślą... Nie może tak 
być! Wielcy świeci, właśnie na tym to po-
legało, oni się nie bali. Pan Jezus sam to 
powiedział: „Jak owce między wilki.” Świat 
to nie jest towarzystwo wzajemnej adora-
cji. My jesteśmy tak bardzo ostrożni, żeby 
kogoś nie zrazić, kogoś nie dotknąć, i 
tego zachować i tego ochuchać... Tego mi 
własnie trochę brakuje- takiej wyobraźni, 
fantazji, odwagi. Konfrontacji ze światem, 
w sensie mentalności, stylu bycia. (…) 
- Jakie było najważniejsze spotkanie w 
życiu księdza?

- Dla mnie najważniejszym spotkaniem 
jest spotkanie dzisiejsze. Jeśli chodzi o lu-
dzi, którzy na mnie wpłynęli, to myślę, że 
każdy z nas ma całą galerię takich osób. 
Napisałem książkę „Abonent chwilowo 
nieosiągalny”, o ludziach, którzy nie żyją, 
a których nie wykreślam z notesu. Jedynie 
jak dzwonię do nich, to automat odpo-
wiada „abonent chwilowo nieosiągalny”. 
Spotkałem bardzo wielu wielkich ludzi. 
(…) Były też osoby, o których nie będę 
opowiadał, ponieważ nikt ich nie zna. 
Byli oni prawdziwymi przyjaciółmi Boga i 
ludźmi wielkiej prawości. (…) Ksiądz ma 
zresztą takie szczęście, że kiedy ludzie się 
nawracają, zwracają się właśnie do niego. 
Jest to dla mnie prawdziwe doświadcze-
nie Boga.
 -Czy dzisiaj jeszcze spotyka ksiądz ta-
kich ludzi?
Owszem teraz również napotykam ludzi 
szalenie ważnych, ludzi nieznanych, ta-
kich którzy przychodzą do księdza z jakąś 

swoją sprawą, pytaniem, dramatem, rado-
ścią. Tych spotkań ciągle jest bardzo dużo. 
Są to dla mnie światełka w tunelu. (…)
-Nawiązując do filmu „xABo”, który 
zaraz wszyscy obejrzymy. Jaka jest re-
cepta na takie 
”życie ciągle w drodze”? 
- Jest jakaś recepta. Człowiek musi mieć 
taki pomysł na życie, nieważne czy spre-
cyzowany czy nie. Może dlatego, że je-
stem księdzem, jakim jestem. Dla mnie 
recepta na życie, to żeby być tam, gdzie 
jestem potrzebny. (…) Chociaż jest to dla 
mnie męczące, czasem już nie wiem co 
mówię, lecz jeśli nie będę tego robić, to 
stracę sens życia….

Rozmowę z księdzem Adamem Bonieckim 
przeprowadzili:  

Aneta Drążewska i Krzysztof Spór 
Zapis Hanna Kucal, Jagoda Dobrowolska 
Pełny tekst rozmowy do przeczytania na 

festiwal.ndk.pl
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Wielki człowiek w małym mieście, czyli  
o demiurgu animacji – Mariuszu Wilczyńskim

„Ja lepiej mówię rysunkiem” 
Ten kto miał przyjemność obejrzeć 
krótkometrażowe animacje Mariusza 
Wilczyńskiego podczas otwarcia fe-
stiwalu w poniedziałek, ten jest świa-
dom, że zmierzył się ze sztuką wyjąt-
kową. Sztuką osobistą i zdecydowanie 
przełomową. Wczoraj mieliśmy szan-
sę wysłuchać pana Mariusza i zadać 
nurtujące pytania.
Pochodzi z Łodzi – z miasta, w którym 
się urodził i wychowywał. Znamy go 
dzisiaj z animacji i zapewne niewie-
le osób wie, że taki rozwój wypad-
ków jest w dużym stopniu wynikiem 
przypadku (a może przeznaczenia?). 
Wszystko, co zobaczyliśmy dotych-
czas, jest dziełem samouka w dzie-
dzinie animacji, a sam autor miał być 
przede wszystkim malarzem. Tworzył 
ilustracje dla telewizji, niespodzie-
wanie wtedy odkryto jego talent do 
tworzenia sztuki klatkowej. Aktualnie 
ma za sobą wystawy w prawie każ-
dym zakątku świata, m.in. w Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku oraz 
udziały w prestiżowych festiwalach fil-
mowych. 
Za ogół twórczości i niezwykłe osią-
gnięcia, burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wręczył mu naszą miejscową 
nagrodę – Laur Cisowy, tym samym 

nadając mu miano najważniejszego 
gościa tegorocznego festiwalu.
Wczorajszego wieczoru w naszym lo-
kalnym kinie Orzeł obejrzeliśmy naj-
wybitniejszy film reżysera „Zabij to i 
wyjedź z tego miasta”. Bez wątpie-
nia wszyscy się zgodzą, że przedsta-
wiona historia jest niezwykle przej-
mująca, intymna i wielowymiarowa. 
„Obejrzałem ten film koło dwudziestu 
razy i nawet mnie – reżysera – potrafi 
jeszcze zaskoczyć”. 
Wzruszający portret wewnętrzny, 
onirycznie ukazana próba rozliczenia 
się z przeszłością, osadzone w świecie 
bez(nadziei). Wilczyński ukazał realia 
życia oczami człowieka, który widzi i 

czuje więcej. Mogłoby się wydawać, 
że taka pozbawiona światła wizja ży-
cia, stanowi 
deprecjację otaczającej nas rzeczywi-
stości, wprawdzie jednak tak przed-
stawiony świat jest kontrastem dla 
aprobowanych przez twórcę wartości. 
“Ten film ma w sobie wszystko, czego 
potrzebuje człowiek poszukujący” - 
słowami Krzysztofa Spóra.
Po seansie artysta zasiadł w fotelu 
na nowogardzkiej scenie. Jego dredy 
sięgały niemal do podłogi. Podczas 
wywiadu z Anną Serdiukow ujawnił 
widowni swój pogląd na szeroko po-
jętą sztukę, pomógł widzom zrozu-
mieć swój zamysł w „Zabij to i wyjedź 
z tego miasta” oraz uchylił rąbka ta-
jemnicy jak właściwie wygląda praca 
„za kulisami” kogoś kto jest  rysowni-
kiem animacji światowej sławy. „Każ-
dy dzień był dla mnie ekscytujący. 
Czuję, że dotykam kosmosu!”. 
Nowogardzianie opisują Mariusza 
Wilczyńskiego jako człowieka inspi-
rującego, sympatycznego i przede 
wszystkim osobę o pięknej, wrażliwej 
duszy. Widownia się na pewno zgo-
dzi, że odbyte spotkanie, było czymś 
wyjątkowym. 

 Jagoda Dobrowolska

Gość movie - drugi kadr

Proszę. Czy mogę prosić Pana do rozmowy? 
„Trzeba weryfikować swoje marzenia” - wywiad z Mariuszem Wilczyńskim

Mariusza zastałyśmy na ławce nad je-
ziorem - zamyślonego, z pewnością 
zmęczonego swoją filmową podróżą, w 
zadumie. 
Hanna Kucal: Jak podoba Ci się No-
wogard?

Mariusz Wilczyński: Siedzę tutaj, a po-
winienem pójść do pokoju, położyć się 
i zasnąć. To są moje pierwsze godziny 
wakacji w tym roku. Raczej co roku spę-
dzam je z przyjaciółmi, pływam canoue 
gdzieś po dzikich rzekach... I właśnie tak 
tutaj siedzę, patrzę na wodę i jestem za-
hipnotyzowany. Bardzo mi się tutaj po-
doba. Jest super - nie ma upału, wieje 
wiatr. I jeszcze wy przyszłyście pogadać! 
Powiem tak ode mnie, że lokalnym 
okiem może trudno jest to czasami 
dostrzec, ale to jezioro też zawsze 
mnie zachwyca!
To jest niesamowite. .Chciałbym tak 
mieszkać. Mieć tu gdzieś jakiś dom, pra-
cownię..
Wychowałeś się w Łodzi. A w takim 
porównaniu wielkie miasto a małe 
miasteczko - co byś o tym powie-

dział? 
Ja za mało znam Nowogard, chociaż 
byłem tu kiedyś parę razy. Chciałbym 
mieszkać w małym miasteczku. To zna-
czy, nie mieszkam teraz w dużym mie-
ście, bo przeniosłem się na wieś. Bardzo 
lubię małe społeczności. W dużym mie-
ście człowiek jest bardziej anonimowy, a 
tutaj wszyscy się znają. Co podobno też 
ma minusy! Mnie się taka moralność, 
jak tutaj, bardzo podoba. No, pojedź te-
raz do takiej Warszawy, gdzie wszyscy 
chodzą pięć razy szybciej... Nie mówię, 
że Warszawa jest zła, ale tutaj bardzo mi 
się podoba! Musiałbym tu pomieszkać. 
A miałeś może już do czynienia z ja-
kąś częścią naszej społeczności? Roz-
mawiałeś z kimś może?
Z wami! Przyjechałem właściwie dwie 
godziny temu. 
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Jeździłeś cały czas po trochę więk-
szych i tych największych festiwalach. 
Jak w Twoim odbiorze ma się ten 
nasz małomiasteczkowy festiwal?
Większe festiwale to jest po prostu wię-
cej widowni. Wydaje mi się, że to jest 
wspaniałe, że nie tylko są wielkie festi-
wale, ale że powstają i te w małych miej-
scowościach. Wiesz, to nie znaczy, że 
docelowo w małej miejscowości ma być 
mały festiwal. Jeden z trzech najważniej-
szych festiwali w świecie animacji jest w 
Annecy, we Francji. To jest dziesięcio-
tysięczne miasteczko. Cannes też jest 
dziurą nadmorską, gdy nie ma tam fe-
stiwalu, to jest cichsze niż Międzyzdroje. 
Mnie się wydaje, że bardzo fajnie, że jest 
festiwal, że ludzie mogą mieć to tutaj, 
lokalnie. Myślę, że powinno być więcej 
takich imprez.
Pracujesz z młodymi ludźmi, pozwa-
lasz im się rozwijać. Jaką radę miał-
byś dla młodzieży z małego miasta, 
która chciałaby rozwinąć skrzydła? W 
którą stronę się kierować?
Czy jesteś z małego miasta, czy z duże-
go, to musisz przede wszystkim słuchać 
serca. Nie wiem, to jest taka moja rada. 
Z mojego doświadczenia życiowego 
wiem, że jeśli ktoś przymusza się do 
czegoś, to potem nie znajduje szczę-
ścia. Trzeba ułożyć sobie taką drabinę 
wartości, hierarchię. Dzisiaj są takie cza-
sy, że pieniądze są potrzebne. Wasze 
pokolenie, moim zdaniem, ma trudniej 
niż miało moje. Wydaje mi się, że moje 
pokolenie nie musiało tak bardzo na 

siebie zarabiać, bo wszystko było rela-
tywnie tanie. A teraz widzę po moich 
studentach, że muszą dorabiać, żeby 
się jakoś utrzymać. To jest ciężka praca. 
Słuchać swojego serca. Robić to, co 
Cię najbardziej interesuje, ale robić to 
na poważnie. Bo potem człowiek ma 
50 lat i myśli: ,,Kurde, nie robiłem tego, 
co chciałem.” I już jest za późno. Trze-
ba weryfikować swoje marzenia. Jeżeli 
marzysz, to doskonal swoje umiejętno-
ści. Poszukaj praktyk, podpatrz coś od 
kogoś, szkól się w tym kierunku. Ważne 
jest, żeby się nie zrażać.(…) Ja kierowa-
łem się całe życie w ten sposób i jestem 
z tego zadowolony. 
Nie musi Pan nikomu podlegać...
Nikomu nie podlegam i to jest to, z 
czego jestem najbardziej dumny. Ro-
bię wszystko tak jak chcę. To tak łatwo 
brzmi, ale jak robisz tak jak chcesz, to 
jesteś zdana tylko na siebie. Wkładam 
w to swoje serce, dużo energii, ale to 
mi się udało! Może wynika to z tego, że 
zawsze do tego dążyłem. Stawiałem na 
swoim. 
Było to trudne? Mam wrażenie, że 
gdy faktycznie stawiamy na swoim, 
to trzeba się liczyć także ze stratami. 
Trzeba często sprzeciwić się wielu bli-
skim nam osobom, które widzą naszą 
przyszłość inaczej... 
Ja tak miałem, gdy byłem w waszym 
wieku, nawet trochę młodszy. Myśla-
łem o tym, że chciałbym rysować. Wte-
dy nawet nie myślałem jeszcze o filmie. 
Wychowywała mnie tylko mama, z oj-

cem był jakiś tam kontakt, ale znikomy. 
Mama zdawała do szkoły aktorskiej, d 
której  zresztą się dostała. Nie miała jed-
nak osiemnastu lat, miała wrócić, gdy 
będzie pełnoletnia. Dziadek (który był 
bardzo kochany, ale tradycyjny i zacho-
wawczy) niestety, zamieszał jej w głowie 
na tyle, że porzuciła ten pomysł. Potem 
pracowała jako laborantka. Miała po-
czucie niespełnienia, tak myślę. Zwłasz-
cza, że z okna sanepidu, gdzie pracowa-
ła, widać było bloki szkoły filmowej w 
Łodzi. Znając smak tej goryczy, bardzo 
wspierała mnie w moich ambicjach by-
cia artystą. Cała rodzina była przeciwna. 
Tata uważał, że bycie artystą jest nie-
męskie. Tym bardziej, gdy poznałem 
awangardowego artystę Tadeusza Na-
lepę, którego muzyka jest w moim fil-
mie, to wszyscy w ogóle byli przerażeni. 
Mama o mnie wtedy zawalczyła. Bardzo 
mnie wspierała, dlatego, że sama znała 
gorzki smak niespełnienia. A więc moja 
rada jest taka: Warto pomóc szczęściu 
i starać się robić to, co Cię interesuje. 
Część kolegów mam takich, którzy mają 
pracę i czekają po prostu na wolne. A 
ja, gdy jestem tak na co dzień, skromie, 
nikt mnie nie zna, chodzę z psami na 
spacery, rysuję mój film, to jestem naj-
szczęśliwszy na świecie! Trzeba znaleźć 
sobie coś takiego, co jest dla nas przy-
jemnością. Życie tak krótko trwa, to tak 
szybko leci. Bawcie się, cieszcie się i 
wybierzcie sobie dobrze życie. Tylko 
pamiętajcie, żeby nad tym pracować. 

Rozmawiała Hanna Kucal

Gość movie - trzeci kadr

,,Twój film powinien zostać gdzieś wysłany na 
znak tego, że pozostawimy po sobie coś dobrego”

W czwartek odbyło się spotkanie z 
Aleksandrą Potoczek, reżyserką fil-
mu “xABo”. Dzisiaj przeprowadziłyśmy 
krótki wywiad, na temat tego jak Ola 
czuje się w naszym małym mieście. 
Hanna Kucal: Wiem, że pochodzi Pani 
z Krakowa. Teraz mieszka Pani chyba 
w Warszawie, prawda? Jak czuje się 
Pani w miasteczku, tak małym jak 
Nowogard?
Aleksandra Potoczek: Ja się czuję 
wspaniale! Jest bardzo miła atmosfera, 
są fajni ludzie, wszyscy tacy otwarci i 

normalni. Ja wychowałam się w bardzo 
małej wsi pod Kielcami, więc w ogóle 
bardzo lubię małe miasteczka. Lubię taki 
rytm życia i małomiasteczkowy klimat. 
W trakcie nagrań do filmu odbyła 
Pani niemałą podróż. Które miejsce 
najbardziej zapisało się w Pani pa-
mięci? 
Najbardziej zapisało się oczywiście lot-
nisko w Goleniowie! To był pierwszy raz, 
kiedy w ogóle wyjęliśmy kamerę. Nawet 
sobie tak pomyślałam jak wysiadłam 
tutaj, przyjeżdżając do was na festiwal, 
że przyjechałam po czterech latach z fil-
mem, a te trzy lata temu właśnie tutaj 
wyciągnęliśmy kamerę. Takie ładne kół-
ko się zatoczyło. 
Można by powiedzieć, że ta podróż 
się nie kończy. Póki żywy jest film, 
ta wędrówka również wciąż nabiera 
powietrza w płuca. Jakie uczucia to-
warzyszą przy prezentacji autorskie-
go dzieła, osobiście, w nowych miej-
scach?

Nie spodziewałam się, że on będzie tak 
wzruszał. Bardziej wydawało mi się, że 
to będzie taka smutniejsza historia o na-
szej kondycji i może trochę o samotno-
ści, potrzebie bycia razem. Dziwi mnie, 
ale też cieszy, że jednak każdy znajduje 
coś swojego w tym filmie, i że to są rze-
czy, które poruszają i każdy w inny spo-
sób je interpretuje. 
Na swojej drodze miała Pani do czy-
nienia z wieloma osobami, z pewno-
ścią widząc ich z różnych stron. Jak 
odebrała Pani naszą nowogardzką 
publiczność?  
Byłam bardzo mile zaskoczona, że pyta-
nia były zróżnicowane. Publiczność była 
zaangażowana i też niełatwa! Niełatwa 
w dobrym tego słowa znaczeniu, bo do-
stałam takie pytania, które skłoniły mnie 
do tego aby w jakiś sposób zaprezento-
wać swój sposób myślenia. Taka dobrze 
wyedukowana, pewnie przez lata trwa-
nia festiwalu, i zaangażowana publicz-
ność. 

Rozmawiała Hanna Kucal
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Uwięzieni w... Właściwie gdzie?
Za nami film dokumentalny o księdzu 
Adamie Bonieckim. Produkcja, która 
dotknęła widzów i jeszcze na długo 
po seansie została na językach (i w 
sercach). Dzisiaj mogliśmy zobaczyć 
duchowieństwo i kościół ze zdecydo-
wanie mroczniejszej strony. „Słudzy”, 
to film w reżyserii Ivana Ostrocho-
vsky’ego. Zdjęcia od początku do 
końca utrzymane są w czerni i bieli, 
co tylko podkreśla bijącą grozę. Opo-
wieść o dwóch seminarzystach, którzy 
zaraz po dołączeniu do klasztoru, do-
świadczają okropnych realiów syste-
mu totalitarnego.
Następnie odbyły się seanse filmów 
innych niż reszta. Wyjątkowe, bo nie-
zależne - dzieła “ze swojej ręki” w 
reżyserii Krzysztofa Jankowskiego, 
w których role odegrał stały gość i 
przyjaciel naszego festiwalu- Wojtek 

Solarz. Po krótkiej prelekcji Krzysztofa 
opowiadającej o świecie Lema, w któ-
rym to mieści się akcja jednego z fil-
mów, mogliśmy rozsiąść się wygodnie 
w fotelach i rozpocząć seans. 
“Nie dogadasz się człowieku sam ze 
sobą.” 
,,Pokój” - wydana w celu uczczenia 
stulecia urodzin Lema, ekranizacja 
opowiadania “Podróż VII” ze słynnych 
,,Dzienników Gwiazdowych” zapewni-
ła dawkę wysublimowanego humoru 
połączoną zgrabnie z merytoryką kina 
sci-fi. ,,Rozmnożony” Wojtek Solarz 
pałętający się po mieszkaniu w nie-
małym chaosie (w roli Ijona Tichego) 
nie może zdecydować, którą wer-
sją siebie jest. Tą z wtorku, środy czy 
może niedzieli?
,,Obywatelu poeto...”
Niezwykle zabawna historia oparta 

na anegdocie z życia Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego, przedstawio-
na w filmie „Odwyk”. Uwięziony na 
odwyku poeta, zgrabnie przekonuje 
towarzyszy do małego wykroczenia 
- zresztą bardzo skutecznie. Suto za-
krapiane alkoholem przyjęcie urodzi-
nowe przeobraża się w niemały chaos. 
Po prezentacji obu filmów odbyło się 
spotkanie z reżyserem oraz aktorem. 
Na scenie spotkać mogliśmy współ-
pracowników, ale przede wszystkim 
przyjaciół. Opowiedzieli widowni o 
procesie powstawania niezależnych 
dzieł i z humorem odpowiedzieli na 
pytania i refleksje słuchaczy. 
Jak myślisz Wojtku, czemu jesteś 
tak obsadzany? 
Nie wiem, gram za darmo... 

Jagoda Dobrowolska 
Hanna Kucal

#młodemuzypiszą

Wodoodporna kartka
Praca zainspirowana filmem Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.

Nie nie w naszej rodzinie się  
nie umiera

U nas się tylko pije wino  
i ostrzy szable

I jeszcze tańczymy  
od czasu do czasu

To będzie moja ostatnia kartka.
Dziś jestem człowiekiem na łodzi i to jest 
bardzo śmieszne, bo byłem przekonany, 
że umrę jako człowiek nieśmiertelny. Ja 
nawet nie umiem pływać, ale to u nas 
akurat rodzinne. 
U nas w ogóle dużo rzeczy jest rodzin-
nych, na przykład nasze ciała rozkładają 
się bardzo szybko, tylko nasze dłonie gni-
ją powoli, każde w innym kolorze. 
I właśnie po dłoniach nas identyfikują, bo 
rodzimy się bez uszu.
Kiedy moje kości dopłyną do brzegu, a 
wy znajdziecie tę kartkę w moich zaci-
śniętych dłoniach, proszę, odnajdźcie 
Różę i powiedzcie jej, że nigdy jej nie ko-
chałem.
Właściwie, to powiedzcie jej dokładnie to:
„Nigdy Cię nie kochałem! Przepraszam! 
Ale musisz zrozumieć, że niestety całą 
miłość zmarnowałam na ludzi z pociągów 
i dla ciebie już chyba nie będzie starczyło. 
I we mnie w tej kwestii jest spokój, bo 
wiem, że Ciebie będą kochać jeszcze całe 
pokolenia. 

Ty nawet nie masz lat, jesteś bez wieku.
- To pani jest z wiekiem?
- Pani ma jakieś lata?
- Nie wygląda pani na osobę z wiekiem.
- Nigdy bym pani o to nie podejrzewała.
- Pani nie może mieć lat, przecież pani 
jest piękna!
Także o tę miłość do ciebie jestem spo-
kojna.
Jedno tylko mnie martwi. Ona się tobą 
dobrze zajmie, wiem o tym, ona się tobą 
zaopiekuje,
ale boję się,
że nikt nie nawlecze ci igły, gdy mnie już 
nie będzie.”
 Tak jej powiedzcie, a jak was spróbuje 
przytulić, to macie powiedzieć, że nie lu-
bicie.
A potem znajdźcie taką Panią, na pewno 

ją rozpoznacie, jest bardzo piękna.
Proszę, powiedzcie, że zawsze chciałam z 
nią zatańczyć, ale taniec dla zgarbionych 
ludzi jest nielegalny, a ja jestem niepeł-
noletni, więc nawet nie mogę popełnić 
przestępstwa.
Jak już jej to powiecie, to stańcie na pal-
cach (ona jest bardzo wysoka) i wycałuj-
cie jej piegi, możecie też przy okazji ze-
trzeć jej łzy z policzków. 
I powiedzcie jej, że w końcu się odnajdą 
w tym dymie.
I mocno ją przytulcie i powiedzcie, że 
przepraszam.
 Tym będę musiała zakończyć, bo ja 
mam wyliczone i strasznie mi się śpieszy, 
a mam jeszcze tak wiele rzeczy do zrobie-
nia. Muszę:
 Wydłubać brud spod paznokci.
 Zaśpiewać piosenkę.
 Zabić tego pająka co się pałęta po mojej 
łodzi od jakiegoś tygodnia.
 Schrupać precelki.
Dziękuję Wam za przechwycenie mojej 
wodoodpornej kartki, obiecuję, że wznio-
sę za Was toast haustem morskiej wody. 
Dobranoc!

A i ojcu jeszcze powiedzcie że jestem.
Agata Marczuk (gościnnie)

Rysunek Hanna Kucal
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#młodemuzypiszą

Przed(ostatni)taniec
„W tym mieście morderstwo to for-
ma rozrywki” Tak oto zakończyliśmy 
piątkowy dzień z festiwalem. „Chica-
go” powitało nas w miejscu marzy-
cielskich dusz w parze z drastycznymi 
rozwiązaniami. Jest godnym następcą 
wielkich klasyków musicali z poprzed-
nich lat, jest również fenomenem pod 
względem tematycznym, ponieważ 
skupia się na dojrzałości, rozwinięciu 
fabuły. Jak zawsze muzyka zachwyca 
i pozostawia w nas lekki niedosyt po 
zakończeniu. 
Zabawa, kolory i wspomnienia mło-
dych lat - tak można by było podsu-
mować ostatni, sobotni festiwalowy 
musical. Lata 70. odcisnęły piętno na 
ówczesnej muzyce, która od samego 

początku wpada w nasze ucho. Ży-
cie młodych ludzi przypomina nam 
własne historie z przeszłości – pierw-
sze pocałunki, wypady z kolegami i 
szkolne przeżycia. „Grease” zostawia 
pole do dyskusji i zadaje bardzo waż-
ne pytania. Jak dzisiaj wygląda życie 
młodzieży oraz młodych dorosłych? 
W jakim stopniu musical postarzał się 
po tylu latach od wystawienia? Nie 
można  zaprzeczyć, że klimat musicalu 
uwieńcza tydzień pełen wspaniałych 
twórców i aktorów.
Dziękujemy Wojtkowi Koladyńskie-
mu za śpiewające przeprowadzenie 
nas przez musicalowy świat. To były 
niezapomniane godziny w plenerze!

Julia Burzyńska

#młodemuzypiszą

Już wkrótce napisy końcowe, ale zanim,  
to jeszcze garść refleksji na temat tego, co za nami.

Jak protestować z uśmiechem?
Jeden z wczorajszych wieczornych se-
ansów, dokument Tomasza Wolskie-
go zabrał nas w podróż ponad 50 lat 
wstecz i pokazał jak łatwo jest stracić 
kontrolę, sprawując władzę.
Film porusza trudne zagadnienie 
polityczne, będąc również na wpół 
animowanym dokumentem, a jego 
tematyka sprawia, że jest ważny dla 
każdego pokolenia. 
Po zakończeniu seansu odbyło się in-
spirujące oraz niezwykle uskrzydlają-
ce spotkanie z twórcami filmu w mi-
łej atmosferze nowogardzkiego kina. 
Autorzy dokumentu wyjaśnili parę 
kwestii, które mogły być niejasne dla 
oglądających. „Biały Potok” to z kolei produkcja o 

zagadkowym tytule, która zabrała nas 

w taką dziwną podróż bez końca. Małe 
rzeczy sprawiają, że za chwilę wydarza 
się coś, co kompletnie zmienia bieg 
dalszej historii. Czy nieporozumienia, 
nieprzemyślane słowa mogą dopro-
wadzić do tego, że nagle wszystko 
dookoła się zawali? Tego typu pytania 
wręcz zaczynają roić się w głowach 
widzów. Komedia z przesłaniem to 
jedna z najlepszych rzeczy na rozluź-
nienie się po intensywnym tygodniu.
Oczywiście nie mogło się obejść bez 
emocjonującego spotkania z twórca-
mi filmu. Dobrze jest spędzić wieczor-
ne chwile w inspirującym miejscu z 
fascynującymi ludźmi.

Emilia Machocka

Mój musicalowy świat – impresja

Nie bójmy się śpiewać
Światło się zapala, występ czas zacząć. 
Aktorzy wychodzą na scenę, żeby 
sprezentować nam widowisko pełne 
wrażeń, ucieleśnionych emocji. Jakie 
to wspaniałe, że możemy znaleźć się 
w tym świecie w każdej chwili.
Światła ukazują człowieka w całej jego 
okazałości. Nawet bóstwa nie po-
wstydziłyby się takiego widoku. Tak 
wygląda człowiek razem z wszystkimi 
wadami. Stworzyliśmy coś pięknego 
i zabójczego dla nas. Teraz człowiek 
rządzi na tym świecie. My nie mamy 
nic do powiedzenia.

Muzyka sama w sobie się plącze. Nut-
ki przeskakują po klawiaturze pianina 
i wszelakich instrumentach, wędrując 
po strunach głosowych, docierając 
finalnie do naszych dusz. Zachłannie 
pragną nowych doświadczeń, których 
nigdy nie zapomną. Chcą przebywać 
w swoim świecie marzeń, ale też nie 
poczują zawodu, kiedy da się im do 
przetrawienia coś smutniejszego. 
Przyjmą wszystko, co im przyniesiemy. 
Musicale mogą być głosem rewolucji, 
listem miłosnym dla najdroższej nam 
osoby, mogą pobudzać do myślenia i 

samorozwoju. Pod płaszczem nierze-
czywistych w niektórych momentach 
sytuacji, w których bohaterom nagle 
się przypomina, że potrafią śpiewać 
i pokazują to całemu światu, skrywa 
się prawdziwa natura człowieka, ukry-
wającego bardzo wiele stłumionych 
emocji. Śpiewanie otwiera nas na sie-
bie samych i pomaga nam pogodzić 
się z tym, co mamy w środku. 
Nie bójmy się śpiewać. Bo czym jest 
życie, jak nie ciągłym dźwiękiem, 
które słyszymy na co dzień?

Julia Burzyńska

Agnieszka Dulęba-Kasza
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7. Konkurs Filmowy Młoda Polska  
– liczby, uczucia i ludzie

Siedem – już po raz siódmy Konkurs Fil-
mowa Młoda Polska towarzyszył Festiwa-
lowi „Lato z Muzami”. Czy była to szczęśli-
wa siódemka?
Trzy – (ta liczba będzie jeszcze powracać) 
– tyle dni trwały projekcje konkursowe w 
2021 roku. Środa – czwartek – piątek. Od 
samego rana, czyli godz. 10.! Publiczno-
ści to nie zrażało – widzowie, bez których 
kina nie ma, stawiali się tłumnie. A potem 
żarliwie dyskutowali w ogródku tuż przy 
Nowogardzkim Domu Kultury. Narzeka-
no, że wybór trochę ponury, choć tematy 
ważkie i warte rozmowy. Zdjęcia piękne i 
aktorzy interesujący. 
Pięć – to liczba bloków, w których za-
prezentowane zostały konkursowe filmy. 
Każda sekcja miała własne hasło prze-
wodnie – były to: „Dziewczyna i kobieta”, 
„Małe końce świata”, „Oblicza kryzysu”, „Z 
przymrużeniem oka” oraz „Poszukiwania”.
Sto pięćdziesiąt – to liczba zgłoszeń, któ-

re nadesłano do Nowogardu. Iście impo-
nująca – to festiwalowy rekord. O szansę 
ubiegały się filmy wyprodukowane od 
stycznia 2019 do czerwca 2021. Pande-
micznie.
Dwadzieścia dwa – to liczba filmów za-
kwalifikowanych do Konkursu. Poza nimi 
widzowie obejrzeli dwie animacje (zre-

alizowane pod opieką laureata Lauru Ci-
sowego Mariusza Wilczyńskiego: „Zieleń” 
Karoliny Kajetanowicz oraz „Jestem tutaj” 
Julii Orlik) i jeden dokument („Moja mi-
łość” Kuby Ptaszyńskiego). Pozakonkur-
sowo.
Cztery – to liczba członków jury profe-
sjonalnego 7. Konkursu Filmowa Młoda 

Gość movie – czwarty kadr

Ja jestem czwartkowy
Wywiad z Wojtkiem Solarzem

Hanna Kucal: Jesteś z nami już ko-
lejny raz. Można by powiedzieć, że 
jesteś przyjacielem naszego festi-
walu. Co skłania Cię do powrotów 
do nas?
Wojtek Solarz: To dla mnie zawsze 
jest wielka przyjemność tu przyjechać. 
Fajne jest to, że coś się zrobiło i ktoś 
chce to zobaczyć.  To zawsze jest bar-
dzo wspaniały czas, wspaniały festi-
wal. Z Krzyśkiem Spórem poznałem 
się jakoś siedem lat temu, po festiwa-
lu filmów krótkometrażowych w War-
szawie. Zaprzyjaźniliśmy się i tak wy-
szło.  Z wami jestem tutaj już czwarty 
raz. Festiwal jest robiony od serca, są 
prezentowane świetne filmy, a zapra-
szane są cudowne osoby.
Czyli rozumiem, że na kolejne edy-
cje także się wybierasz?
Jeśli dostanę zaproszenie, to oczywi-
ście! Kiedyś byliśmy tutaj także z na-

szym kabaretem “Na Koniec Świata”. 
Zawsze jest tutaj bardzo fajnie. 
Jak w takim razie mają się relacje 
z naszą publicznością? Dużo osób 
bardzo na Ciebie czekało.
Super! Dużo ludzi z miasta chodzi tu-
taj na filmy. Starszych, młodszych... I 
to jest najważniejsze! Bo to, co cza-
sem drażni, to to, że na festiwale 
przychodzą ludzie tylko ściśle zwią-
zani z filmem. Na takim festiwalu jak 
tutaj jest tysiąc razy lepsza atmosfera 
niż na tych branżowych festiwalach. 
Tam są sami filmowcy, którzy nawet 
nie rozmawiają o filmach, bo ze sobą 
rywalizują.
Twój przyjaciel powiedział: “Naj-
trudniejsza praca jest z dziećmi i 
Wojtkiem Solarzem.” Jak się do 
tego odniesiesz? 
Szczerze, pierwszy raz to usłyszałem! 
Ja zawsze lubię trochę pozmieniać, 
improwizować. Już w szkole teatral-
nej zawsze mi mówili: “Wojtek, fiksuj”, 
chodzi o powtarzalność. Uczyłem się 
przez lata, żeby być powtarzalnym. 
Lubię też właśnie coś pozmieniać, 
więc wiem, że montażyści mogą mieć 
potem problem, żeby to wszystko 
zmontować! Jak robimy te filmy nie-
zależnie, to nic nas nie goni. Nie goni 
nas tempo. Ty jesteś tutaj panem cza-
su. 

Na scenie zobaczyć mogliśmy 
współpracowników, ale przede 
wszystkim przyjaciół. Jak zaczęła 
się wasza przyjaźń z Krzyśkiem Jan-
kowskim?
Tak naprawdę już nawet do końca nie 
pamiętam. To było z piętnaście lat 
temu, po jego pierwszym filmie ,,Ego”. 
Ponieważ my zaczęliśmy robić swo-
je kino niezależne, mimo że byliśmy 
zawodowymi aktorami i graliśmy w 
teatrze i filmie, to chcieliśmy coś swo-
jego. Gdy zaczęliśmy robić niezależ-
nie, to też bardziej polubiliśmy samo 
aktorstwo. Nawet w profesjonalnych 
produkcjach w późniejszym czasie 
sprawiało to już większą przyjemność. 
Odkąd zaczęliśmy robić niezależne 
filmy z Krzysiem Jankowskim, który 
reżyserował, to cała ta podróż i zdo-
bywanie wiedzy, że jest tyle festiwali 
w Polsce i ludzi, którzy robią to z pa-
sji - to jest cudowne! Olbrzymia przy-
jemność. Największe przeżycie to była 
właśnie podróż po festiwalach filmów 
niezależnych, przez lata. Poznawanie 
filmowców niezależnych, których filmy 
może mogą być “gorsze technicznie”, 
czy zagrane przez naturszczyków, ale 
ja wolę niezależne festiwale od tych 
profesjonalnych.

Rozmawiała Hanna Kucal

Kadr z filmu „Sukienka”

Wojciech Solarz
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Polska. Dominika Odrowąż, Przemek Lewandowski i ks. Wojtek 
Koladyński obradowali pod przewodnictwem Grzegorza Zaricz-
nego. Pracowali sprawnie i skutecznie, nie zważając na trudy. Po 
każdym bloku zamykali się w pokoju 31 i – z terkotem wiatraka 
w tle oraz filiżanką espresso (czasami podwójnego) – dyskuto-
wali o obejrzanych filmach.
Trzy – to też liczba członków jury młodzieżowego 7. Konkursu 
Filmowa Młoda Polska. Zasiedli w nim: Hanna Kucal, Jagoda 
Dobrowolska i Paweł Niemczyn. Nie brakowało im i innych obo-
wiązków – Hania i Jagoda przeprowadzały też wywiady, pisały 
codzienne relacje z całego Festiwalu. Jak Wam się to udało? Je-
steście super!  
Trzy – tak, jeszcze jedno trzy! To chyba najważniejsza liczba 7. 
Konkursu Filmowa Młoda Polska – dotyczy bowiem laureatów! 
Zapamiętajcie te nazwiska i tytuły!
Grand Prix otrzymał Tadeusz Łysiak za film „Sukienka” i czu-
łość, z jaką sportretował główną bohaterkę i jej świat. 

Wyróżnienie powędrowało do Zuzanny Grajcewicz za film 
„Dog Days” za odważną krytykę społeczną i wieloznaczną grę 
pomiędzy światem zwierząt i ludzi. 
Nagroda Jury Młodzieżowego trafiła natomiast do Michała 
Ciechomskiego za film „Uległość” – metaforycznie ukazujący 
odmienną rzeczywistość i kreujący osobne uniwersum. To nie 
moje, a jurorów słowa, lekko jedynie sparafrazowane.  
Wszystko to działo się w piękne letnie dni nad malowniczym 
Jeziorem Nowogardzkim, w murach odświeżonego Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, w roku pańskim 2021. Trudnym, pan-
demicznym, ale też pełnym nowej nadziei. Oby zwiastującym 
powrót nas wszystkich do kin. Bo gdzie oglądać filmy, jak nie 
tam? Gdzie poznawać młodych twórców polskiego kina, jak nie 
w Nowogardzie? Na „Lecie z Muzami”?

Dagmara Romanowska,  
koordynatorka Konkursu Filmowa  

Młoda Polska 
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Kadr z filmu „Dog days” Uległość - kadr z filmu

Przed ekranem  
kinowym przesiedzieliśmy  

57 godzin 27 minut57 godzin 27 minut

Napisy końcowe

Najkrótsze noce, najdłuższe dni i „ne-
ver enough”. Film czy… życie? Małe, 
wielkie rzeczy. Niewypowiedziane 
słowa i rozśpiewane myśli. Ludzie, 
którzy mrużąc oczy widzą podobne 
obrazy. Niemożliwe – możliwe. Waż-
ne spotkania, prawdziwe więzi. Emo-
cje i twarze zatrzymane w kadrze... 
Zmęczenie, pasja, sztuka, przyjaźń…   
Izabela Koladyńska

Wielkie rzeczy, małe sprawy i wzru-
szenia. Coś się przewartościowało, coś 
prześwietliło. Że to lato pośród przyja-
ciół. Tak niezwykle, tak po prostu. Mar-
tyna Kawa
Istny maraton - wyczerpujący ale po 
skończonej pracy czuje się spełnie-
nie. Wpatrywania się w ekran miało 
się już czasem dosyć, ale ta atmosfe-
ra jest jedyna w swoim rodzaju. Czas, 
który zaowocował w nowe, warto-

ściowe znajomości jak i umiejętności! 
Muzyko graj, życie to jest jeden długi 
film! Hania Kucal

To był mój pierwszy Festiwal „Lato z 
Muzami” i na początku nie wiedzia-
łam czego mogę się właściwie spo-
dziewać. Wiadomo, pracy było dużo i 
presja czasu zdejmowała sen z powiek. 
Nie spodziewałam się jednak, że tak 
szybko przywiążę się do spotkanych 
tu ludzi i samej atmosfery wydarze-
nia. Chyba każdy zna to uczucie, gdy 
jedna okoliczność nagle staje się całym 
życiem. Cieszę się, że mogłam być czę-
ścią festiwalu, z pewnością dzięki temu 
doświadczeniu jestem odważniejsza i 
bardziej otwarta. Jagoda Dobrowolska
Po festiwalu będę trochę innym czło-
wiekiem. Będę jeszcze mocniej doce-
niać każdy skrawek filmu i jego zna-
czenie. Poznałam wielu inspirujących 

ludzi, którzy jednym trafnym zdaniem, 
potrafili zmienić moje myślenie albo 
poszerzyć moje horyzonty pojmowa-
nia. Była to przygoda, której nigdy nie 
zapomnę. Uwielbiam oglądać i prze-
twarzać wszystko, co jest związane z 
popkulturą. Chłonę wszystko, co da mi 
się na tacy. Mam nadzieję, że ten festi-
wal zawsze będzie miał swoje miejsce 
w mojej głowie, w miejscu wyściełanym 
atlasami i kaszmirami. Julia Burzyńśka

Najintensywniejszy tydzień lata – taki, 
na który się czeka miesiącami. Radość 
z współtworzenia dobrych rzeczy. 
Emocje z filmów i ze spotkań. Musi-
calowe leżaki. Wdzięczność. Nowa 
nauka uważności. Lato z Muzami, do-
brze było tu wrócić. Wojtek Koladyński
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Pan od musicali movie

Here’s to the fools who dream
Udało się. Udało się, choć przyzna-
ję – pomysł na musicale w plenerze 
był trochę szalony. A jednak każdy 
wieczór, gdy zapełniały się leżaki na 
Placu Wolności, przekonywał mnie, że 
było warto. Wybraliśmy musicale (po-
zornie) lekkie, ale jednocześnie takie, 
o których można śmiało myśleć, jak 
o klasyce gatunku. Takie, które mo-
gły zupełnego świeżaka wprowadzić 
w świat ludzi, którzy nagle zaczynają 
śpiewać, a przechodnie tańczą na uli-
cy w deszczu. Bardzo się cieszę, że nie 

tylko ja tak dobrze się bawiłem pod-
czas tych musicalowych wieczorów – 
sporo ludzi (w bardzo różnym wieku!) 
zaufało temu pomysłowi, zostawali do 
końca, wracali na kolejne filmy. Dla 
mnie – gościa, który ten świat kocha 
i chciał choć trochę w niego wprowa-
dzić – to ogromne wzruszenie. Speł-
nione marzenie: nasza miejska prze-
strzeń zapulsowała od dźwięków i tak 
wielu z nas mogło przekonać się, że 
życie to naprawdę musical. 

W. Koladyński

Niedziela w druku
Gdy gazeta się drukuje, to trwa jesz-
cze ostatni festiwalowy dzień – a jak 
przystało na tak piękny festiwal, to nie 
ma mowy o zwalnianiu przed metą! 
Dlatego pierwszy punkt niedzielnego 
programu to propozycja sportowo-fil-
mowa „Po złoto. Historia Władysława 
Kozakiewicza”. Chwilę później (pozor-
nie) „Proste rzeczy” Grzegorza Zaricz-
nego, naszego jurora – przejmujący i 
dotykający serca obraz. Niedzielne po-
południe to westernowa „Magnezja” i 

wyczekani „Amatorzy” – ze spotkaniem 
z Iwoną Siekierzyńską, Romą Gąsio-
rowską i Wojciechem Solarzem. Ostat-
ni akord to „Rozkosze gościnności” z 
muzyką na żywo – idealne zakończenie 
muzycznego plenerowego cyklu! Rela-
cje niedzielne znajdziecie na festiwalo-
wej stronie – zajrzyjcie, bo skutecznie 
rozgrzeją serca przed przyszłoroczną 
edycją.

Wojtek Koladyński


