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Trudno już sobie dzisiaj wyobrazić Tarnów bez Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W cie-
niu Ratusza i maszkaronów, na Rynku i w kinie Marzenie. W gorące popołudnia i cie-

płe wieczory jak klatki taśmy filmowej przemykają tędy ludzie ciekawi polskiego filmu; 
dzieci, młodzież, dorośli… Podziwiają artystów filmowych, zbierają autografy, przychodzą 
na spotkania z nimi i na koncerty muzyki filmowej, siedzą zamyśleni i uśmiechnięci pod 
parasolami. Oglądają stare polskie filmy i wystawy poświęcone polskiemu kinu. Kinu, 
które jak tarnowskie Marzenie ma się dobrze, coraz lepiej, coraz ciekawiej.

25 lat Tarnowskiej Nagrody Filmowej to szczególny jubileusz; powód do dumy orga-
nizatorów i święto wszystkich kinomanów sympatyzujących od lat z naszym Festiwalem. 

Tarnowska Nagroda Filmowa jest naszym dobrem wspólnym – mieszkańców Tar-
nowa, Małopolan. Festiwal przyczynił się do promocji polskiej sztuki filmowej, a także, 
ze względu na swój piękny jubileusz, stał się ważną częścią dziedzictwa kulturowego. 
Nasz sukces to suma wszystkich sukcesów: firm prywatnych, instytucji państwowych 
i samorządowych, wreszcie ludzi, którzy podjęli wspólny trud stworzenia imprezy non 
profit, wydarzenia atrakcyjnego, rozwojowego, dającego wymierne korzyści nie tylko 
dla nich samych, ale także dla miasta, regionu czy wreszcie kultury polskiej.

Odliczamy nasze Nagrody Filmowe. Odmieniamy na wszystkie sposoby. Po to, by 
jeszcze wyraźniej zaznaczyć to majowe święto polskiego kina w Tarnowie – najcieplej-
szym z polskich (filmowych) miast! A ponad nami jak celuloid płyną obłoki leniwie, 
zmieniają się obrazy i pokolenia, ścieżki filmowe, ścieżki życiowe dla wielu spośród nas…

Ci, którzy jeszcze nie tak dawno prosto ze szkoły wybiegali na seanse filmo-
we, brali udział w pracach jury młodzieżowego – dzisiaj wychodzą na plan filmowy, 
stają przed kamerami, stają przed nami – publicznością kolejnych edycji festiwalu.  

7

Ryszard Ścigała
Prezydent Miasta Tarnowa
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Utalentowani tarnowianie: Joanna Sydor, Marcin Kwaśny, Marcin Hycnar (aktorzy), Mar-
cin Wrona, Wilhelm i Anna Sasnalowie (reżyserzy), Paweł Sydor (kompozytor muzyki  
filmowej), Łukasz Maciejewski (krytyk filmowy) to teraz najbardziej znane nazwiska 
świata filmu od lat związane z naszym miastem. Pamiętamy ich dziecięce twarze z tam-
tych czasów, pełne zadumy i radości – może marzeń? Pamiętamy także i tych wybit-
nych gości naszego Festiwalu, którzy już od nas odeszli. Nieodżałowani Jan Machulski, 
Janusz Morgenstern… Wciąż dźwięczą w naszych uszach ich słowa, słowa uznania i po-
dziwu dla Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu nowych szans, odkrywania tego, 
co najlepsze w polskim kinie we wszystkich możliwych kierunkach.

Wszystkim, którzy tworzyli i tworzą Tarnowską Nagrodę Filmową, gratuluję ini-
cjatywy, pasji i znakomitych efektów. I dziękuję w imieniu tych, którzy uważają, że: 
„Filmów nie robi się po to, żeby wygrywać festiwale, ale po to, żeby rozmawiać z ludź-
mi, opowiadać im jakąś historię” (Dariusz Gajewski). 

Ryszard Ścigała
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Człowiek jest nieodłączną częścią natury, jest jej istotą, esencją i kwintesencją.  
Kultura natomiast to byt powołany do życia przez człowieka, rezultat podejmowa-

nych przez niego działań. Pojmowana w tym aspekcie kultura nie jest jednakże antago-
nistką natury, lecz jest jej następstwem.

Jak twierdził niemiecki filozof Johann Gottfried Herder : „Nie ma nic bardziej nieokreślo-
nego niż słowo kultura”, to pomimo upływu wieków niezmiennie pozostaje pewne: kultura 
jest bezcennym zjawiskiem społecznym, nieodłącznym systemem procesu edukacji kształ-
tującym wyobraźnię, wrażliwość i kreatywność kolejnych pokoleń. Odgrywa także znaczącą 
rolę w formowaniu tożsamości zarówno indywidualnej, jak i narodowej. Ze względu na jej 
niepodważalne znaczenie jednym z naszych wspólnych obowiązków jest o nią dbać, jest ją 
wspierać i rozwijać. Dlatego Azoty Tarnów, jako spółka odpowiedzialna społecznie, od wielu 
lat swoim mecenatem obejmują liczne wydarzenia kulturalne, których efekty odbijają się 
szerokim echem w tzw. małej ojczyźnie i na krajowej przestrzeni artystycznej.

Odbywający się co roku w grodzie Leliwitów i Sanguszków Festiwal wybranych 
polskich filmów fabularnych jest z jednej strony znakomitą okazją do pogratulowania 
Organizatorom jubileuszowej 25- ciu (lat) edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej Tar-
nowskiej Nagrody Filmowej i do zadumy nad jego rolą w popularyzowaniu i upowszech-
nianiu wysokiej kultury nie tylko w naszym regionie, ale i na mapie ogólnopolskich 
festiwali filmowych, z drugiej natomiast jest możliwością wyrażenia słów uznania za 
ogrom efektywnie wykonanej pracy, dzięki której nie tylko tarnowianie mogą wyzwolić 
się od codziennych obowiązków i poznawać dorobek polskiej kinematografii.

Mam nadzieję, że nie zostanę posądzony o pustą kokieterię, jeśli stwierdzę, iż odby-
wający się w Tarnowie przez ponad ćwierć wieku Festiwal Wybranych Filmów Fabular-
nych jest ucztą dla koneserów i amatorów polskiego kina.

Jerzy Marciniak
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Azotów Tarnów 
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Był nam dany wspaniały czas, wspaniali ludzie. Był to czas wielkich nadziei, pasji, 
radości z każdego drobnego sukcesu, każdej pozytywnej iskierki. Z roku na rok 

przybliżaliśmy się do naszego pięknego jubileuszu. 25 lat to, jak wiadomo, ćwierć 
wieku. W wypadku kilkorga z nas to także ćwierć wieku naszego życia. Jeśli ktoś kie-
dyś zapyta, czy było warto, to odpowiemy na to pytaniem: A co, jeśli nie Tarnowska 
Nagroda Filmowa?

Ten Festiwal to potencjał tego miasta: twórczy, organizacyjny, promocyjny. 
Skupiają się w nim wszystkie możliwości zespołu ludzi związanych z Tarnowskim 
Centrum Kultury. Nie ma lepszego sposobu na to, by w tak krótkim czasie, jednej, 
kolejnej edycji Nagrody, pojawiło się w Tarnowie tak wielu tak wiele znaczących 
gości. Film jest najważniejszą ze sztuk, a w Tarnowie nabiera nowego, ciekawszego 
wymiaru poprzez klimat miasta, życzliwość ludzi, niezapomniane zdarzenia arty-
styczne nie tylko w kinie Marzenie. Rośliśmy razem z Tarnowską Nagrodą Filmo-
wą. Gdy stawała się pełnoletnia, zaczynaliśmy stawiać coraz odważniejsze pytania 
o sens, o dalszy ciąg, o przyszłość tego Festiwalu. Chcieliśmy widzieć go innym 
– bogatszym, bardziej żywym, wychodzącym z sali w przestrzeń miasta. Nasze mło-
dzieńcze marzenie, tak jak nazwa naszego kina, stało się realne. Uwierzyliśmy we 
własne siły, niesieni falą entuzjazmu naszych filmowych gości. Uwierzyli w nas tak-
że Ci, którzy do dzisiaj wspierają Festiwal. Lata stabilności i prosperity TNF splatają 
się z latami sukcesu gospodarczego Zakładów Azotowych w Tarnowie. To największe 
dziś w Polsce przedsiębiorstwo chemiczne, konkurujące na rynkach Europy w spo-
sób mądry i subtelny, stało się podwaliną sukcesu zwieńczonego nagrodą Polskiego  
Instytutu Sztuki Filmowej za 2010 rok w kategorii krajowe wydarzenie filmowe roku.  

Tomasz Kapturkiewicz
Dyrektor  
Tarnowskiego Centrum Kultury
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Jerzy Armata, Tomasz Kapturkiewicz  
i Anna Grygiel odbierają nagrodę PISF-u  
na XXXVI FPFF w Gdyni

Kiedy w Teatrze Muzycznym w Gdyni razem z Anną Grygiel i Jerzym Armatą odbie-
raliśmy naszą długo oczekiwaną statuetkę, stojąc na scenie niczym filmowe gwiaz-
dy – choć to im, a nie nam, rzecz jasna, poświęcony jest Festiwal – dziękowaliśmy 
wszystkim, którzy uczynili go wielkim, dając mu swoją szansę i wiarę. Nasi długo-
letni patroni i donatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydent Miasta 
Tarnowa, byli i są wciąż na naszych ustach. W naszych myślach przewijały się syl-
wetki naszych koleżanek i kolegów z Tarnowskiego Centrum Kultury, bezgranicz-
nie oddanych imprezie, i wszystkich, którzy wspierali ją dobrym słowem. Mieliśmy 
przed oczami gdyńsko-polską widownię, ale w sercu widownię miasta Tarnowa… 
Dla wielu jesteśmy Festiwalem jednym z wielu, ale w Tarnowie pragniemy pozostać 
tym jedynym przez kolejne 25 lat.

Tomasz Kapturkiewicz
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Kiedy przed 25 laty z gronem znajomych, których wspólną pasją i najlepszym 
sposobem na spędzanie wolnego czasu było oglądanie filmów – oczywiście 

w kinie – z wypiekami na twarzy dyskutowaliśmy po projekcjach, wymieniając się 
swoimi przeżyciami, naturalne się stało – gdy tylko zaistniała taka możliwość – za-
łożenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Jerzy Świtek, lider tej grupy, stał się pre-
zesem DKF „Oscar” i tym samym głównym pomysłodawcą wszystkich późniejszych 
jej działań. Gdy stało się możliwe, aby do Tarnowa na spotkania z publicznością 
przyjechali Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda i wielu innych 
twórców, kolejnym krokiem, właściwie będącym następstwem pojedynczych pro-
jekcji i spotkań, było zorganizowanie przeglądu, w którym wybrane, szczególnie 
interesujące polskie filmy zostaną zaprezentowane publiczności, a ich twórcy będą 
mogli poznać jej opinię wyrażoną w konkursowych werdyktach. W tych latach Tar-
nowska Nagroda Filmowa, bo tak nazwany został przegląd, dodatkowo stwarzała 
możliwość zaprezentowania filmów mających problemy z dystrybucją, wędrują-
cych na półki, jak i stawała się swoistym rodzajem wsparcia dla twórców, wyraża-
nym przez publiczność, dla której była to jedyna okazja do zobaczenia w Tarnowie 
trudno dostępnych tytułów.

Z roku na rok impreza się rozrastała, po czterech latach organizowania jej w kinie 
Kosmos Domu Kultury Zakładów Azotowych przeniosła się do kina Marzenie oraz Tar-
nowskiego Ośrodka Kultury, obecnie Tarnowskiego Centrum Kultury. Oprócz pokazów 
konkursowych i spotkań zaczęły mieć miejsce projekcje specjalne, pokazy dla dzieci 
w ramach cyklu „Kino Młodego Widza”, poszerzając grono odbiorców o najmłodsze 
pokolenie. Z upływem lat pojawiało się coraz więcej imprez towarzyszących, najpierw 

Anna Grygiel
Dyrektor 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej
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były to koncerty na rozpoczęcie i zakończenie festiwalu, później już osobne wydarze-
nia muzyczne, wręcz widowiska plenerowe. Do coraz bogatszego programu wpisywały 
się na stałe kolejno wystawy, debaty, warsztaty. 

Zbierając materiały do tej monografii, zdałam sobie sprawę, jak z małego przeglą-
du filmowego, reklamowanego jedynie afiszem z programem, po 25 latach powstał fe-
stiwal, do którego plakaty tworzyli artyści uznani nie tylko w Polsce, tacy jak Andrzej 
Dudziński, Andrzej Pągowski, Lech Majewski, Piotr Dumała, Rafał Olbiński, Wilhelm 
Sasnal, Waldemar Świerzy, Edward Dwurnik. Lista twórców, gości i instytucji, którzy 
na przestrzeni tych lat włączyli się w realizację festiwalu, jest imponująca, a najlep-
szym dowodem na to, jaką festiwal przeszedł drogę, jest Nagroda Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej przyznana mu w ubiegłym roku w kategorii krajowe wydarzenie fil-
mowe, będąca największym wyróżnieniem branżowym.

Dziękując wszystkim za te dwadzieścia pięć lat, za tę WIELKĄ PRZYGODĘ, jaką 
stała się praca nad festiwalem, mam nadzieję, że to dopiero pierwszy rozdział tej 
opowieści, a kolejne lata i kolejne edycje – napiszą następne, w których bohaterami 
będą twórcy polskiego kina, polski film, ale przede wszystkim – widzowie, niezmien-
nie oczekujący zawsze na spotkanie z Tarnowską Nagrodą Filmową.

Anna Grygiel

Laureaci nagród PISF-u na XXXVI FPFF w Gdyni
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Tarnowska
Nagroda 
Filmowa
1987-2011
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K o n k u r s

Cudzoziemka Ryszarda Bera
Ga, Ga. Chwała bohaterom Piotra Szulkina
Głód Jacka Kowalczyka
Gra w ślepca Dominika Rettinger-Wieczorkowskiego 
Jezioro Bodeńskie Janusza Zaorskiego
Kochankowie mojej mamy Radosława Piwowarskiego
Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy
Sam pośród swoich Wojciecha Wójcika
Siekierezada Witolda Leszczyńskiego 
Trzy stopy nad ziemią Jana Kidawy-Błońskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (13-15.03.1987)

1.

2.

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Andrzej Wajda  
za Kronikę wypadków miłosnych

Nagroda Publiczności  
Ryszard Ber  
za Cudzoziemkę

Zaczęło się od Oscara
Tarnowski festiwal wymyślili miłośnicy kina zrzeszeni w Dyskusyjnym Klubie Fil-
mowym „Oscar”, działającym przy Domu Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie-
-Mościcach (w czasach PRL-u zwanego Tarnowem Zachodnim). Kierował nim wów-
czas (1984-1988) Jerzy Świtek, a wspomagali go m.in.: Anna Grygiel, Barbara Kubisz-
tal, Joanna Ożarowska, Maria Wardyń, Krzysztof Borowiec (prezes „Oscara” w latach 
1989-1990), Witold Ogar i Janusz Zatorski – niektórzy wierni Tarnowskiej Nagrodzie 
Filmowej do dnia dzisiejszego.
Festiwalowym mottem organizatorzy uczynili słowa znakomitego reżysera rosyj-
skiego Andrieja Tarkowskiego: „Doczekaliśmy się czasów, w których musimy wypo-
wiedzieć otwartą wojnę miernocie, szarości i brakowi wyrazu oraz w sposób twórczy 
dociekać istoty kina”. I tarnowscy wielbiciele dobrego kina taką wojnę wypowie-
dzieli. Dziesiątka konkursowych filmów, w której znalazło się to wszystko, co najlep-
sze w rodzimym kinie przełomu lat 1986/1987, jest tego najlepszym przykładem. 
A triumfowali: Andrzej Wajda Kroniką wypadków miłosnych oraz Ryszard Ber Cudzo-
ziemką. Przejmująca opowieść Wajdy o utraconym raju dzieciństwa to wyśmienita 
ekranizacja pełnej nostalgii i poezji wspomnieniowej powieści Tadeusza Konwickie-
go, zaś film Bera jest adaptacją znanej powieści Marii Kuncewiczowej, poświęconej 
historii niespełnionego życia, z której wynika, że człowiek niezdolny do miłości nie 
potrafi zaznać szczęścia ani rozwinąć ukrytych w nim talentów. 

1
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K o n k u r s

Bohater roku Feliksa Falka
Magnat Filipa Bajona
Matka Królów Janusza Zaorskiego
Nad Niemnem Zbigniewa Kuźmińskiego
Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego
W zawieszeniu Waldemara Krzystka
Weryfikacja Mirosława Gronowskiego
Wielki bieg Jerzego Domaradzkiego
Wierna rzeka Tadeusza Chmielewskiego
Życie wewnętrzne Marka Koterskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (10-13.03.1988)

1. Jerzy Świtek, szef DKF „Oscar”
2. Ryszard Ber odbiera Nagrodę Publiczności
3–4. Zaproszenie na 2. TNF
5. Maciej Pawlicki – krytyk filmowy, ze statuetką 
Maszkarona dla Janusza Zaorskiego

Po nagrody prosto z półek
Druga edycja tarnowskiego festiwalu odbyła się także w Domu Kultury Zakładów Azo-
towych, tak będzie jeszcze do roku 1990. Konkursowa dziesiątka okazała się niezwykle 
atrakcyjna, gdyż filmy bieżące uzupełniono tzw. półkownikami, czyli tytułami nie 
dopuszczonymi przez cenzurę do rozpowszechniania zaraz po ich zrealizowaniu i wpro-
wadzanymi na ekrany dopiero po kilku latach „leżakowania”. I takie właśnie filmy 
triumfowały. Uznanie jury zdobył Jerzy Domaradzki, autor Wielkiego biegu (1981), fra-
pującej opowieści o wielkiej manipulacji w służbie propagandy. Oto wiosna 1952 roku. 
W Biegu Pokoju, w którym na zwycięzcę czeka nowiuteńka jawa, bierze udział kilkuset 
młodych przodowników pracy. Radek, zapalony motocyklista, bardzo chciałby wygrać. 
Jeszcze bardziej Stefan, który ma nadzieję, że na mecie wręczy list samemu Bierutowi, 
z prośbą o pomoc w sprawie niewinnie oskarżonego ojca.... 

Publiczność swoim laurem uhonorowała Janusza Zaorskiego za Matkę Królów 
(1982), znakomitą ekranizację powieści Kazimierza Brandysa, poświęconej dramatycz-
nym losom Łucji Król, samotnej kobiety wychowującej czterech synów, rozgrywającym 
się na tle równie dramatycznych losów kraju lat 1933-56 i odciskającym swe tragicz-
ne piętno na każdym z nich. Specjalne wyróżnienie przyznano Waldemarowi Krzystko-
wi za W zawieszeniu (1986), historię ukrywającego się akowca, skazanego niesłusznie 
w 1949 roku na karę śmierci.

Nagrodzone w Tarnowie filmy niebawem zauważono także na festiwalach zagra-
nicznych, honorując je prestiżowymi nagrodami: Wielki bieg w Moskwie i Montrealu, 
Matkę Królów – w Berlinie, a W zawieszeniu – w Dunkierce.

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Jerzy Domaradzki za Wielki bieg

Nagroda Specjalna Jury  
Waldemar Krzystek za W zawieszeniu

Nagroda Publiczności 
Janusz Zaorski za Matkę Królów

2
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K o n k u r s

Anioł w szafie Stanisława Różewicza
Diabeł Andrzeja Żuławskiego
Dziewczynka z hotelu Excelsior Antoniego Krauzego
Krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego 
Krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego
Niedzielne igraszki Roberta Glińskiego
Pantarej Krzysztofa Sowińskiego
Przewodnik Tomasza Zygadły
Sonata marymoncka Jerzego Ridana
Wolny strzelec Wiesława Saniewskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (2-5.03.1989)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Krzysztof Kieślowski  
za Krótki film o miłości

Nagroda Specjalna Jury 
Krzysztof Kieślowski  
za Krótki film o zabijaniu

Nagroda Publiczności 
Krzysztof Kieślowski  
za Krótki film o miłości

Krzysztof Kieślowski bierze wszystko
Choć w konkursowej dziesiątce znalazły się niezwykle interesujące – i zróżnicowane 
gatunkowo – filmy, m.in. wydobyty z półki po siedemnastu latach Diabeł (1972) An-
drzeja Żuławskiego, świetny debiut Roberta Glińskiego – też „półkownik” – Niedziel-
ne igraszki (1983), niekonwencjonalny portret Piotra Skrzyneckiego w Przewodniku 
(1984, a więc pięć lat na półce) Tomasza Zygadły czy intrygujący Anioł w szafie (1972) 
Stanisława Różewicza, zwycięzca mógł być tylko jeden – Krzysztof Kieślowski. Krótki 
film o miłości zdobył uznanie zarówno jury, jak i publiczności, Krótki film o zabijaniu 
uhonorowano laurem specjalnym. Ten pierwszy to kinowa wersja szóstej części jego 
telewizyjnego cyklu „Dekalog”, inspirowana przykazaniem „Nie cudzołóż”, ten drugi – 
rozwija odcinek poświęcony przykazaniu piątemu „Nie zabijaj”. Znakomite aktorstwo, 
perfekcyjna realizacja, piękna muzyka Zbigniewa Preisnera.
Krzysztof Kieślowski był jednym z najlepszych polskich dokumentalistów. W pewnym 
momencie swej kariery zamienił dokument na fabułę, ale dokumentalistą pozostał. 
W jednym z wywiadów powiedział: „Coraz trudniej jest robić filmy dokumentalne. Wiele 
jest powodów. Teraz częściej niż kiedykolwiek zastanawiam się, na ile dla mnie – jako 
dokumentalisty – przenikalna jest rzeczywistość. Myślę, że niewielki stopień jej skom-
plikowania przedostaje się na ekran. A jeśli już, jeśli dotknę spraw ważnych, dotknę 
trafnie – przecież za tymi wydarzeniami, problemami, poglądami stoją konkretni ludzie, 
z twarzą, nazwiskiem. Czy nie mogę zaszkodzić im, zniszczyć im życia? Z drugiej strony 
film dokumentalny to tępy rejestrator. Z ogromnym trudem wnika w ludzkie przeżycia, 
te intymne, osobiste...”. W tych sprawach wyręczył reżysera film fabularny.

3
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3.

4.

K o n k u r s

300 mil do nieba Macieja Dejczera
Dotknięci Wiesława Saniewskiego
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest... Krzysztofa Zanussiego
Kornblumenblau Leszka Wosiewicza
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewi-
cza Tadeusza Konwickiego 
Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz
Ostatni prom Waldemara Krzystka
Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego
Stan posiadania Krzysztofa Zanussiego
Stan wewnętrzny Krzysztofa Tchórzewskiego 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (7-10.06.1990)

1–2. Zaproszenie na 3. TNF
3.  Magdalena Łazarkiewicz i Jacek Wójcicki z festiwalo-

wymi trofeami  
4. Leszek Wosiewicz ze statuetką Jury Młodzieżowego

Przedostatni „półkownik”
Ta edycja nie mogła inaczej się skończyć: laur najwyższy przypadł Ryszardowi Bugajskie-
mu za Przesłuchanie, któremu niemal cudem udało się uratować przed zniszczeniem kopię 
kończonego potajemnie w stanie wojennym filmu. Lata pięćdziesiąte; młoda, atrakcyjna 
piosenkarka dostaje się do więzienia, gdzie poddana zostaje brutalnym przesłuchaniom. 
Przejmujące studium wzajemnych relacji: kat – ofiara. Do premiery filmu doszło – w ósmą 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1989 roku. W roku następnym 
Krystyna Janda dostała w Cannes nagrodę za najlepszą kreację. Przesłuchanie okazało się 
przedostatnim „półkownikiem” naszej kinematografii, ostatni – Długa noc (1967) Janusza 
Nasfetera – został zaprezentowany podczas siódmej edycji tarnowskiej imprezy. 
W plebiscycie publiczności zwyciężył – niezwykle nasycony emocjami – Ostatni dzwonek 
Magdaleny Łazarkiewicz, a Jacek Wójcicki, pieśniarz krakowskiej Piwnicy pod Baranami, za 
rolę Świra – ogromnie wrażliwego licealisty – dostał Nagrodę Specjalną, debiutującego na 
festiwalu, Jury Młodzieżowego (pierwszy raz w historii tarnowskich festiwali wyróżniono 
aktora). Młodym kinomanom najbardziej spodobało się Kornblumenblau Leszka Wosiewi-
cza, historia zdolnego muzyka, który trafił – za konspiracyjną działalność – do Auschwitz. 
Udaje mu się przeżyć, grając blokowemu Kornblumenblau, jego ulubioną piosenkę. Po wy-
zwoleniu obozu przez Rosjan równie ochoczo gra im Katiuszę, byle przetrwać...
Jury dostrzegło również przejmujący film Wiesława Saniewskiego Dotknięci. To w ogóle 
był bardzo dobry rok, zabrakło nagród dla tak interesujących tytułów, jak 300 mil do 
nieba Macieja Dejczera czy Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza Tadeusza 
Konwickiego.

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Ryszard Bugajski za Przesłuchanie

Nagroda Specjalna Jury 
Wiesław Saniewski za Dotkniętych

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Leszek Wosiewicz za Kornblumenblau

Nagroda Specjalna Jury  
Młodzieżowego  
Jacek Wójcicki za rolę Świra w filmie Ostatni 
dzwonek Magdaleny  
Łazarkiewicz

Nagroda Publiczności 
Magdalena Łazarkiewicz za Ostatni dzwonek

4
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K o n k u r s

Bo wolność krzyżami się mierzy... Generał Anders 
i jego żołnierze Krzysztofa Szmagiera
Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce Feliksa Falka 
Korczak Andrzeja Wajdy
Nienormalni Jacka Bławuta
Nocny gość Stanisława Różewicza
Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego 
Proces Krzysztofa Langa
Stan strachu Janusza Kijowskiego
Szesnastu Włodzimierza Dusiewicza
Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (26-28.04.1991)

L a u r e a c i
Nagroda Jury 
Jacek Bławut za Nienormalnych

Nagroda Specjalna Jury 
Krzysztof Szmagier za Bo wolność 
krzyżami się mierzy... Generał Anders i jego

żołnierze

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Mariusz Treliński za Pożegnanie jesieni

Nagroda Specjalna  
Jury Młodzieżowego 
Grzegorz Ciechowski za muzykę do filmu Stan 
strachu Janusza Kijowskiego 

Nagroda Publiczności 
Jacek Bławut za Nienormalnych

Pod znakiem dokumentu
W 1991 roku DKF „Oscar” – pomysłodawca tarnowskiej imprezy – zawiesił dzia-
łalność, a Dom Kultury Zakładów Azotowych zrezygnował z przygotowania kolej-
nej edycji festiwalu. W tej sytuacji kontynuację TNF zapewnił Tarnowski Ośrodek 
Kultury. „Nie można było dopuścić, aby kilkuletni wysiłek działaczy-społeczników, 
entuzjastów filmu poszedł na marne, zwłaszcza że impreza nabrała już znaczenia 
ponadśrodowiskowego” – mówiła Maria Skwirut, jego dyrektorka, na łamach lokalne-
go tygodnika „TEMI”. 
W piątej edycji najlepszy okazał się – zarówno zdaniem jury, jak i publiczności – peł-
nometrażowy dokument Jacka Bławuta Nienormalni, niezwykle wzruszający, a zara-
zem emanujący pozytywną energią film zrealizowany w ośrodku dla osób z upośle-
dzeniem umysłowym. Także Nagroda Specjalna Jury przypadła dokumentowi, tym 
razem historycznemu, zatytułowanemu Bo wolność krzyżami się mierzy... Generał 
Anders i jego żołnierze w reżyserii Krzysztofa Szmagiera. 
Jury Młodzieżowe uhonorowałoo Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego, brawuro-
wą ekranizację dekadenckiej powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, imponującą 
ekspresyjnymi zdjęciami Jarosława Żamojdy, montowanymi w rytm niespokojnej 
muzyki Michała Urbaniaka. Ale to nie kompozycje naszego znakomitego saksofoni-
sty i skrzypka jazzowego podobały się najbardziej, Nagrodę Specjalną za muzykę do 
Stanu strachu Janusza Kijowskiego otrzymał Grzegorz Ciechowski, lider popularnego 
zespołu Republika.

5
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Poezją i prozą
W maju 1992 roku Tarnowski Ośrodek Kultury został przemianowany na Tarnowskie Cen-
trum Kultury, które do dnia dzisiejszego pełni funkcję głównego organizatora festiwalu. De-
biut okazał się wspaniały. Dziesiątka roku 1992 była wyjątkowo mocna. Dziewięć nagród (!) 
przypadło aż pięciu konkursowym filmom (!). Nad rzeką, której nie ma, subtelna opowieść 
Andrzeja Barańskiego o przyjaźni, miłości, marzeniach, radościach i rozczarowaniach, in-
spirowana prozą Stanisława Czycza oraz poezją Andrzeja Bursy, znalazła uznanie zarówno 
jury profesjonalnego, jak i młodzieżowego. Podobnie jak Podwójne życie Weroniki Krzysztofa 
Kieślowskiego, poruszająca historia dwóch identycznych dziewczyn – francuskiej Véroni-
que i polskiej Weroniki. Obie są utalentowane muzycznie, obie też mają kłopoty z sercem. 
To jedna z bardziej przejmujących opowieści o miłości, życiu i śmierci. Na tarnowskiej 
publiczności największe wrażenie zrobił natomiast Kroll Władysława Pasikowskiego, pełna 
goryczy – i scen brutalnych – opowieść o żołnierzu, który dezerteruje na wieść, że żona 
zdradziła go z najlepszym przyjacielem. „Bo to zła kobieta była...” 
Nie bez echa przeszedł – uhonorowany Nagrodami Specjalnymi przez jury profesjo-
nalne i młodzieżowe – znakomity dokument Macieja Drygasa Usłyszcie mój krzyk. 
Przeglądając w Centralnej Agencji Fotograficznej album ze zdjęciami z centralnych 
uroczystości dożynkowych w 1968 roku, natrafił reżyser na puste miejsca po dwóch 
wyciętych fotografiach. Odnalazł je. Później, w archiwum Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych, znalazł w materiałach odrzuconych kiedyś z Polskiej Kroniki Filmowej 
siedmiosekundowe ujęcie palącego się mężczyzny. I od tych siedmiu sekund rozpo-
czął realizację tego frapującego dokumentu. 

2.

3.

K o n k u r s

Diabły, diabły Doroty Kędzierzawskiej
Dziecko szczęścia Sławomira Kryńskiego
Głuchy telefon Piotra Mikuckiego
Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego
Kroll Władysława Pasikowskiego 
Kuchnia polska Jacka Bromskiego
Nad rzeką, której nie ma Andrzeja Barańskiego
Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego
Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa
Życie za życie. Maksymilian Kolbe Krzysztofa 
Zanussiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-13.06.1992)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Andrzej Barański za Nad rzeką, której nie ma

Nagroda Specjalna Jury 
Maciej Drygas za Usłyszcie mój krzyk

Nagroda Honorowa Jury 
Krzysztof Kieślowski za Podwójne życie Weroniki

Nagroda Indywidualna Jury 
Ryszarda Hanin za kreację aktorską w filmie 
Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Władysław Pasikowski za Krolla i Andrzej Ba-
rański za Nad rzeką, której nie ma (ex aequo)

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Maciej Drygas za Usłyszcie mój krzyk

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Ryszarda Hanin za kreację aktorską w filmie 
Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Zbigniew Preisner za muzykę do filmu Podwójne 
życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego

Nagroda Publiczności 
Władysław Pasikowski za Krolla

6

1. Program 5. TNF
2. Jerzy Świtek wręcza nagrodę Maciejowi Drygasowi
3. Program 6. TNF
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K o n k u r s

Długa noc Janusza Nasfetera 
Dotknięcie ręki Krzysztofa Zanussiego
Kanalia Tomasza Wiszniewskiego
Kiedy rozum śpi Marcina Ziębińskiego
Kim był Joe Louis? Juhy Rosmy 
Koniec gry Feliksa Falka
Odjazd Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów
Skarga Jerzego Wójcika
Tragarz puchu Janusza Kijowskiego
Zwolnieni z życia Waldemara Krzystka

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (22-27.02.1993)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Waldemar Krzystek za Zwolnionych z życia

Nagroda Specjalna Jury 
Janusz Kijowski za Tragarza puchu

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Waldemar Krzystek za Zwolnionych z życia i Ja-
nusz Kijowski za Tragarza puchu (ex aequo)

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Wojciech Kilar za muzykę do filmu Dotknięcie 
ręki Krzysztofa Zanussiego

Nagroda Publiczności 
Waldemar Krzystek za Zwolnionych z życia

Pod dyktando Krzystka
Siódemka okazała się szczęśliwą liczbą dla Waldemara Krzystka, bowiem to jego 
film – Zwolnieni z życia– najbardziej przypadł do gustu zarówno członkom jury pro-
fesjonalnego, młodzieżowego, jak i publiczności. Jego akcja rozgrywa się tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1989 roku. Wciągnięty w zasadzkę młody mężczyzna 
zostaje ciężko pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w wyniku cze-
go traci pamięć. Zaopiekuje się nim kobieta chora psychicznie. Grają – a czynią to 
znakomicie – Krystyna Janda i Jan Frycz. Film Krzystka dostrzeżony został nie tylko 
w Tarnowie, wcześniej uhonorowali go – także trzema laurami – jurorzy prestiżowe-
go festiwalu w San Sebastian (nagroda specjalna jury, nagroda za kreację dla Krysty-
ny Jandy, nagroda FIPRESCI). Ten reżyser jest zresztą jednym z pupilów tarnowskie-
go festiwalu – pięć lat wcześniej dostał tu Nagrodę Specjalną Jury za W zawieszeniu, 
a szesnaście lat później – Nagrodę Publiczności za Małą Moskwę. Większą liczbą 
tarnowskich laurów mogą się tylko poszczycić Krzysztof Krauze (9) i Dorota Kędzie-
rzawska (6).
Drugim tytułem, który dostrzegło zarówno jury profesjonalne (Nagroda Specjalna), 
jak i młodzieżowe (nagroda ex aequo z filmem Krzystka), okazał się Tragarz puchu 
Janusza Kijowskiego, przejmująca opowieść o uczuciowym trójkącie, rozgrywająca 
się w Warszawie czasu wojny. Oto pewna kobieta, osamotniona przez wojnę, ukrywa 
w swym domu młode żydowskie małżeństwo, które zataja przed nią swój intymny 
związek, udając rodzeństwo. 

7
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K o n k u r s

Dwa księżyce Andrzeja Barańskiego 
Kolejność uczuć Radosława Piwowarskiego
Naprawdę krótki film o miłości, zabijaniu i jesz-
cze jednym przykazaniu Rafała Wieczyńskiego
Pierścionek z orłem w koronie Andrzeja Wajdy
Pożegnanie z Marią Filipa Zylbera
Przypadek Pekosińskiego Grzegorza Królikiewicza
Samowolka Feliksa Falka
Szwadron Juliusza Machulskiego
Trzy kolory. Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego
Wszystko, co najważniejsze Roberta Glińskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-13.03.1994)

Dokumentaliści ludzkich wnętrz
Kolejna bardzo udana edycja tarnowskiej imprezy. Uhonorowane laurem najwyż-
szym Wszystko, co najważniejsze Roberta Glińskiego, zrealizowana niezwykle staran-
nie i z rozmachem inscenizacyjnym ekranizacja autobiograficznej powieści Oli Wato-
wej, to bez wątpienia jeden z najlepszych filmów lat dziewięćdziesiątych. Wcześniej 
bezapelacyjnie wygrał nim Robert Gliński festiwal w Gdyni, a później w Trieście uni-
wersalne i ponadczasowe walory filmu przyniosły polskiemu reżyserowi prestiżową 
Nagrodę Pokojową. 
Tarnowska publiczność zachwyciła się Niebieskim, pierwszą częścią tryptyku Krzysz-
tofa Kieślowskiego Trzy kolory, zrealizowanego w koprodukcji francusko-szwajcar-
sko-polskiej. Inspirowany barwami flagi francuskiej, okazał się dość niekonwencjo-
nalną próbą filmowych rozważań nad rewolucyjnymi ideami – równością, wolnością 
i braterstwem. Bohaterka Niebieskiego traci męża i córeczkę w wypadku samochodo-
wym. Zaczyna wieść nowe życie, anonimowe i niezależne... 
W rozmowie ze Stanisławem Zawiślińskim, biografem i wielkim znawcą twórczości 
Kieślowskiego, autor Amatora powiedział: „Każdy człowiek chce zmieniać świat, 
kiedy zaczyna cokolwiek robić. Ja chyba nie liczyłem na to, że można zmienić świat 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Myślałem, że uda się ten świat opisać”. I udało 
się. Nie tylko jego zewnętrzny aspekt, ale i wewnętrzny. Kieślowski zaczynał karierę 
jako dokumentalista. I takim do końca – pomimo uprawiania kina fabularnego – po-
został. Dokumentalistą ludzkich wnętrz.

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Robert Gliński za Wszystko, co najważniejsze

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Filip Zylber za Pożegnanie z Marią

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Tomasz Stańko za muzykę do filmu Pożegnanie 
z Marią Filipa Zylbera 

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Adam Siemion za rolę w filmie Wszystko, co 
najważniejsze Roberta Glińskiego

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Zbigniew Preisner za muzykę do filmu Trzy 
kolory. Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego

Nagroda Publiczności 
Krzysztof Kieślowski za Trzy kolory. Niebieski

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Pokazy specjalne
Film dokumentalny Andrzeja Titkowa Każdy 
powinien mieć swoje dzieciństwo (1993)
Zestaw filmów dokumentalnych Jacka Bławuta
Wystawa
Świat filmu – fotografie Krzysztofa Wellmana

8
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4.

1. Janusz Kijowski odbiera nagrodę z rąk Anny Grygiel
2. Plakat 7. TNF
3. Zbigniew Preisner otrzymuje nagrodę za muzykę
4. Radosław Piwowarski – reżyser filmu Kolejność uczuć
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K o n k u r s

Cudowne miejsce Jana Jakuba Kolskiego
Jańcio Wodnik Jana Jakuba Kolskiego
Kolos Witolda Leszczyńskiego
Lato miłości Feliksa Falka
Pora na czarownice Piotra Łazarkiewicza
Rozmowa z człowiekiem z szafy Mariusza Grzegorzka
Spis cudzołożnic Jerzego Stuhra 
Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kutza
Wrony Doroty Kędzierzawskiej 
Zawrócony Kazimierza Kutza

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (20-25.03.1995)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Dorota Kędzierzawska za Wrony

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Dorota Kędzierzawska za Wrony

Nagroda Publiczności 
Jan Jakub Kolski za Cudowne miejsce

W rytm muzyki Tomasza Stańki
Podczas poprzedniej edycji TNF jury młodzieżowe dostrzegło wyjątkowe walory 
muzyki Tomasza Stańki w debiutanckim filmie Filipa Zylbera Pożegnanie z Marią, 
luźnej ekranizacji znanego opowiadania Tadeusza Borowskiego pod tym samym 
tytułem, honorując ją Nagrodą Specjalną. Organizatorom festiwalu także bardzo  
przypadła ona do gustu, postanowili więc uczynić kilka taktów z wiodącego tematu 
muzycznego tego filmu sygnałem dźwiękowym swojej imprezy. Podczas gali otwar-
cia – jubileuszowej – 25. edycji Tomasz Stańko odegrał go osobiście na deskach tar-
nowskiego teatru.
A jeśli chodzi o nagrody, to tę edycję zdominowała Dorota Kędzierzawska i Jan Jakub 
Kolski. Wrony, uhonorowane zarówno nagrodą jury profesjonalnego, jak i młodzie-
żowego, to opowieść o samotnej dziewczynie, która pozbawiona czułości matki, 
porywając inną, młodszą od siebie dziewczynkę, stara się wejść w rolę matki, tak jak 
sobie tę rolę wyobraża. Kędzierzawska, często pracująca z dziećmi, w jednym z wy-
wiadów powiedziała: „Myślę, że trudniej porozumiewać się z dorosłymi, którzy udają, 
zakładają maski. Dziecko jest szczere: jeśli jest złe, to krzyczy, płacze i tupie nogami, 
jeśli jest głodne – mówi, że chce jeść. Dorośli nie są tak otwarci”. Cudowne miejsce 
Kolskiego, nagrodzone laurem tarnowskiej publiczności, to z kolei opowieść o dwóch 
księżach, którzy również w stosunku do swoich parafian próbują zachowywać się 
w sposób szczery, choć niekonwencjonalny. Takie wartości zawsze są w cenie.

9

1.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne 
Najciekawsze debiuty Studia Filmowego

im. Karola Irzykowskiego

 Kornblumenblau (1988) Leszka Wosiewicza 
Nadzór (1983) Wiesława Saniewskiego 
Pożegnanie jesieni (1990) Mariusza Treliń-
skiego 
Zakład (1990) Teresy Kotlarczyk 
Kraj świata (1993) Marii Zmarz-Koczanowicz

Pokaz filmu Wielkie zmęczenie Michela Blanca 
(1994) 

Koncert 
Tomasz Stańko Quartet

Wystawa 
Mistrzowie kina – plakaty filmowe

Książka 
Promocja książki Scenariusze filmowe Feliksa 
Falka

1.  Afisz 9. TNF
2.  Spotkanie z publicznością Jerzego Stuhra po projekcji 

Spisu cudzołożnic
3.  Feliks Falk (po prawej) z przedstawicielem Jury
4.  Feliks Falk, Robert Noga i Jerzy Świtek
5.  Bożena Adamek i Piotr Łazarkiewicz

2. 3.

4. 5.
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K o n k u r s

Faustyna Jerzego Łukaszewicza 
Girl Guide Juliusza Machulskiego
Łagodna Mariusza Trelińskiego
Pestka Krystyny Jandy
Pokuszenie Barbary Sass
Pułkownik Kwiatkowski Kazimierza Kutza
Szabla od komendanta Jana Jakuba Kolskiego
Tato Macieja Ślesickiego
Wrzeciono czasu Andrzeja Kondratiuka

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (11-16.03.1996)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Kazimierz Kutz za Pułkownika Kwiatkowskiego

Nagroda Specjalna Jury za najlepszy de-
biut aktorski 
Magdalena Cielecka za rolę w filmie Pokuszenie 
Barbary Sass

Cudowna zamiana miejsc
Jurorom dziesiątej edycji TNF najbardziej podobał się Pułkownik Kwiatkowski Kazimierza  
Kutza, błyskotliwa opowieść o lekarzu, który wcielił się w skórę ubeckiego oficera, by zrobić 
nieco porządku w zsowietyzowanej powojennej polskiej rzeczywistości. W filmie, niemal nie-
zauważonym w Gdyni – oczywiście przez jury, nie przez festiwalową publiczność – wszystko 
jest przedniej marki: i aktorstwo „trójki muszkieterów”, jak Marka Kondrata, Renatę Dance-
wicz i Zbigniewa Zamachowskiego nazywa sam reżyser, i scenariusz Jerzego Stefana Stawiń-
skiego, i muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza, i zdjęcia Grzegorza Kędzierskiego. 
A publiczności tarnowskiej bardziej podobał się Tato Macieja Ślesickiego (pięć nagród 
w Gdyni), znaczy to, że zna i lubi się ona bawić w kino. Wiele bowiem filmowych cyta-
tów oraz ogromne pomieszanie gatunków – od slapstikowej komedii po psychologiczny 
dramat – odnajdziemy w tej perfekcyjnie zrealizowanej historii ojca walczącego o prawo 
do wychowania własnej córeczki, która znajduje się pod opieką psychicznie chorej matki. 
Ale najbardziej zdumiewa nagroda jury młodzieżowego. Wrzeciono czasu Andrzeja 
Kondratiuka to pełna poezji i zabarwionego sarkazmem humoru przepiękna opowieść 
o miłości i przemijaniu. W tej historii starzejącego się filmowca wątki autobiograficzne 
przeplatają się z fikcją. Opowiadający o swym życiu na uboczu Andrzej Kondratiuk i Iga 
Cembrzyńska kierują ten film – jak wyznają – do ludzi po czterdziestce, nieprzepadają-
cych za krwią i przemocą na ekranie. „Jeśli na świecie gówno stanie się wartością, biedni 
będą rodzić się bez dupy” – wyznaje bohater filmu. I dodaje: „Wszystko, co ludzkie, jest 
mi coraz bardziej obce”. Pozostaje kino, jedyna prawdziwa miłość, które w odróżnieniu od 
życia uwielbia happy end. A młodzież w Tarnowie – wyjątkowo dojrzała.

01

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Andrzej Kondratiuk za Wrzeciono czasu

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Maciej Ślesicki za Tatę

Nagroda Publiczności 
Maciej Ślesicki za Tatę

1.



27

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne 
Człowiek z żelaza (1981) Andrzeja Wajdy

Kronika wypadków miłosnych (1985) Andrzeja 
Wajdy

Krótki film o miłości (1988) Krzysztofa Kieślow-
skiego

Rejs (1970) Marka Piwowskiego 

Wielki Tydzień (1995) Andrzeja Wajdy

Zezowate szczęście (1960) Andrzeja Munka

Ziemia obiecana (1974) Andrzeja Wajdy 

Koncerty 
Recital Grażyny Błęckiej-Kolskiej Łyk powie-
trza – piosenki z filmów Jana Jakuba Kolskiego 
z muzyką Zygmunta Koniecznego i Waldemara 
Wróblewskiego

Recital Artura Barcisia

Wystawa 
100 lat kina na ziemiach polskich (Filmoteka 
Polska)

2. 3.

4.

5.

6. 7.

5.  Roman Włodek prowadzi spotkanie z Magdaleną 
Cielecką i Barbarą Sass 

6.  Przemysław Gintrowski odbiera nagrodę  
publiczności z rąk Piotra Filipa

7.  Łukasz Maciejewski prowadzi spotkanie z Grażyną 
Błęcką-Kolską i Janem Jakubem Kolskim

1.  Afisz 10. TNF
2.  Anna Grygiel, Kazimierz Kutz 

i Bogusław Wojtowicz
3.  Artur Barciś
4.  Roman Ciepiela, Anna Grygiel 

i Bogdan Wojtowicz
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K o n k u r s

Cwał Krzysztofa Zanussiego 
Dzieci i ryby Jacka Bromskiego
Grający z talerza Jana Jakuba Kolskiego
Gry uliczne Krzysztofa Krauzego
Kratka Pawła Łozińskiego
Matka swojej matki Roberta Glińskiego
Panna Nikt Andrzeja Wajdy
Poznań ‘56 Filipa Bajona

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (19-22.03.1997)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Krzysztof Krauze za Gry uliczne

Nagroda Specjalna Jury 
Maria Seweryn za rolę w filmie Matka swojej 
matki Roberta Glińskiego

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Filip Bajon za Poznań ‘56

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Jan Jakub Kolski za Grającego z talerza

Nagroda Publiczności 
Krzysztof Krauze za Gry uliczne

Ulice Poznania i Krakowa
Dwa filmy polityczne zdominowały tę edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej: Gry 
uliczne Krzysztofa Krauzego i Poznań ‘56 Filipa Bajona. Przed napisaniem scenariu-
sza Krauze, wraz z Jerzym Morawskim, nakręcili dwa filmy dokumentalne poświę-
cone tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa. Podczas ich realizacji przeprowadzili pry-
watne dochodzenie, trafiając do byłych pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy 
udzielili im wielu cennych informacji. Pewnych rzeczy nie można jednak powiedzieć 
w filmie dokumentalnym – twierdzą realizatorzy. I tak narodził się pomysł filmu fa-
bularnego. Gry uliczne opowiadają o dwóch dociekliwych młodych ludziach – dzien-
nikarzu i operatorze – którzy na własną rękę prowadzą dochodzenie w sprawie ta-
jemniczej śmierci krakowskiego studenta. Solidny, zrealizowany z dużą kulturą film.
O poznańskich wydarzeniach 1956 roku chciał zrobić film Janusz Morgenstern. Miał 
się nazywać Wielkie księstwo P. i być oparty na powieści Mariana Grześczaka. Projekt 
w połowie lat siedemdziesiątych był daleko posunięty, jednak wtedy na uczciwy film 
na ten temat było jeszcze za wcześnie. Dwadzieścia lat później spróbował swych sił 
Filip Bajon. Na wydarzenia, jakie rozegrały się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku, 
spojrzał dość niekonwencjonalnie. Jego film nie jest ich kronikarskim zapisem, a po-
zornie chaotycznym ciągiem epizodów. Każda rewolucja jest chaotyczna, była taką 
także ta poznańska. „Tak we wspomnieniach widzę ówczesną rzeczywistość” – wy-
znał Bajon w jednym z wywiadów. 
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne 
Król Olch (1996) Volkera Schlöndorffa 

Lilian’s Story (1996) Jerzego Domaradzkiego

Koncert 
Joanna Szczepkowska contra inne instrumenty

Wystawa 
Anatol Radzinowicz – projekty scenografii filmo-
wych

1.
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1.  Plakat 11. TNF, projekt Witolda Pazery
2.  Nagroda Jury dla Krzysztofa Krauzego 
3.  Nagrody 11. TNF
4.  Śpiewa Joanna Szczepkowska
5.  Tadeusz Szymków odbiera nagrodę  

Jury Młodzieżowego dla Filipa Bajona 

2.

3.

4.

5.
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K o n k u r s

Bandyta Macieja Dejczera
Farba Michała Rosy
Historie miłosne Jerzego Stuhra
Kiler Juliusza Machulskiego
Kroniki domowe Leszka Wosiewicza
Księga wielkich życzeń Sławomira Kryńskiego
Łóżko Wierszynina Andrzeja Domalika
Słoneczny zegar Andrzeja Kondratiuka
Szczęśliwego Nowego Jorku Janusza Zaorskiego 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (3-6.03.1998)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Jerzy Stuhr za Historie miłosne

Nagroda Specjalna Jury 
Andrzej Kondratiuk za Słoneczny zegar

Nagroda Specjalna Jury 
Ewa Telega za rolę w filmie Łóżko Wierszynina 
Andrzeja Domalika

Nagroda Specjalna Jury 
Michał Lorenc za muzykę do filmu Bandyta 
Macieja Dejczera 

5 x Jerzy Stuhr
Zwyciężyły – dedykowane Krzysztofowi Kieślowskiemu – cztery krótkie filmy o mi-
łości. „Wiara w uczucie, w miłość otwiera nam drzwi w przyszłość, daje nadzieję, czy-
ni nas lepszymi, motywuje nas. Ci, którzy przyjmą uczucie, mają jeszcze coś przed 
sobą – inni niewiele” – pisał w eksplikacji Historii miłosnych ich scenarzysta, reżyser 
i odtwórca czterech głównych ról. I nieważne, kim jesteśmy – szansę na miłość ma 
każdy. Nie każdy jednak potrafi z niej skorzystać. To był festiwal Jerzego Stuhra, 
zagrał przecież jeszcze w Kilerze Juliusza Machulskiego, ale ta komedia nie zyskała 
w Tarnowie uznania żadnego z gremiów jurorskich.
Podobał się za to – zwłaszcza jury młodzieżowemu i publiczności – Bandyta  
Macieja Dejczera. Tytułowy bohater filmu – groźny recydywista – zostaje zesłany 
w ramach resocjalizacji do dziecięcego szpitala w Rumunii. Scenariusz Cezarego 
Harasimowicza zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie Hartley-
-Merrill, a film Dejczera na gdyńskim festiwalu nagrody – za pierwszoplanową rolę 
męską (Til Schweiger), muzykę (Michał Lorenc), dźwięk oraz scenariusz.  
W Tarnowie doceniono jedynie muzykę. A z ról – niezauważoną w Gdyni – kreację 
Ewy Telegi w filmie Andrzeja Domalika Łóżko Wierszynina. Podobał się również juro-
rom Słoneczny zegar Andrzeja Kondratiuka, ostatnia część – po Czterech porach roku 
i Wrzecionie czasu – nakręconego w Gzowie tzw. cyklu rodzinnego. Przepiękna opo-
wieść o miłości i przemijaniu, pełna poezji oraz zabarwionego sarkazmem humoru. 
Jak w życiu.

21

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Maciej Dejczer za Bandytę

Nagroda Publiczności 
Maciej Dejczer za Bandytę

1.

2.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Pokazy specjalne 
Adaptacje filmowe powieści i opowiadań Stani-
sława Dygata

 Pożegnania (1958) Wojciecha Jerzego Hasa 
Pieniądze albo życie (1961) Jerzego Skoli-
mowskiego 
Spóźnieni przechodnie (1962) Jana Rybkow-
skiego 
Jowita (1967) Janusza Morgensterna 
Palace Hotel (1977) Ewy Kruk 
Jezioro Bodeńskie (1985) Janusza Zaorskiego

Kino Andrzeja Kondratiuka

Cztery pory roku (1984) 
Wrzeciono czasu (1995)

Koncert 
Mateusz Pospieszalski & Wojciech Waglewski

Wystawa 
Rodzin aktorskich portret własny – fotografie 
Krzysztofa Wellmana

1.  Andrzej Żuławski, przewodniczący jury
2.  Iga Cembrzyńska odbiera nagrodę specjalną dla 

Andrzeja Kondratiuka na film Słoneczny zegar
3.  Maciej Dejczer z trofeami za film Bandyta
4.  Anna Grygiel wręcza Michałowi Lorencowi nagro-

dę za muzykę
5.  Krzysztof Krauze i Jerzy Stuhr

3.

5.

4.
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K o n k u r s

Amok Natalii Korynckiej-Gruz
Historia kina w Popielawach Jana Jakuba Kolskiego
Kiler-ów 2-óch Juliusza Machulskiego
Nic Doroty Kędzierzawskiej
Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana 
Operacja Samum Władysława Pasikowskiego
U Pana Boga za piecem Jacka Bromskiego
Złoto dezerterów Janusza Majewskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (26-29.05.1999)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Dorota Kędzierzawska za Nic

Nagroda Specjalna Jury 
aktorzy Białostockiego Teatru Lalek za role w fil-
mie U Pana Boga za piecem Jacka Bromskiego

Nagroda Specjalna Jury  
Jan Jakub Kolski za Historię kina w Popielawach

Nagroda Specjalna Jury 
Anita Kuskowska-Borkowska za rolę w filmie 
Nic Doroty Kędzierzawskiej

Nic bierze wszystko
Po tej edycji Dorota Kędzierzawska raczej nie uwierzy, że trzynastka może przynieść 
pecha. Podczas trzynastej edycji tarnowskiej imprezy jej film zatytułowany – nomen 
omen – Nic wziął wszystko, czyli trzy główne nagrody, przyznane zarówno przez jury 
złożone z profesjonalistów, jak i młodzieży oraz festiwalowej publiczności. To jedyny 
taki przypadek w 25-letniej historii Tarnowskiej Nagrody Filmowej (w siódmej edycji 
trzy nagrody – jury profesjonalnego, młodzieżowego i publiczności – dostał Waldemar 
Krzystek za Zwolnionych z życia, ale laurem młodych musiał podzielić się z Januszem 
Kijowskim, autorem Tragarza puchu). Bohaterka przejmującego filmu Kędzierzawskiej, 
mając już trójkę dzieci, zachodzi w kolejną ciążę. Nie przyznaje się mężowi. Boi się, że 
gdy się dowie, opuści ją. Film poraża – klimatem beznadziei, która wyziera wręcz z każ-
dego kadru, zachwyca – pięknem obrazu Artura Reinharta, dojrzałością kreacji Anity 
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Nagroda Jury Młodzieżowego 
Dorota Kędzierzawska za Nic

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Jacek Bromski za U Pana Boga za piecem

Nagroda Publiczności 
Dorota Kędzierzawska za Nic

Plebiscyt na najlepszy film polski

mijającego wieku 
Andrzej Wajda za Popiół i diament

1.

2. 3.
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Kuskowskiej-Borkowskiej. Nawiasem mówiąc, Dorota Kędzierzawska w przyszłości 
przyniesie wiele szczęścia organizatorom tarnowskiego festiwalu, to ona – dwanaście 
lat później – na scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego wręczy im Nagrodę Polskiego 
Instytutu Filmowego w kategorii najlepsza krajowa impreza filmowa.
Jurorzy trzynastej edycji TNF zauważyli także ciepłą komedię Jacka Bromskiego
U Pana Boga za piecem, rozgrywającą się w sennym miasteczku, zwanym Królowy 
Most, gdzieś przy wschodniej granicy, oraz urokliwą historię miłości do X Muzy –  
Historia kina w Popielawach Jana Jakuba Kolskiego. Autor Jańcia Wodnika tym razem 
opowiedział o Józefie Andryszku, który kiedyś, na długo przed braćmi Augustem i Lu-
dwikiem Lumière, wynalazł tzw. kinomaszynę, czyli urządzenie do wyświetlania malo-
wanych ręcznie obrazów. Wielkie wyznanie miłości wobec kina i wiara w jego ogromne 
możliwości. A w plebiscycie na najlepszy film polski mijającego wieku zwyciężył Popiół 
i diament (1958) Andrzeja Wajdy. 

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Pokazy specjalne 
Filmowe adaptacje litaratury
 Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickie-

wicza” (1989) Tadeusza Konwickiego 
Mazepa (1975) Gustawa Holoubka 
Wesele (1972) Andrzeja Wajdy

Łódzka szkoła filmowa wczoraj i dziś – filmy 
dyplomowe
 Ceramika iłżecka (1951) Andrzeja Wajdy
 Rozbijemy zabawę... (1957) Romana Polańskiego
 Rondo (1958) Janusza Majewskiego
 Słoń (1959) Agnieszki Osieckiej

 Zabawa (1960) Witolda Leszczyńskiego
 Erotyk (1961) Jerzego Skolimowskiego
 Wyjście (1965) Grzegorza Królikiewicza
 Urząd (1966) Krzysztofa Kieślowskiego
 Muchotłuk (1966) Marka Piwowskiego
 Pytania (1971) Feliksa Falka 
 Przyczynek do teorii językoznawstwa (1972) 

Filipa Bajona
 Take Five (1972) Zbigniewa Rybczyńskiego
 Gorączka mleka (1977) Juliusza Machulskiego
 Stasiek (1988) Władysława Pasikowskiego
 Sposób na Moravię (1997) Marka Gajczaka 
 Drewniane oko Krzysztofa (1997) Tomasza 

Glińskiego

 Trzy dni z życia małżeńskiego (1997) Mikaela 
Lypinskiego

 Danusia i Warszawa (1997) Petera Vogta
 Oj da da na (1998) Anny Matysik

Koncert
Seriale, seriale – Trio Herdzin-Bogdanowski-
-Biskupski

4.

1.  Plakat 13. TNF, projekt Bogusława Wojtowicza
2.  Dorota Kędzierzawska, potrójna laureatka 13. TNF
3.  Dorota Kędzierzawska odbiera nagrodę z rąk  

Krystyny Latały
4.  Spotkanie z Andrzejem Wajdą, laureatem plebiscytu 

na najlepszy polski film XX wieku
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K o n k u r s

Dług Krzysztofa Krauzego
Egzekutor Filipa Zylbera
Jak narkotyk Barbary Sass
Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy 
Prawo ojca Marka Kondrata 
Torowisko Urszuli Urbaniak
Tydzień z życia mężczyzny Jerzego Stuhra 
Wojaczek Lecha Majewskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (25-28.05.2000)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Lech Majewski za Wojaczka

Nagroda Specjalna Jury 
Adam Sikora za debiut operatorski w filmie 
Wojaczek Lecha Majewskiego

Nagroda Specjalna Jury 
Urszula Urbaniak za debiut reżyserski Torowisko

Nagroda Specjalna Jury 
Krzysztof Krauze i Jerzy Morawski za scenariusz 
filmu Dług

W PRL-u i dwadzieścia lat później
Trofea 14. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej podzielili między siebie twórcy  
Wojaczka i Długu (po trzy laury), jedna nagroda – za debiut reżyserski – przypadła 
Urszuli Urbaniak, autorce Torowiska. Lech Majewski w swym filmie – z fantastycz-
nymi czarno-białymi zdjęciami Adama Sikory – przedstawia trzy ostatnie dni z życia 
Rafała Wojaczka, poety zbuntowanego, tragicznie zmarłego w wieku dwudziestu sze-
ściu lat. A w tle siermiężna rzeczywistość PRL-u.
Dług Krzysztofa Krauzego rozgrywa się w Polsce już po ustrojowej transformacji. 
Dwóch przyjaciół postanawia założyć firmę. Gdy bank odmawia im kredytu, pomoc 
ofiaruje przypadkowo spotkany kolega szkolny jednego z nich. Niestety, nic z tego 
nie wychodzi, ale kolega poniósł pewne koszty, stracił trochę czasu. A jego czas –  
jak się okazuje – jest niezwykle cenny. Do tragedii musi dojść... Przyznam, że takie-
go suspensu jeszcze w polskim kinie nie było. Lęk w tym filmie jest stanem wręcz 
fizycznie namacalnym. „Człowiek, który się boi, uważa, że on jeden jedyny zna się 
na swoim lęku, tylko on jeden może sobie pomóc. Ci ludzie nie rozmawiali ani ze 
swoimi dziewczynami, ani z rodzicami na temat swego zagrożenia, obawiając się, że 
powiadomieni o tym spróbują w najbardziej oczywisty sposób zaradzić ich sytuacji: 
pójść na policję. Prześladowcy zostaliby zatrzymani, ale za jakiś czas wypuszczeni 
na wolność i wtedy dokonaliby zemsty – już na całej rodzinie. W rezultacie przestali 
wpuszczać do domu znajomych, by nie zamieszać ich w tę historię. A kiedy żyje się 
w odosobnieniu, łatwo trafić na równię pochyłą” – mówi Krauze.
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Nagroda Jury Młodzieżowego 
Krzysztof Krauze za Dług

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Lech Majewski za Wojaczka

Nagroda Publiczności 
Krzysztof Krauze za Dług

1.



35

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje filmowe
Himilsbach & Maklakiewicz – ostatni taki duet 
polskiej komedii
 Rejs (1970) Marka Piwowskiego
 Jak to się robi (1973) Andrzeja Kondratiuka
 Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy (1973) 

Jerzego Gruzy 
 Wniebowzięci (1973) Andrzeja Kondratiuka
Koncert
Michał Urbaniak
Warsztaty 
Warsztaty filmowe

1.  Plakat 14. TNF, projekt Bogusława Wojtowicza
2.  Statuetki TNF
3.  Krzysztof Krauze odbiera nagrody 14. TNF za film 

Dług od Ryszarda Jaźwińskiego
4. Krzysztof Nowak prowadzi spotkanie z Jackiem 

Borcuchem, Robertem Gonerą i Andrzejem Chyrą 
po projekcji filmu Dług

5.  Lech Majewski odbiera nagrodę za film Wojaczek, 
wreczają Zbigniew Guzik i Anna Grygiel

6.  Arthur Reinhart i Dorota Kędzierzawska prowadzą 
warsztaty filmowe

7.  Adam Sikora odbiera Nagrodę Specjalną Jury 
za debiut operatorski w filmie Wojaczek, wręcza 
Krystyna Latała

2.

3. 4. 5.

6. 7.
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (22-26.05.2001)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Łukasz Barczyk za Patrzę na Ciebie, Marysiu 

Nagroda Specjalna Jury 
Maja Ostaszewska za krecje aktorskie w filmach: 
Patrzę na Ciebie, Marysiu Łukasza Barczyka 
i Prymas. Trzy lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk

Nagroda Specjalna Jury 
Piotr Wojtowicz za zdjęcia do filmu Prymas. Trzy 
lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk

A mury mówią, mówią, mówią...
Duża liczba konkursowych filmów, aż trzynaście. Nagród jurorzy też nie poskąpili, aż 
siedem. Warto odnotować dwa – uhonorowane przez jurorów – niezwykle interesujące 
debiuty: Patrzę na Ciebie, Marysiu Łukasza Barczyka i Szczęśliwego człowieka Małgorzaty 
Szumowskiej. Bohaterem pierwszego filmu jest młoda kochająca się para, mimo łączącej 
ich miłości będąca na skraju załamania nerwowego, drugi to historia trójki ludzi – matki, 
jej syna oraz jego dziewczyny – i ich skomplikowanych relacji uczuciowych. 
Publiczność najwyżej oceniła Daleko od okna, piękny, choć nietypowy film Jana Jakuba Kolskie-
go. Nietypowy, gdyż zrealizowany nie według scenariusza własnego, jak to bywało dotychczas – 
a Cezarego Harasimowicza, który zaadaptował do filmu głośny reportaż Hanny Krall o bezdziet-
nym małżeństwie ukrywającym w czasie wojny młodą Żydówkę. Kobieta rodzi córkę, której 
ojcem jest mężczyzna. W tej sytuacji w rolę matki decyduje się wejść jego żona.
Jury młodzieżowe znów zaskoczyło werdyktem, decydując się przyznać swój laur 
Krzysztofowi Zanussiemu za Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płcio-
wą, przejmującą opowieść o sześćdziesięcioletnim lekarzu, który dowiaduje się, że 
jest chory na raka. Kiedy okazuje się, że ze śmiercią nie wygra, postanawia się z nią 
pogodzić. Jak żyć, jak przygotować się do śmierci, jak odnaleźć Boga – te podstawowe 
pytania stawia film Krzysztofa Zanussiego. Nie jest to tylko opowieść o umieraniu, 
ale o nawróceniu, o odzyskaniu nadziei i wiary. Także o samotności. Reżyser przy-
znał, że jej tytuł zaczerpnął z napisu, który dostrzegł kiedyś na ulicznym murze.  
Gdy oglądałem ten film, przypomniał mi się inny napis: „Bach nie żyje, Beethoven 
też, ja się również ostatnio nie najlepiej czuję”. 
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Nagroda Specjalna Jury 
Małgorzata Szumowska za scenariusz Szczęśli-
wego człowieka w swojej reżyserii

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Krzysztof Zanussi za Życie jako śmiertelna cho-
roba przenoszona drogą płciową

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Michał Lorenc za muzykę do filmu Przedwiośnie 

Nagroda Publiczności 
Jan Jakub Kolski za Daleko od okna

K o n k u r s

Cud purymowy Izabelli Cywińskiej, Daleko od 
okna Jana Jakuba Kolskiego, Duże zwierzę  
Jerzego Stuhra, Patrzę na Ciebie, Marysiu Łuka-
sza Barczyka, Pieniądze to nie wszystko Juliusza 
Machulskiego, Pół serio Tomasza Koneckiego, 
Prymas. Trzy lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk, 
Przedwiośnie Filipa Bajona, Skarby ukryte 
Krzysztofa Zanussiego, Szczęśliwy człowiek  
Małgorzaty Szumowskiej, Weiser Wojciecha 
Marczewskiego, Żółty szalik Janusza  
Morgensterna, Życie jako śmiertelna choroba  
przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego 

1.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Pokazy specjalne

Kino młodych – młodym

 Że życie ma sens (2000) Grzegorza Lipca

 Kallafiorr (1999) Jacka Borcucha

Koncert  
Stanisław Soyka

Wystawa 
Kino Andrzeja Dudzińskiego

Debata 
Polskie kino – dziś – dyskusja krytyków

1.  Plakat 15. TNF, projekt Andrzeja Dudzińskiego
2.  Piotr Wojtowicz odbiera Nagrodę Specjalną Jury 

za zdjęcia do filmu Teresy Kotlarczyk Prymas. Trzy 
lata z tysiąca

3.  Debata krytyków: Artur Kosiński, Andrzej Werner, 
Andrzej Kołodyński, Bożena Janicka

4.  Maja Ostaszewska odbiera Nagrodę Specjalną Jury 
za kreacje aktorskie w filmach Prymas. Trzy lata  
z tysiąca i Patrzę na Ciebie, Marysiu

5.  Jan Jakub Kolski ze statuetkami Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej

6.  Teresa Kotlarczyk i Anna Grygiel
7.  Andrzej Dudziński i Bogusław Wojtowicz

2. 3.

4. 5. 6.

7.
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K o n k u r s

Angelus Lecha Majewskiego
Bellissima Artura Urbańskiego
Blok.pl Marka Bukowskiego
Boże skrawki Yurka Bogayevicza 
Chopin. Pragnienie miłości Jerzego Antczaka
Cisza Michała Rosy
Córka marnotrawna Andrzeja Kondratiuka
Cześć, Tereska Roberta Glińskiego 
Inferno Macieja Pieprzycy
Kameleon Janusza Kijowskiego
List Denijala Hasanovicia

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (8-12.05.2002)
Męska sprawa Sławomira Fabickiego
Na swoje podobieństwo Grzegorza Zglińskiego
Pamiętnik filmowy Igi C. Igi Cembrzyńskiej
Quo vadis Jerzego Kawalerowicza
Requiem Witolda Leszczyńskiego
Stacja Piotra Wereśniaka
Supement Krzysztofa Zanussiego
Tam i z powrotem Wojciecha Wójcika

Ta okrutna, nikczemna rzeczywistość 
Kolejny rekord, w konkursie aż dziewiętnaście tytułów. Grand prix trafia – ex aequo – 
do dwóch filmów: krótkiego (Męska sprawa Sławomira Fabickiego) i długiego (Tam  
i z powrotem Wojciecha Wójcika). Można by z nich zestawić znakomity seans filmo-
wy (młodszym czytelnikom wyjaśniam, że kiedyś projekcje pełnometrażowego filmu 
fabularnego w kinach poprzedzały nie reklamy, a nowe wydanie „Polskiej Kroniki 
Filmowej” oraz tzw. dodatki, czyli krótkie dokumenty, fabuły, animacje). Nomino-
wany do Oscara i uhonorowany ponad dwudziestoma trofeami festiwalowymi film 
Fabickiego trwa 25 minut, opowieść Wójcika – 102. Bohaterem tej krótkiej, wstrzą-
sającej etiudy jest trzynastoletni chłopiec, który styka się z fizyczną i psychiczną 
przemocą w szkole i domu rodzinnym. Wobec agresji dorosłych jest bezbronny. Tam 
i z powrotem to z kolei przejmująca opowieść o lekarzu z akowską przeszłością, który 
nie może opuścić kraju, by spotkać się ze swą żoną mieszkającą w Anglii, do czasu 
gdy jeden z pacjentów zaproponuje mu pomoc w ucieczce na Zachód.
Z opowieścią Fabickiego boleśnie rymuje się, zrealizowany w paradokumentalnej po-
etyce, film Roberta Glińskiego Cześć, Tereska. Tytułowa dziewczyna mieszka z rodzi-
cami w typowym blokowisku. Również rodzina jest typowa. Ojciec lubi wypić, matka 
często chodzi do kościoła. Jedyną rozrywkę stanowi wiecznie włączony telewizor. 
Tereska rozpoczyna naukę w szkole odzieżowej, marzy o karierze projektantki mody. 
Nosi w sobie także wielką potrzebę uczuć. Rzeczywistość okaże się okrutna, rozbije 
naiwne marzenia, a frustracja dziewczyny przerodzi się w tępą agresję. 
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L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Wojciech Wójcik za Tam i z powrotem i Sławo-
mir Fabicki za Męską sprawę (ex aequo)

Nagroda Specjalna Jury 
Monika Krzywkowska za kreację aktorską w fil-
mie Suplement Krzysztofa Zanussiego

Nagroda Specjalna Jury 
Yurek Bogayevicz za scenariusz do filmu Boże 
skrawki w swojej reżyserii

1.
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Nagroda Jury Młodzieżowego 
Sławomir Fabicki za Męską sprawę

Nagroda Publiczności 
Robert Gliński za Cześć, Tereska

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne

Wybrane filmy Janusza Zaorskiego

 Matka Królów (1982)

 Jezioro Bodeńskie (1985)

Koncert 
Agnieszka Fatyga

Wystawa 
Mistrzowie polskiego plakatu – kino polskie

Debata 
Debiuty – dyskusja krytyków

1.  Plakat 16. TNF, projekt Krzysztofa Motyki
2.  Andrzej Zaorski, przewodniczący Jury
3.  Wojciech Wójcik odbiera Nagrodę Jury za film 

Tam i z powrotem, wręcza Andrzej Kotkowski
4.  Sławomir Fabicki na spotkaniu z publicznością  

po projekcji filmu Męska sprawa
5.  Robert Gliński odbiera Nagrodę Publiczności za 

film Cześć Tereska, wręczają Zbigniew Guzik  
i Bogusław Wojtowicz

2.

4. 5.

3.



40

K o n k u r s

Anioł w Krakowie Artura Więcka „Barona”
Dzień świra Marka Koterskiego 
Edi Piotra Trzaskalskiego
Moje miasto Marka Lechkiego
Moje pieczone kurczaki Iwony Siekierzyńskiej
Sukces Marka Bukowskiego
W kogo ja się wrodziłem Ryszarda Bugajskiego
Wszyscy święci Andrzeja Barańskiego
Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (13-17.05.2003)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Marek Lechki za Moje miasto

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Piotr Trzaskalski za Ediego

Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Jerzy Trela za kreację aktorską w filmie Anioł 
w Krakowie Artura Więcka „Barona” i Marek 
Koterski za scenariusz filmu Dzień świra w swo-
jej reżyserii

Debiutant pogodził faworytów
W tak mocno obsadzonym konkursie (m.in. Dzień świra Marka Koterskiego, Edi Pio-
tra Trzaskalskiego, Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego) zwyciężył niespodziewanie 
skromny debiut średniometrażowy Marka Lechkiego Moje miasto, słodko-gorzka 
opowieść o życiu codziennym mieszkańców bloku stojącego gdzieś na peryferiach 
śląskiego miasteczka. Beznadzieja, nuda, marazm. Rozgrywające się tu wydarzenia, 
pozornie pozbawione większego znaczenia, są dla tych ludzi ogromnie istotne. Czy 
uhonorowanie filmu Lechkiego istotnie było tak wielką niespodzianką? Wcześniej, na 
festiwalu w Gdyni, zdobył on pięć trofeów (w tym Nagrodę Specjalną Jury), w Kosza-
linie – dwa, później zaś dostał w Krakowie Srebrnego Smoka, natomiast w Koszalinie 
w 2007 roku – Super Jantara za najlepszy debiut dziesięciolecia.
Tarnowska publiczność najwięcej głosów oddała na Ediego Trzaskalskiego, chwytają-
cą za serce opowieść o dwóch biedakach, podtrzymujących swą nędzną egzystencję 
skromnymi dochodami ze sprzedaży złomu, jaki udaje im się zebrać. Jury młodzie-
żowe wyróżniło zaś Jerzego Trelę za kreację aktorską w debiutanckim filmie Artura 
Więcka „Barona” – Anioł w Krakowie, zabawnej, a zarazem mądrej opowieści o aniele, 
który za zbyt wielki pociąg do ludzi, a także rock and rolla, został zesłany na ziemię, 
by krzewić niebiańskie nauki. Młodzi kinomani zauważyli również scenariusz Marka 
Koterskiego do Dnia świra, opisujący jeden dzień z życia Adasia Miauczyńskiego, dla 
którego każda chwila to istne piekło. Cierpi on na „natręctwa” życia codziennego, nie 
akceptuje siebie i choć marzy o wielkiej miłości, tak naprawdę nie ma na nią odwagi.
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Nagroda Publiczności 
Piotr Trzaskalski za Ediego

Nagroda PARALAKSA Stowarzyszenia 
Twórców Obrazu Filmu Fabularnego – 
Tomasz Bagiński za wyjątkowe walory filmu 
Katedra

1.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje pozakonkursowe
Eden (2002) Andrzeja Czeczota
Katedra (2002) Tomasza Bagińskiego 
Pianista (2002) Romana Polańskiego
Twórcy polskiego kina – Andrzej Kotkowski
 Spokojne lata (1981)
 W starym dworku, czyli niepodległość
 trójkątów (1984)
 Obywatel Piszczyk (1988)
 Wszystkie pieniądze świata, III i IV odc. 

(1999)

Noc filmowa Pierwsze filmy, pierwsze nadzieje 
–  prezentacja etiud filmowych studentów Aka-
demii Filmu i Telewizji w Warszawie

Koncert
Andrzej Jagodziński Trio

Wystawa
Marek Wojciech Druszcz – wystawa fotografii

Warsztaty
Warsztaty filmoznawcze Różne aspekty sztuki 
filmowej – powstawanie, kreacja i promocja filmu

1.  Plakat 17. TNF, projekt Bogusława Wojtowicza
2.  Spotkanie po projekcji filmu Edi z Jackiem Braciakiem  

i Henrykiem Gołębiewskim, prowadzi Ryszard Jaźwiński
3.  Jerzy Trela, laureat Nagrody Specjalnej Jury Młodzieżowego
4.  Nagroda Paralaksa Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu 

Fabularnego
5.  Jan Nowicki, przewodniczący Jury 17. TNF, rozpoczyna  

festiwal, konferansjerkę prowadzi Bogusław Wojtowicz 

2.

3. 4.

5.
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K o n k u r s

Biała sukienka Michała Kwiecińskiego
Ciało Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramo-
nowicza
Pogoda na jutro Jerzego Stuhra 
Pornografia Jana Jakuba Kolskiego 
Przemiany Łukasza Barczyka
Symetria Konrada Niewolskiego
Ubu król Piotra Szulkina 
Warszawa Dariusza Gajewskiego
Zerwany Jacka Filipiaka
Żurek Ryszarda Brylskiego 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (5-8.05.2004)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Konrad Niewolski za Symetrię

Nagroda Specjalna Jury 
Jacek Filipiak za debiut reżyserski Zerwany

Nagroda Specjalna Jury 
Katarzyna Figura i Natalia Rybicka za stworze-
nie przejmującego duetu aktorskiego w filmie 
Żurek Ryszarda Brylskiego

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Konrad Niewolski za Symetrię

Różne gusty publiczności
Nagrodzona zarówno przez jury profesjonalne, jak i młodzieżowe Symetria Konrada 
Niewolskiego to przejmująca opowieść o 26-letnim mężczyźnie, niesłusznie posądzo-
nym o napad na starszą kobietę, który trafia do aresztu śledczego. Adwokatowi nie 
udaje się go uwolnić. Dostaje się do celi tzw. grypsery, gdzie panuje swoisty kodeks 
twardych zasad ustanowiony przez grypsujących więźniów... 
Publiczność wybrała Warszawę Dariusza Gajewskiego. Jeden dzień w stolicy. Bohaterowie 
filmu przyjeżdżają z prowincji do miasta. Każdy ma w niej do załatwienia jakąś ważną 
sprawę. Ich drogi się krzyżują. Nieznajomi mijają się wzajemnie. Połączy ich dopiero pod 
wieczór pewien... wypadek samochodowy. To najbardziej uhonorowany film gdyńskiego 
festiwalu, gdzie otrzymał grand prix, a także nagrody za reżyserię, scenariusz, montaż, dru-
goplanową rolę żeńską (Dominika Ostałowska) oraz nagrodę Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich za twórcze przedstawienie współczesności, co spotkało się z dezaprobatą części 
festiwalowej publiczności. W Tarnowie widzowie mieli inne zdanie, jurorzy zresztą też.
Warto dodać, że pośród laureatów tej edycji znalazł się także film Andrzeja Jakimow-
skiego Zmruż oczy (Nagroda PARALAKSA Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu 
Fabularnego za zdjęcia), choć był w Tarnowie pokazywany... rok wcześniej. Ten laur 
nie przyznawało bowiem festiwalowe jury, a członkowie Stowarzyszenia, wybierając 
laureata z całej rocznej produkcji (podobnie było podczas poprzedniej edycji, w której 
nagrodzono krótkometrażową animację Tomasza Bagińskiego Katedra, nominowaną 
później do Oscara, podobnie będzie za rok, gdy nagrodę otrzyma Krzysztof Ptak, autor 
zdjęć do Mojego Nikifora Krzysztofa Krauzego).
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Nagroda Specjalna Jury Młodzieżowego 
Jacek Filipiak za Zerwanego

Nagroda Publiczności 
Dariusz Gajewski za Warszawę

Nagroda Jury Dziennikarskiego 
Jan Jakub Kolski za Pornografię

Nagroda PARALAKSA Stowarzyszenia 
Twórców Obrazu Filmu Fabularnego – 
Paweł Śmietanka i Adam Bajerski za zdjęcia do 
filmu Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskie

1.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Noc filmowa KinOffala – prezentacja filmów 
twórców niezależnych
 4 w 1 (1999) Wenantego Nosula
 Kobieta z papugą na ramieniu (2002) Ryszar-

da Macieja Nyczki
 Licencja na zaliczanie (2001) Pawła Czarza-

stego
 Motór (2005) Wiesława Palucha
 Oczywiście, że miłość (2002) Piotra Gralaka

Twórcy polskiego kina – Janusz Morgenstern
 Jowita (1967)
 Trzeba zabić tę miłość (1972)
 Żółty szalik (2000)

Koncert
Zespół Alchemik

Wystawa
Malarstwo Jerzego Skolimowskiego

Warsztaty
Bliżej filmu – warsztaty filmoznawcze  
(prezentacja uczelni artystycznych)

2.

3.

4.

1.  Plakat 18. TNF, projekt Daniela Horowitza
2.  Spotkanie po projekcji filmu Ubu Król, Łukasz Maciejewski  

i Jan Peszek
3.  Janusz Morgenstern, przewodniczący Jury 18. TNF
4.  Maciej Stuhr
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K o n k u r s

Bar pod Młynkiem Andrzeja Kondratiuka
Ono Małgorzaty Szumowskiej
Mój Nikofor Krzysztofa Krauzego
Niepochowany Marty Meszaros
Pręgi Magdaleny Piekorz
Tulipany Jacka Borcucha
Vinci Juliusza Machulskiego
W dół kolorowym wzgórzem Przemysława
Wojcieszka
Wesele Wojciecha Smarzowskiego
Zakochany anioł Artura Więcka „Barona” 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (11-15.05.2005)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Krzysztof Krauze za Mojego Nikifora

Nagroda Specjalna Jury 
Jan Nowicki za rolę w filmie Niepochowany 
Marty Meszaros

Nagroda Specjalna Jury 
Wojciech Smarzowski za Wesele

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Krzysztof Krauze za Mojego Nikifora

Nasz Krzysztof Krauze
Trzy nagrody dla Mojego Nikofora Krzysztofa Krauzego. 15 kwietnia 1960 roku do 
pracowni Mariana Włosińskiego, plastyka krynickich Domów Zdrojowych, przy-
szedł Nikifor. Przyszedł na chwilę, został na siedem lat. Film pokazuje trzy miesiące 
z roku 1960, dwa dni z roku 1967, kiedy to wielką wystawę prac Nikifora otworzono 
w warszawskiej Zachęcie, oraz jeden dzień z roku następnego – dzień śmierci artysty. 
A czyni to w sposób mistrzowski, co poświadcza istna lawina nagród, jaka spadła na 
dzieło Krauzego na festiwalach w Atenach, Chicago, Denver, Karlowych Warach,  
Kijowie, Los Angeles, Manilii, Pune, Rabacie, Valladolid, Zimbabwe, Gdyni, Łodzi, 
Wrocławiu, Wrześni oraz – oczywiście – w Tarnowie. Zresztą Krauze to nagrodowy  
rekordzista tarnowskiego festiwalu. W ciągu dwudziestu lat (1997-2007) zgarnął tu – 
za cztery filmy: Gry uliczne, Dług, Mój Nikifor i Plac Zbawiciela – aż dziewięć trofeów. 
Publiczność podczas tej edycji za najlepszy film uznała Wesele Wojciecha Smarzow-
skiego (jury dorzuciło jeszcze nagrodę specjalną), pełen ironii i goryczy „Polaków por-
tret własny”, gorzką opowieść o współczesnym prowincjonalnym weselu, wyraźnie 
inspirowaną dramatem Stanisława Wyspiańskiego, słynnym Dniem weselnym Rober-
ta Altmana i – w finałowej scenie, na szczęście niosącej iskierkę nadziei – pamięt-
nym Absolwentem Mike’a Nicholsa.
I jeszcze jeden ważny laur – dla Jana Nowickiego za rolę w filmie Niepochowany 
Marty Meszaros. To bez wątpienia jedna z największych kreacji w dorobku tego 
znakomitego artysty, podobnie jak Krauze czy Smarzowski – bliskiego przyjaciela 
tarnowskiej imprezy.

91

Nagroda Publiczności 
Wojciech Smarzowski za Wesele

Nagroda PARALAKSA Stowarzyszenia 
Twórców Obrazu Filmu Fabularnego 
Krzysztof Ptak za zdjęcia do filmu Mój Nikifor 
Krzysztofa Krauzego

1.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Pokazy specjalne
Noc dokumentu Poszukiwanie człowieka – pokaz 
filmów dokumentalnych TVN
Noc etiud filmowych studentów Akademii Fil-
mu i Telewizji w Warszawie 
Twórcy polskiego kina – Andrzej Wajda 
 Ziemia obiecana (1974)
 Danton (1982)

Koncert
Serwus, Madonna – recital Janusza Radka

Wystawa
Kobiety polskiego kina w obrazach Henryka 
Cześnika

Warsztaty
Co nas kręci, czyli zróbmy sobie film – otwarte 
warsztaty filmowe (prezentacja technologii ob-
róbki obrazu)

2.

3.

4. 5.

6.

1.  Plakat 19. TNF, projekt Waldemara Świerzego
2.  Joanna Kos-Krauze odbiera nagrody dla filmu  

Mój Nikifor
3.  Wojciech Pszoniak, przewodniczący Jury 19. TNF,  

z Ryszardem Jaźwińskim
4.  Jan Nowicki i Marta Meszaros – spotkanie  

z publicznością po projekcji filmu Niepochowany

5.  Borys Szyc na spotkaniu z publicznością  
po projekcji filmu Vinci Juliusza Machulskiego

6.  Bartłomiej Topa i Wojciech Smarzowski,  
spotkanie z publicznością po projekcji filmu Wesele, 
prowadzi Adam Głaczyński
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K o n k u r s

Cała zima bez ognia Grzegorza Zglińskiego
Doskonałe popołudnie Przemysława Wojcieszka
Jestem Doroty Kędzierzawskiej
Kochankowie z Marony Izabelli Cywińskiej
Komornik Feliksa Falka
Masz na imię Justine Franco De Pena
Mistrz Piotra Trzaskalskiego
Parę osób, mały czas Andrzeja Barańskiego 
Persona non grata Krzysztofa Zanussiego
Rozdroże cafe Leszka Wosiewicza
Skazany na bluesa Jana Kidawy-Błońskiego
Wróżby kumaka Roberta Glińskiego
Wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka Koterskiego

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (7-13.05.2006)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Marek Koterski za Wszyscy jesteśmy Chrystusami

Nagroda Specjalna Jury 
Grzegorz Zgliński za Całą zimę bez ognia

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Marek Koterski za Wszyscy jesteśmy Chrystusami

Nagroda Publiczności 
Jan Kidawa-Błoński za Skazanego na bluesa

W Tarnowie czują bluesa
Jury konkursowe jubileuszowej edycji miało kłopot nie lada. Z nadmiarem dobrych filmów. 
Zwyciężyła – i to podwójnie – kolejna opowieść Marka Koterskiego poświęcona życiowym 
perypetiom Adasia Miauczyńskiego, tym razem alkoholowej natury, zatytułowana Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami. To przejmujące studium uzależnienia, niezwykle interesująco wpi-
sane w kontekst Męki Pańskiej, a także w naszą, polską rzeczywistość. Film szczery, ważny 
i odważny. Nagrodę publiczności zdobył Jan Kidawa-Boński za Skazanego na bluesa, hi-
storię Ryszarda Riedla, charyzmatycznego wokalisty zespołu Dżem, który zmarł tragicznie, 
mając zaledwie 38 lat. Reżyser, prywatnie wujek artysty, stworzył interesującą opowieść 
o genialnym polskim bluesmanie uzależnionym od muzyki i – w jeszcze większym stopniu 
– od narkotyków. Mieszkańcy Tarnowa czują bluesa. W sierpniu na Rynku odbywa się tu 
niezwykle atrakcyjny festiwal muzyczny Był sobie blues. 

02

Nagroda Specjalna  
za całokształt twórczości 
Andrzej Wajda

1.

2. 3.
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4.

5.

6.

7.

1.  Plakat 20. TNF, projekt Piotra Dumały
2.  Jolanta Fraszyńska na spotkaniu z publicznością 

po projekcji filmu Skazany na bluesa, prowadzi 
Łukasz Maciejewski

3.  Marcin Kwaśny, spotkanie po filmie Persona non 
grata

4.  Grzegorz Zgliński odbiera nagrodę Grand Prix  
z rąk Małgorzaty Szumowskiej, przewodniczącej 
Jury 20. TNF

5.  Jan Kidawa Błoński odbiera nagrodę za film  
Skazany na bluesa

6.  Zbigniew Zamachowski na spotkaniu z publiczno-
ścią po projekcji filmu Wróżby kumaka, prowadzi 
Adam Głaczyński

7.  Andrzej Wajda – laureat nagrody za całokształt 
twórczości i Krystyna Zachwatowicz
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Lato miłości (2004) Pawła Pawlikowskiego
Marzyciel (2004) Marca Forstera
Noc z Polską Kroniką Filmową
Animacje Piotra Dumały
 Latające włosy (1984)
 Łagodna (1985)
 Nerwowe życie kosmosu (1986)
 Wolność nogi (1988)
 Franz Kafka (1991)
 Zbrodnia i kara (2000)

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (7-13.05.2006)

Kino Off
 Homo Father (2005) Piotra Matwiejczyka
 Ugór (2005) Dominika Matwiejczyka
Filmy dokumentalne Krzysztofa Kieślowskiego
 Murarz (1973)
 Szpital (1976)
 Z punktu widzenia nocnego portiera (1977)
 Siedem kobiet w różnym wieku (1978) 

Nagroda specjalna przypadła, zrealizowanemu w koprodukcji szwajcarsko-belgijsko-
-polskiej, filmowi Grzegorza Zglińskiego Cała zima bez ognia. To przepiękna, głęboka 
i poruszająca opowieść o małżeństwie, które nie może otrząsnąć się po śmierci pięcio-
letniej córki. Z powodu tragedii drogi małżonków zaczynają się rozchodzić: ona ucieka 
w swój świat i trafia do kliniki psychiatrycznej, on próbuje żyć normalnie, ale bez skutku. 
Tarnowska nagroda jest pewnym zadośćuczynieniem dla filmu Zglińskiego w kontekście 
jego gdyńskiej absencji. 
Jubileuszowa edycja udowodniła, że Tarnowska Nagroda Filmowa coraz bardziej wrosła 
w pejzaż miasta. To już nie tylko projekcje kinowe, ale i plenerowe – z ekranem powie-
szonym na ratuszu, a także towarzyszące festiwalowi wspaniałe koncerty muzyki filmo-
wej, liczne wystawy, debaty, spotkania.

02

Projekcje plenerowe
 Big Bang (1986) Andrzeja Kondratiuka
 Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla 

kasiarzy (1978) Janusza Rzeszewskiego i Mie-
czysława Jahody

 Lata dwudzieste... lata trzydzieste... (1983) 
Janusza Rzeszewskiego

 Wielka majówka (1981) Krzysztofa Rogulskiego

Koncerty
Muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wykonaniu 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach
Muzyka filmowa w wykonaniu zespołu Movie Story

1.
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Piosenki Henryka Warsa w wykonaniu absol-
wentów PWSFTViT w Łodzi pod kier. prof. Tere-
sy Stokowskiej
Koncert Waldemara Malickiego

Debata
Dziś i jutro polskiego filmu – dyskusja krytyków

1. Festiwalowy amfiteatr 
2-3. Kino plenerowe na ratuszowej wieży
4. Koncert plenerowy na tarnowskim Rynku –  

piosenki Henryka Warsa

2.

3.

4.
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (20-26.05.2007)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Wiesław Saniewski za Bezmiar sprawiedliwości

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Telewizję Kino Polska – Łu-
kasz Palkowski za Rezerwat

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Łukasz Palkowski za Rezerwat

Nagroda Jury Dziecięcego 
Krzysztof Gradowski za Tryumf pana Kleksa

Czym skorupka za młodu nasiąknie...
Grand Prix jury pracujące pod wodzą Jana Machulskiego uhonorowało dramat sądo-
wy Bezmiar sprawiedliwości Wiesława Saniewskiego, przejmującą opowieść o proce-
sie, w którym sąd skazał na długoletnie więzienie mężczyznę podejrzanego o zbrod-
nię, mimo że nie udało się zgromadzić przekonywających dowodów. Film analizuje 
mechanizm sądzenia i ferowania pochopnych wyroków w sprawach o charakterze 
poszlakowym. Jego tytuł Bezmiar sprawiedliwości równie dobrze można odczytać 
jako „bez miar sprawiedliwości”.
Nagrodę jury młodzieżowego – i wyróżnienie profesjonalnego – zdobył Rezerwat, 
debiutancki film Łukasza Palkowskiego, sprawnie opowiedziana – w konwencji pół 
żartem, pół serio – historia pewnej kamienicy na warszawskiej Pradze i jej mieszkań-
ców. Paradokumentalne fotografie, świetne aktorstwo, a także ton opowieści – ciepły, 
miły, nostalgiczny, sprawiły, że tarnowski laur okazał się dla tego udanego filmu 

12

Nagroda Publiczności 
Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze za Plac 
Zbawiciela

Nagroda dziennikarzy radiowych 
Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze za Plac 
Zbawiciela

Nagroda Specjalna za całokształt twórczości 
Janusz Morgenstern

1.

2. 3.
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K o n k u r s

Aleja gówniarzy Piotra Szczepańskiego
Bezmiar sprawiedliwości Wiesława Saniew –
skiego
Braciszek Andrzeja Barańskiego
Chaos Xawerego Żuławskiego
Chłopiec na galopującym koniu Adama Guziń-
skiego
Co słonko widziało Michała Rosy
Fundacja Filipa Bajona
Jasminum Jana Jakuba Kolskiego
Jasne błękitne okna Bogusława Lindy
Kto nigdy nie żył Andrzeja Seweryna

Palimpsest Konrada Niewolskiego
Plac Zbawiciela Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa 
Krauzego
Przebacz Marka Stacharskiego 
Rezerwat Łukasza Palkowskiego
Statyści Michała Kwiecińskiego
Z odzysku Sławomira Fabickiego

K i n o  M ł o d e g o  W i d z a 
( K o n k u r s )

Bukolandia katastrofa Leszka Gałysza
Bukolandia Turydlaki Leszka Gałysza
Domek Aleksandry Magnuszewskiej-Oczko

Dwanaście miesięcy Zbigniewa Koteckiego
Jak promyk słońca szukał przyjaciela Wiesława Zięby
Kajko i Kokosz Daniela Zduńczyka i Marcina 
Męczykowskiego
Krawiec Niteczka Andrzeja Gosienieckiego
Len Joanny Jasińskiej
Lodowa Góra Roberta Turły
Niebezpieczna przygoda Wiesława Zięby
O królewnie zaklętej w żabę Roberta Turły
Syn gwiazd Marka Serafińskiego
Tryumf pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego 
Wielka wędrówka Wiesława Zięby

4.

5.

6.

7.

1.  Plakat 21. TNF, projekt Lecha Majewskiego
2.  Łukasz Palkowski odbiera nagrody za film Rezerwat
3.  Jan Nowicki, Filip Bajon – spotkanie po projekcji 

filmu Fundacja
4.  Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze odbierają 

nagrody z rąk Ryszarda Jaźwińskiego
5.  Janusz Morgenstern, laureat nagrody za cało-

kształt twórczości
6.  Jan Machulski wręcza statuetkę Grand Prix  

Wiesławowi Saniewskiemu
7.  Andrzej Barański i Artur Barciś – spotkanie z pu-

blicznością po projekcji filmu Braciszek, prowadzi 
Łukasz Maciejewski



52

I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Kopia mistrza (2006) Agnieszki Holland
Wieczór z Januszem Morgensternem
 Ćwiczenia z niepamięci (2004) Antoniego 

Krauzego
 Do widzenia, do jutra (1960) Janusza Morgen-

sterna
Projekcje plenerowe – filmy z udziałem Jana 

Machulskiego
 Ostatni dzień lata (1958) Tadeusza Konwic-

kiego

 Sublokator (1966) Janusza Majewskiego
 Vabank II, czyli riposta (1984) Juliusza Ma-

chulskiego
 Vinci (2004) Juliusza Machulskiego
Bajki, które wszyscy znamy – jubileusz 60-lecia 
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Koncerty
Muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego w wy-
konaniu Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej pod 
dyrekcją kompozytora
Seriale, seriale... – Trio Biskupski-Bogdanowicz-
-Herdzin i Tarnowska Orkiestra Kameralna
Muzyka filmowa Henriego Seroki w wykonaniu 

Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją 
kompozytora
Wojciech Waglewski i Mateusz Pospieszalski 
oraz Voo Voo – muzyka filmowa

Wystawa
Lech Majewski – Krew poety (wideo-art)

Debata
Znaczenie lokalnych ośrodków kultury w kształ-
towaniu kultury filmowej  

początkiem niezwykle obfitej w festiwalowe trofea drogi. W plebiscycie publiczności 
triumfował, obsypany nagrodami na ostatnim gdyńskim festiwalu, Plac Zbawiciela 
Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze. On także został uhonorowany nagrodą 
dziennikarzy radiowych akredytowanych na tarnowskim festiwalu. 
I jeszcze statuetka Malowanego Koguta, czyli nagroda jury złożonego z dzieci w wieku 
od 4 do 8 lat, która trafiła do Krzysztofa Gradowskiego, autora animowano-aktorskiego 
Tryumfu pana Kleksa. Konkurs filmów dziecięcych to novum na tarnowskiej imprezie. 
Uzupełnienie oferty festiwalowej o kino dla najmłodszych widzów okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Przedpołudniowe seanse w kinie Marzenie cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem, a to niezwykle cenny kapitał dla przyszłości tarnowskiej imprezy. 
21. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej została uhonorowana nominacją do nagrody Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii najlepsze krajowe wydarzenie filmowe. 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (20-26.05.2007)12

1.

2. 3.

1. Kino Młodego Widza
2. Koncert Seriale, seriale poprowadzili  

Daria Widawska i Tomasz Karolak
3. Joanna Brodzik, Anna Grygiel i Beata Kawka
4. Koncert – Krzesimir Dębski i Tarnowska Orkiestra 

Kameralna
5. Henri Seroka i Tarnowska Orkiestra Kameralna
6. Sebastian Szafarz i Tomasz Karolak
7. Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski
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4.

5. 6. 7.
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (10-18.05.2008)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Dorota Kędzierzawska za Pora umierać

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Telewizję Kino Polska –  
Tomasz Wiszniewski za Wszystko będzie dobrze

Nagroda Jury Dziecięcego 
Andrzej Kukuła za odcinek serialu Miś Fantazy 
– Szkarłatna perła

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Robert Gliński za Benka

Z coraz większym rozmachem
Nominacja do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii najlepsze 
krajowe wydarzenie filmowe za ubiegłoroczną edycję bardzo zmobilizowała orga-
nizatorów festiwalu, edycja 22. była jeszcze okazalsza. Swe dziewięćdziesięciolecie 
podczas tarnowskiej imprezy świętowało festiwalowe kino Marzenie, a dwudzieste 
urodziny – Studio Filmowe Zebra.
Jury, pracujące pod kierunkiem Wiesława Saniewskiego, postanowiło przyznać Grand 
Prix filmowi Doroty Kędzierzawskiej Pora umierać, pełnej ciepła i dyskretnego hu-
moru uniwersalnej opowieści o sprawach najważniejszych, z genialną rolą Danuty 
Szaflarskiej. Podobnym tropem – filmów „pozytywnie ładujących” – podążyło jury 
młodzieżowe. Laureatem ich nagrody został Benek Roberta Glińskiego, bezpretensjo-
nalna, pełna humoru opowieść o pozornym nieudaczniku, który – za sprawą dziew-
czyny i bliskich przyjaciół – postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, udowadniając,  

22

Nagroda Publiczności 
Maciej Wojtyszko za Ogród Luizy

Nagroda Specjalna za całokształt  
twórczości 
Tadeusz Konwicki

1.

2. 3.
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K o n k u r s

Benek Roberta Glińskiego
Futro Tomasza Drozdowicza
Hania Janusza Kamińskiego
Jutro idziemy do kina Michała Kwiecińskiego
Korowód Jerzego Stuhra
Nadzieja Stanisława Muchy
Niezawodny system Izabeli Szylko
Ogród Luizy Macieja Wojtyszki
Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej
Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego
Środa, czwartek rano Grzegorza Packa

Taxi A Marcina Korneluka 
U Pana Boga w ogródku Jacka Bromskiego
Wszystko będzie dobrze Tomasza Wiszniewskiego

K i n o  M ł o d e g o  W i d z a 
( K o n k u r s )

Felicjanek 10 Anny Kaszuby-Dębskiej
Mokra bajeczka Wojciecha Gierłowskiego
Owadeusz i trąba Sławomira Zalewskiego
Radostki Magdaleny Osińskiej
Szkarłatna perła Andrzeja Kukuły

1.  Plakat 21. TNF, projekt Wilhelma Sasnala
2.  Andrzej Kukuła odbiera nagrodę od Jury Dziecięcego
3.  Maciej Wojtyszko i Marzena Rogalska
4.  Wiesław Saniewski wręcza nagrodę Grand Prix Dorocie  

Kędzierzawskiej
5.  Tomasz Kapturkiewicz, Anna Grygiel i Oriestra Adama Sztaby
6.  Anna Grygiel i Ryszard Ścigała
7.  Tomasz Kapturkiewicz, Andrzej Sołtysik i Paweł Sztompke
8.  Festiwalową galę prowadzą Marzena Rogalska i Andrzej Sołtysik

5. 6.

7. 8.

4.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Złota dziesiątka polskiej animacji
 Labirynt (1961) Jana Lenicy
 Czerwone i czarne (1963) Witolda Giersza
 Fotel (1963) Daniela Szczechury
 Apel (1970) Ryszarda Czekały
 Droga (1971) Mirosława Kijowicza
 Refleksy (1979) Jerzego Kuci
 Ostry film zaangażowany (1979) Juliana
 Józefa Antonisza
 Tango (1980) Zbigniewa Rybczyńskiego
 Łagodna (1985) Piotra Dumały

 Katedra (2002) Tomasza Bagińskiego
Film a historia
 Las katyński (1990) Marcela Łozińskiego
 Katyń (2007) Andrzeja Wajdy
Film a literatura
 Przechodzień (1984) Andrzeja Titkowa
 Słońce i cień (2007) Jana Holoubka
Projekcje plenerowe – jubileusz 20-lecia Studia 

Filmowego Zebra
 Dzieci i ryby (1996) Jacka Bromskiego
 Dzień świra (2002) Marka Koterskiego
 Historie miłosne (1997) Jerzego Stuhra 
 Kiler (1997) Juliusza Machulskiego

 Mój Nikifor (2004) Krzysztofa Krauzego
Piotruś i wilk (2006) Suzie Templeton 
Zaczarowany świat Marii Kaniewskiej
 Awantura o Basię (1959)
 Pierścień księżnej Anny (1970)
Bajki ze Studia Miniatur Filmowych w Warszawie

Koncerty
Małe Instrumenty – muzyka filmowa
Komeda – Komeda – Komeda – Drum Freaks: Milo 
Kurtis & Co., Maria Sadowska z zespołem, Jago-
dziński Trio & Lora Szafran & kwartet smyczkowy
Muzyka filmowa w wykonaniu Orkiestry Adama 
Sztaby

że marzenia nieraz się spełniają. Ten rodzaj pozytywnego myślenia kina reprezentuje 
również nagrodzony przez publiczność – inspirowany słynnym wierszem Andrzeja 
Bursy – Ogród Luizy Macieja Wojtyszki, historia niekonwencjonalnego związku uczu-
ciowego: ona – krucha, wrażliwa osiemnastolatka, niepotrafiąca odnaleźć się w dzi-
siejszym świecie, on – młody, bezwzględny gangster.
Gdy do tej programowej obfitości i różnorodności dodamy cudowną atmosferę, jaką 
udało się organizatorom, a także panu Janowi Kudelskiemu, który swą Kawiarnię 
Tatrzańską przekształca rokrocznie w uroczy klub festiwalowy, – wyczarować, otrzy-
mujemy jedną z najciekawszych – i najsympatyczniejszych  imprez promujących 
kino polskie w różnych jego aspektach. I docenił do Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
honorując Tarnowską Nagrodę Filmową kolejną nominacją do swych nagród w kate-
gorii najlepsze krajowe wydarzenie filmowe.

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (10-18.05.2008)22

1.

2.

3. 4.
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Wystawy
Piotr Dumała – Moje poprzednie życie – plakat, 
komiks, film
Andrzej Pągowski – plakaty

5.

6.

1–2. Kino Marzenie
3.  Koncert zespołu Małe Instrumenty - muzyka 

filmowa
4.  Jerzy Armata i Anna Gzyra
5.  Koncert plenerowy Orkiestry Adama Sztaby
6.  Wernisaż wystawy Piotra Dumały
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (10-16.05.2009)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Małgorzata Szumowska za 33 sceny z życia

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Telewizję Kino Polska   Da-
riusz Jabłoński za Wino truskawkowe

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Kino RP – Xawery Żuławski 
za Wojnę polsko-ruską

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Małgorzata Szumowska za 33 sceny z życia

Podwójne laury Małgorzaty Szumowskiej
Zwyciężczynią – i to podwójną – 23. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej została 
Małgorzata Szumowska. Jej film 33 sceny z życia uznało za najlepszy zarówno jury 
profesjonalne, jak i młodzieżowe. Jego bohaterką  jest 33-letnia artystka i fotograficz-
ka, która w ciągu kilku miesięcy traci rodziców, ukochanego psa, odchodzi od męża 
i przechodzi twórczy kryzys. W życiu Szumowskiej zdarzyło się podobnie. Jej film, 
choć utkany z przeżyć osobistych, ma walory uniwersalne.
Dwie nagrody specjalne przypadły Winu truskawkowemu Dariusza Jabłońskiego, 
opartemu na prozie Andrzeja Stasiuka, oraz Wojnie polsko-ruskiej Xawerego Żuław-
skiego, efektownej ekranizacji bestsellerowej książki Doroty Masłowskiej. Oba filmy 
urzekają znalezieniem wizualnego klucza na przeniesienie – niełatwej przecież –  
literatury na ekran, warsztatową perfekcją, a także wspaniałym aktorstwem.  
Tarnowska publiczność swój laur przyznała Małej Moskwie Waldemara Krzystka,  

32

Nagroda Jury Dziecięcego 
Jan Steliżuk za Grzyby burzy

Nagroda Publiczności 
Waldemar Krzystek za Małą Moskwę

Nagroda Specjalna  
za całokształt twórczości 
Franciszek Pieczka

1.

2. 3.
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K o n k u r s

0_1_0 Piotra Łazarkiewicza
33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej
Boisko bezdomnych Kasi Adamik
Cztery noce z Anną Jerzego Skolimowskiego
Drzazgi Macieja Pieprzycy
Generał. Zamach na Gibraltarze Anny Jadowskiej
Ile waży koń trojański? Juliusza Machulskiego
Jeszcze nie wieczór Jacka Bławuta
Lekcje pana Kuki Dariusza Gajewskiego
Mała Moskwa Waldemara Krzystka
Rysa Michała Rosy

Senność Magdaleny Piekorz
Stary człowiek i pies Witolda Leszczyńskiego
Tatarak Andrzeja Wajdy
Wino truskawkowe Dariusza Jabłońskiego
Wojna polsko-ruska Xawerego Żuławskiego

K i n o  M ł o d e g o  W i d z a 
( K o n k u r s )

Abecadło zwierząt cz. 1 Mariana Cholerka
Grzyby burzy Jana Steliżuka
Historia niepokornego kurczaka Aliny Skiby
Kozucha kłamczucha Andrzeja Kukuły

Król i królik Norberta Rasińskiego
Król kruków Jacka Adamczaka
Przygoda nad stawem Wiesława Zięby i Piotra 
Furmankiewicza
W odmętach kosmosu, czyli gdzie jest księżyc 
Roberta Turły
Zimowe wróżki Anny Dudek
Złota jabłoń Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz

1.  Plakat 23. TNF, projekt Andrzeja Pągowskiego
2.  Artur Janus, Maria Wardyń, Anna Grygiel i Tomasz Kapturkiewicz
3.  Xawery Żuławski, laureat nagrody specjalnej Jury 23. TNF, obok 

Maria Wardyń i Grzegorz Molewski
4.  Xawery Żuławski – spotkanie z publicznością, prowadzi Jerzy Armata
5.  Fanciszek Pieczka, laureat nagrody za całokształt, obok Anna Grygiel  

i Tomasz Kapturkiewicz
6.  Jerzy Marciniak, Anna Grygiel i Tomasz Kapturkiewicz
7.  Andrzej Grabowski i Tomasz Karolak, spotkanie po projekcji filmu 

Lekcje pana Kuki

4.

5.

6.

7.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Filmy o filmie – Film polski w dokumencie
 Pan... dziad z lirą (1972) Sławomira Idziaka 

i Andrzeja Kotkowskiego
 Eugeniusz Cękalski, Antoni Bohdziewicz, An-

drzej Munk (1978) Władysława Wasilewskiego
 Portret artysty z czasów młodości (1981)  

Wiktora Grodeckiego
 Szajbus. Film o Wojtku Wiszniewskim (1985) 

Andrzeja Mellina
 Kinema (1999) Stanisława Różewicza
 Mój Kieślowski (2005) Iriny Wołkowej

Projekcje plenerowe – filmy Jana Jakuba  
Kolskiego z udziałem Franciszka Pieczki 

 Pograbek (1992)
 Jańcio Wodnik (1993)
 Szabla od komendanta (1996)
Filmy Janusza Łęskiego
 Rodzina Leśniewskich (1980)
 Na tropach Bartka (1982)
 Janka cz. 2 (1989)

Koncert
Koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej 

im. Oskara Kolberga pod dyrekcją Jana Walczyń-
skiego

Spektakl teatralny
Słoneczni chłopcy w reżyserii Macieja Wojtyszki, 
z udziałem Franciszka Pieczki 

Widowisko plenerowe
Kaskaderzy – filmowe sceny akcji i efekty piro-
techniczne 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (10-16.05.2009)32

triumfatorowi gdyńskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Warto przypomnieć, że nagrodę za całokształt twórczości otrzymał – po Andrzeju 
Wajdzie, Januszu Morgensternie i Tadeuszu Konwickim – Franciszek Pieczka.  
Z tej okazji w Teatrze im. Ludwika Solskiego zaprezentowany został spektakl Teatru  
Powszechnego z Warszawy zatytułowany Słoneczni chłopcy, z laureatem oraz  
Zbigniewem Zapasiewiczem i Adamem Woronowiczem w rolach głównych. 
Tarnowska Nagroda Filmowa, mająca podtytuł „Festiwal wybranych polskich filmów 
fabularnych”, to impreza z charakterem. To nie tylko pokaz starannie wyselekcjono-
wanych tytułów, ale i liczne wystawy, koncerty, spotkania z twórcami, cieszące się 
w tym roku wyjątkową frekwencją. 

1.

2.

3.

http://www.sfp.org.pl/pl/sfp/polskaszkolakaskaderowfilmowych
http://www.sfp.org.pl/pl/sfp/polskaszkolakaskaderowfilmowych
http://www.sfp.org.pl/pl/sfp/polskaszkolakaskaderowfilmowych
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Wystawy
Nieznane polskie plakaty filmowe z ubiegłego 
wieku ze zbiorów Krakowskiej Galerii Plakatu 
Poster Gallery
100 lat polskiego filmu 1908-2008 – wystawa 
przygotowana przez PISF

Warsztaty
Film jako środek wychowania i kształcenia dzie-
ci i młodzieży w oparciu o program Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej „Edukacja filmowa” 
– warsztaty dla opiekunów, nauczycieli i ani-
matorów

1.  Jury Dziecięce z laureatami
2.  Anna Niderhaus prezentuje Filmotekę Szkolną 

PISF
3.  Jury 23. TNF
4.  Rafał Mohr, spotkanie z publicznością po filmie 

0_1_0
5.  Danuta Szaflarska, Jan Nowicki i Lech Gwit,  

przed projekcją filmu Jeszcze nie wieczór Jacka 
Bławuta

4.

5.
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-16.03.2010)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Wojciech Smarzowski za Dom zły

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Telewizję Kino Polska – 
Borys Lankosz za Rewers

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Kino RP –   
Paweł Borowski za Zero

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Paweł Borowski za Zero

Do trzech razy sztuka
Ta edycja przyniosła Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej trzecią nominację do nagród 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii najlepsze krajowe wydarzenie filmo-
we. I okazało się, że do trzech razy sztuka. Rok poźniej na scenie Teatru Muzycznego 
w Gdyni – podczas inauguracji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – Anna Gry-
giel (dyrektor TNF), Jerzy Armata (dyrektor artystyczny TNF) i Tomasz Kapturkiewicz 
(dyrektor TCK) odebrali prestiżową nagrodę. 
Rok wcześniej w Gdyni triumfował Rewers Borysa Lankosza, tuż za nim znalazł się 
Dom zły Wojciecha Smarzowskiego. Tarnowską Nagrodą Filmową uhonorowano Dom 
zły, a tuż za nim uplasował się – zdobywając nagrodę specjalną jury oraz laur pu-
bliczności – Rewers. Tarnów okazał się awersem Gdyni.

42

Nagroda Jury Dziecięcego 
Robert Turło za odcinek cyklu Baśnie i bajki 
polskie – Czarne licho

Nagroda Publiczności 
Borys Lankosz za Rewers

Nagroda Specjalna za całokształt twór-
czości 
Wojciech Kilar

1.

2.
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K o n k u r s

Afonia i pszczoły Jana Jakuba Kolskiego
Dom zły Wojciecha Smarzowskiego
Enen Feliksa Falka
Galerianki Katarzyny Rosłaniec
Handlarz cudów Jarosława Szody i Bolesława 
Pawicy
Hel Kingi Dębskiej
Jestem twój Mariusza Grzegorzka
Mistyfikacja Jacka Koprowicza
Mniejsze zło Janusza Morgensterna
Moja krew Marcina Wrony
Operacja Dunaj Jacka Głomba

Rewers Borysa Lankosza
Świnki Roberta Glińskiego
Wszystko, co kocham Jacka Borcucha
Zero Pawła Borowskiego

K i n o  M ł o d e g o  W i d z a 
( K o n k u r s )

Bursztynowa korona Pawła Czarzastego
Czarne licho Roberta Turły
Guzik Latuse’a Janusza Martyna
Kawa Babujagi Agnieszki Sadurskiej
Klucz Minimiszka Agnieszki Sadurskiej
Lustro gnomów Artura Wrotniewskiego

Łuska Nissa Andrzeja Morawskiego
Owsianka Nissa Andrzeja Morawskiego
Szewc Kopytko i kaczor Kwak Andrzeja Gosie-
nieckiego
Włos Liczyrzepy Janusza Martyna
Zielona kredka Jana Steliżuka

1.  Plakat 24. TNF, projekt Rafała Olbińskiego
2.  Wojciech Kilar, nagroda za całokształt twórczości
3.  W kinie Marzenie
4.  Anna Grygiel i Maciej Wojtyszko wręczają nagrodę 

Grand Prix Wojciechowi Smarzowskiemu
5.  Paweł Borowski odbiera nagrodę Jury Młodzieżo-

wego za film Zero
6.  Jury 24. TNF
7.  Festiwalową galę prowadzą Marzena Rogalska  

i Marcin Dorociński

3.

4.

5.

6. 7.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Extra film – pokazy nocne
 Beats of Freedom – Zew wolności (2010) Lesz-

ka Gnoińskiego i Wojciecha Słoty
 Królik po berlińsku (2009) Bartosza Konopki
 Las (2009) Piotra Dumały
 Lech Majewski. Świat według Bruegela (2009) 

Dagmary Drzazgi
Kino rodzinne – filmy Marcela i Pawła Łoziń-

skich
 Moje miejsce (1986) Marcela Łozińskiego
 89 mm od Europy (1993) Marcela Łozińskiego

 Wszystko może się przytrafić (1995) Marcela 
Łozińskiego

 Miejsce urodzenia (1992) Pawła Łozińskiego
 Siostry (1999) Pawła Łozińskiego
 Chemia (2009) Pawła Łozińskiego
Projekcje plenerowe – filmy z muzyką Wojcie-

cha Kilara
 Marysia i Napoleon (1966) Leonarda Bucz-

kowskiego
 Trędowata (1976) Jerzego Hoffmana
 Zemsta (2002) Andrzeja Wajdy
Retrospektywa Witolda Giersza
 W dżungli (1957)

 Neonowa fraszka (1959)
 Skarb Czarnego Jacka (1961) 
 Oczekiwanie (1962)
 Ladies and Gentlemen (1964)
 Wycieczka za miasto (1968)
 Wspaniały marsz (1970)
 Kaskader (1972)
 Stary kowboj (1973)
 Skansen (1978)
 Dżungla (1987)
 Żywa woda (2003)
Retrospektywa Krzysztofa Gradowskiego
 Akademia pana Kleksa (1983)

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-16.03.2010)42

Bardzo dobierze zostało w Tarnowie przyjęte również Zero Pawła Borowskiego, absol-
wenta warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, znanego czytelnikom „Gazety. Co Jest 
Grane” z cyklu rysunków „Z drugiej strony ekranu”. Jego debiutancki film to pełna 
suspensu i nieoczekiwanych zwrotów akcji fascynująca opowieść z życia kilkunastu 
osób, rozgrywająca się w ciągu jednej doby. Jak u Roberta Altmana czy Alejandro 
Gonzáleza Inárritu. Film Borowskiego został wyróżniony przez festiwalowe jury pra-
cujące pod kierunkiem Macieja Wojtyszki nagrodą za najlepszy debiut. Uhonorowało 
go także swoim laurem jury młodzieżowe.
Tarnów awersem Gdyni. Nie tylko z powodu tegorocznego werdyktu. Gdynia to gala, 
czerwone dywany, błysk fleszy, tłumy gapowiczów, wieczny pośpiech. W Tarnowie 
czas płynie wolniej. W ciągu festiwalowego tygodnia można obejrzeć tu najciekaw-
sze filmy rodzimej produkcji, iść na wystawę, koncert, spotkanie dyskusyjne czy po-
siedzieć w uroczej Kawiarni Tatrzańskiej.

1.

2. 3.
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 Podróże pana Kleksa (1985)
 Pan Kleks w kosmosie (1988)
 Dzieje mistrza Twardowskiego (1995)
Filmy warte Poznania! – 30-lecie TV Studia Fil-

mów Animowanych w Poznaniu
 Kropka, wykrzyknik, znak zapytania (1989) 

Jacka Adamczaka i Macieja Ćwieka
 Len (2005) Joanny Jasińskiej
 Szkarłatna perła (2007) Andrzeja Kukuły
 Zimowe wróżki (2008) Anny Dudek
 Zuzanka i utopce (2008) Moniki Martini-Madej
Prawa dziecka – oczami dziecka – pokaz filmów 

pod patronatem UNESCO

Koncerty
Nawet gdy wichura – recital Ewy Błaszczyk 
Dobranocki w wykonaniu Marii Peszek 
Pulsaciones z kwartetem smyczkowym
Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego
Włodek Pawlik Quartet – muzyka do filmu Rewers

Wystawy
Polskie kino według Sawki
Gwiazdozbiór Jerzego Kośnika

Debata
Nowe technologie – produkcja, prezentacja, 

dystrybucja polskiego filmu w XXI wieku

1. Feliks Falk – spotkanie po projekcji 
filmu Enen

2. Koncert Ewy Błaszczyk
3. Ewa Błaszczyk i Maciej Stuhr – spotka-

nie po projekcji filmu Mistyfikacja
4. Robert Więckiewicz, Bartłomiej Topa, 

Marcin Dziędziel, Anna Grygiel i Artur 
Janus

5. Kino Marzenie
6. Spotkanie po projekcji Domu złego:  

Bartłomiej Topa, Marcin Dziędziel,  
Robert Więckiewicz, Ryszard Jaźwiński 

7. Bohaterami pierwszej edycji Kina 
rodzinnego byli Marcel i Paweł Łozińscy, 
prowadzenie – Jerzy Armata 

4. 5.

6. 7.
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TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-16.05.2011)

L a u r e a c i

Nagroda Jury 
Marek Lechki za Erratum

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Telewizję Kino Polska –  
Paweł Sala za debiut reżyserski Matka Teresa 
od kotów

Nagroda Specjalna Jury  
ufundowana przez Kino RP – Arkadiusz Jakubik 
za debiut reżyserski Prosta historia o miłości

Nagroda Jury Młodzieżowego 
Marcin Wrona za Chrzest

Piękni dwudziestopięcioletni
Dla Erratum, emocjonalnej podróży do tego, co zagubiliśmy gdzieś po drodze w co-
dziennym pędzie, tarnowski laur to trzynaste festiwalowe trofeum. Wcześniej film 
Marka Lechkiego został obsypany nagrodami w Gdyni, Koszalinie, Warszawie, Koni-
nie, a także w Pusan, Chicago, Salonikach, Lecco i Montevideo. Nagrodę specjalną za 
debiut festiwalowe jury, pracujące pod wodzą znakomitego reżysera i operatora Jacka 
Bławuta, przyznało Matce Teresie od kotów, wyreżyserowanej przez znanego doku-
mentalistę i dramaturga Pawła Salę. To film utrzymany w całkowicie innej poetyce 
i nastroju – wstrząsający zapis zbrodni, jakiej dokonali dwaj młodzi chłopcy, dopusz-
czając się zabójstwa własnej matki. Pełen suspensu i nagłych dramaturgicznych 
zwrotów jest również nagrodzony przez jury młodzieżowe Chrzest Marcina Wrony, 
tarnowianina.

52

Nagroda Jury Dziecięcego 
Andrzej Kukuła za odcinek cyklu Baśnie i bajki 
polskie – O zefirku i smoku

Nagroda Publiczności  
Wiesław Saniewski za Wygranego

Nagroda Specjalna  
za całokształt twórczości 
Danuta Szaflarska

1.

2. 3.



67

K o n k u r s

Chrzest Marcina Wrony
Cudowne lato Ryszarda Brylskiego
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł Anto-
niego Krauzego 
Erratum Marka Lechkiego
Essential Killing Jerzego Skolimowskiego
Ewa Adama Sikory
Joanna Feliksa Falka
Jutro będzie lepiej Doroty Kędzierzawskiej
Lincz Krzysztofa Łukaszewicza
Made in Poland Przemysława Wojcieszka 
Mała matura 1947 Janusza Majewskiego

Matka Teresa od kotów Pawła Sali
Nie ten człowiek Pawła Wendorffa
Prosta historia o miłości Arkadiusza Jakubika
Różyczka Jana Kidawy-Błońskiego
Skrzydlate świnie Anny Kazejak
Śluby panieńskie Filipa Bajona
Wenecja Jana Jakuba Kolskiego
Wygrany Wiesława Saniewskiego
Zwerbowana miłość Tadeusza Króla 

K i n o  M ł o d e g o  W i d z a 
( K o n k u r s )

Chcemy wielkie dzieło pacnąć Piotra Furmankiewicza

Dar skarbnika Roberta Turły
Dlaczego paw został wyrzucony z ptasiej opery 
Bolesława Ugielskiego
Dlaczego urósł brzuch sąsiadce Elżbiety Wąsik
Kosmiczna lekcja Andrzeja Piotra Morawskiego
Kto odchudził księżyc Elżbiety Wąsik
Kto skopał ogród Andrzeja Szycha
O Zefliku i smoku Andrzeja Kukuły
Ogromne, kolorowe i ma dwie nogi Elżbiety Wąsik
Poznańskie koziołki Jacka Adamczaka i Janusza 
Gałązkowskiego
Skąd ten zapach Bolesława Igielskiego
Szalony zegar Leszka Gałysza
Tajemnicze zniknięcie gąsienicy Wiesława Zięby

1.  Plakat 25. TNF, projekt Rosława 
Szaybo

2.  Jerzy Armata, Sławomir Rogow-
ski, Paweł Sala, Filip Garbacz 
– spotkanie po projekcji Matka 
Teresa od kotów

3.  Jan Kudelski i Rosław Szaybo
4.  Danuta Szaflarska – laureatka 

nagrody za całokształt twórczości
5.  Laureat Grand Prix – Marek 

Lechki
6.  Arkadiusz Jakubik odbiera  

Nagrodę Specjalną Jury
7.  Gra Tomasz Stańko
8.  Marcin Wrona z nagrodą od Jury 

Młodzieżowego

4.

5.

7.

6.

8.
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I m p r e z y  t o wa r z y s z ą c e

Projekcje specjalne
Sala samobójców (2010) Jana Komasy
Poeci kina
 Pętla (1957) Wojciecha Jerzego Hasa
 Młyn i krzyż (2010) Lecha Majewskiego
 Wydalony (2010) Adama Sikory
Ryszard Czekała – in memoriam
 Ptak (1968)
 Syn (1970)
 Apel (1970)
 Człowiek i chleb (1997) 
 Nowy dzwon (2001)

Projekcje plenerowe – filmy z udziałem Danuty 
Szaflarskiej

 Skarb (1948) Leonarda Buczkowskiego
 Damy i huzary (1973) Olgi Lipińskiej (spek-

takl TV)
 Pora umierać (2007) Doroty Kędzierzawskiej
Filmy warte Poznania! Jak narysować muzykę 

– miniatury do muzyki klasycznej zrealizo-
wane w TV Studiu Filmów Animowanych 
w Poznaniu 

Koncerty
Tomasz Stańko & Dominik Wania
Ania Movie – Ania Dąbrowska
Kultowe piosenki filmowe – Smolik oraz Natalia 

Grosiak, Renata Przemyk, Maciej Maleńczuk, 
Tomasz Makowiecki

Wystawy
Plakaty filmowe i teatralne Rosława Szaybo
Pieśń na wyjście. Ostatni mistrzowie sceny – fo-

tografie Witolda Krassowskiego
Historia Tarnowskiej Nagrody Filmowej – wy-

stawa plenerowa

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (9-16.05.2011)52

Laureat drugiej nagrody specjalnej – Arkadiusz Jakubik, autor Prostej historii o miłości 
– stworzył film uroczy, pełen pozytywnej energii. To, prawdę mówiąc, rozgrywająca się 
na filmowym planie inteligentna, pełna humoru, wzruszeń, ale i refleksji... komedia 
romantyczna. Dużo dobrej energii ma w sobie także Wygrany Wiesława Saniewskiego, 
laureat nagrody publiczności, wzruszająca opowieść o przyjaźni, życiowej bezkompro-
misowości, wierności sobie – w pewnym sensie efektowne erratum do... Erratum.
Danuta Szaflarska, legenda polskiej kinematografii, odbierając w Tarnowie nagrodę 
za całokształt twórczości, powiedziała: „Tarnowski festiwal obchodzi swoje dwu-
dziestopięciolecie, gratuluję tak wspaniałej imprezy. Przed dwudziestu pięciu laty 
to ja byłam piękna i młoda, miałam zaledwie 72 lata”. Tarnowska Nagroda Filmowa 
jest jeszcze piękna i młoda. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach utrzyma klasę 
i wdzięk – jak laureatka nagrody za całokształt.

1.

2. 3.
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Debaty
Utwór wizualny – ochrona prawna
12 gniewnych o polskim filmie – dyskusja kry-

tyków

1.  Wystawa na tarnowskim Rynku
2.  Jury Dziecięce
3.  Jacek Bławut, Krystyna Latała,  

Ryszard Jaźwiński i Mariusz Wilczyński
4.  Maciej Maleńczuk - gwiazda gali finałowej
5.  Kino plenerowe na tarnowskim Rynku
6.  Wiesław Saniewski, laureat Nagrody Publiczności
7.  Ryszard Jaźwiński prowadzi spotkanie  

z Pawłem Wendorffem
8.  Andrzej Seweryn i Łukasz Maciejewski

4.

5.

6.

7.

8.





Laureaci nagród 
specjalnych
za całokształt 
twórczości
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Andrzej Wajda  
2006

Janusz Morgenstern 
2007

Tadeusz Konwicki
2008 

Laureaci nagród specjalnych za całokształt twórczości
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Franciszek Pieczka 
2009 

Wojciech Kilar 
2010

Danuta Szaflarska
2011

Laureaci nagród specjalnych za całokształt twórczości
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Przyjaciele  
Festiwalu
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sprostam specjalistycznym wymogom 
profesjonalnego gremium oceniającego 
twórców i realizatorów filmowych. Kino 
to twór fascynujący, a ja tą fascynacją 
byłam zarażona od dziecka. Film był 
zawsze moją ważną pasją pozazawodo-
wą, a będąc plastykiem z wykształcenia 
po Wydziale Ubioru, zwracałam zawsze 
uwagę na plastyczną stronę każdego 
oglądanego filmu. Przy czytaniu recen-
zji miałam pewien niedosyt w ocenach 
filmów, które często pomijały stronę 
wizualną realizacji. Kostium, scenografia, 
zdjęcia to przecież elementy mojej edu-
kacji plastycznej, więc miałam nadzieję, 
że wniosę coś konstruktywnego do obrad 
jury. Świadomość tego faktu nieco mnie 
uspokoiła i spowodowała, że podjęłam 
mężnie wyzwanie losu. Z wielką radością 
wkroczyłam na parnas sztuki filmowej. 

Było dla mnie wielką frajdą uczest-
niczyć aktywnie w tym święcie polskiego 
kina. Tym bardziej że festiwal stał się 
znany i zdobył trwałe miejsce na filmo-
wej mapie Polski. Cieszy się również dużą 
sympatią tarnowian, dumnych ze „swoje-
go” festiwalu. Zbiera pozytywne recenzje 
w ocenach profesjonalnej krytyki, jak 
i środowiska filmowego. 

Ta zasłużona impreza filmowa wpi-
sała się na trwale w pejzaż kulturalny 
Tarnowa. 

Wpływ kina na szerokie rzesze wi-
dzów jest olbrzymi, dlatego też odpowie-
dzialność za właściwy wybór laureatów 
jest trudny i stresujący. Wielogodzinne 

Jacek Bławut 
reżyser 

Dlaczego festiwal w Tarnowie jest mi 
bliski? Bo jest to szczera prawda. Wszyst-
ko się dzieje za sprawą osób, które tworzą 
to miejsce – skromne, ciepłe, szczere. Ten 
tarnowski „biegun ciepła” jest źródłem 
dobrej energii, za którą tęsknimy, to cała 
tajemnica.

Barbara Brożek-Czekańska 
artysta plastyk

Moja przygoda  
z Tarnowską Nagrodą 
Filmową

Minęła już „moja” piąta edycja Tarnow-
skiej Nagrody Filmowej, odkąd zostałam 
zaproszona do udziału w obradach jury. 
Bardzo mnie to zaproszenie ucieszyło, ale 
też zestresowało. Pojawiły się obawy, czy 

dyskusje, wymiana poglądów doświadczo-
nych twórców pióra, kamery, reżyserów, 
aktorów, producentów, plastyków, organi-
zatorów życia kulturalnego daje szerokie 
spektrum spojrzeń na dzieło filmowe. To 
prawdziwa przyjemność uczestniczyć 
w tym gremium ludzi profesjonalnie 
związanych z twórczością filmową. Wie-
lopłaszczyznowość spojrzeń na złożone 
i różne elementy filmu daje prawie zawsze 
trafną ocenę i właściwy wybór laureata. 

Ten festiwal ma swoją niepowtarzal-
ną formułę artystyczną, jest spotkaniem 
Przyjaciół Kina różnych profesji. Ma 
własne zdanie na temat formy i sensu 
dzieła filmowego. Wysoka ranga festiwalu 
nie uderzyła mu do głowy. Nadal ma cha-
rakter kameralny i ciepły. Nie puszy się 
czerwonymi dywanami i blichtrem. Jest 
profesjonalny i merytoryczny. Cieszy się 
niekłamaną sympatią twórców i widzów. 
Jest to zawsze spotkanie bliskich przyja-
ciół, którzy cieszą się na każdą następną 
edycję imprezy i nową przygodę filmową. 

Organizatorzy dokładają wszelkich 
starań, by tydzień z Nagrodą pozostał na 
długo w pamięci i w sercu. Formuła festi-
walu sprawdza się i jest zaakceptowana 
zarówno przez odbiorców, jak i twórców 
branży filmowej. Niestety, kiedy kończy 
się ten magiczny tydzień, pozostaje żal, 
że tak szybko… i nostalgia, ale również 
nadzieja, że za rok... 

W Tarnowie czekamy zawsze z nie-
cierpliwością i nadzieją na następną edy-
cję TNF, i oby tak zawsze zostało. 



76

Przyjaciele Festiwalu

ściach naszego domu i nas „pilnują”. Zerkają 
na nas spod oka, obserwują, nigdzie od nich 
nie uciekniesz… Co spojrzysz – już jesteś 
w Tarnowie, w Tatrzańskiej, na niekończącej 
się rozmowie o sztuce, i nie tylko, już ma-
rzysz, żeby w kinie Marzenie zgasło światło 
przed seansem polskiego filmu. Tarnowa, 
Tatrzańskiej i Marzenia zazdrościmy (bo nie 
mamy na co dzień), ale najbardziej tęskni-
my do ludzi, tych wspaniałych i dzielnych, 
którzy od lat festiwal tworzą, „lepią”, biją się 
o niego, walczą o filmy… i się nie poddają. 
A wszystko dlatego, że prawdziwie (prawdzi-
wie!) kochają kino i tego nie da się ukryć!

Ta nasza tęsknota do Was i Tarnowa 
byłaby nie do zniesienia, gdyby nie to, 
że co rok, kiedy zbliża się wiosna, znów 
można wsiąść do pociągu i tę niezwykłą 
tarnowską przygodę przeżyć jeszcze raz!

Janusz Kołodziej
krytyk filmowy, redaktor naczelny 
miesięcznika „Tele Pro”

Dlaczego Tarnów? 
Bo w Tarnowie nie tylko pokazuje się 
nowe polskie filmy, ale rozmawia o nich 
z autorami i widzami. Bo docenia się 

Ryszard Jaźwiński 
dziennikarz Programu III 
Polskiego Radia

Mój najlepszy, wieloletni warszawski 
przyjaciel to z pochodzenia tarnowia-
nin!!! Z tym większą ciekawością i z nim 
właśnie w charakterze przewodnika 
pierwszy raz na Tarnowskiej Nagrodzie 
Filmowej w gościnnym mieście, w którym 
ten festiwal się odbywa, pojawiłem się 
w 1999 roku. Wtedy jeszcze bez konkret-
nych wyobrażeń i oczekiwań. Od razu 
urzekł mnie miły, kameralny charakter 
imprezy i samego miasta, z piękną rene-
sansową starówką. Nic więc dziwnego, że 
od tamtej pory wracam do Tarnowa co 
roku, a w ciągu ostatnich 13 lat zdarzyło 
mi się (z powodu wyjazdów zagranicz-
nych) opuścić tylko dwie edycje festiwalu. 
Z przyjemnością obserwowałem też, jak 
z roku na rok Tarnowska Nagroda Fil-
mowa pięknie się rozwijała i stwarzała 
mieszkańcom Małopolski możliwość obej-
rzenia najciekawszych polskich produkcji 
oraz porozmawiania z ich twórcami. Lista 
gości i laureatów, którzy pojawili się do-
tychczas w Tarnowie, jest imponująca. 
Z wieloma z nich miałem przyjemność 
rozmawiać podczas ciekawych spotkań 

z publicznością, a także na antenie Trójki, 
przy okazji relacji festiwalowych. Najważ-
niejsze jednak jest to, że od dawna wiem, 
iż wybierając się do Tarnowa, jadę na 
spotkanie z przyjaciółmi. Należą do nich 
organizatorzy festiwalu – Ania Grygiel, 
Maria Wardyń i Tomek Kapturkiewicz, ale 
też wielu innych tarnowian, choćby wie-
loletni jurorzy festiwalu, których świeże 
spojrzenie na polskie kino jest i dla mnie 
inspiracją do wyboru najlepszych filmów. 
I zawsze poddając się, choć na kilka dni 
w roku, spokojnemu rytmowi wiekowego 
już miasta, zazdroszczę jego mieszkańcom 
słynnego, polskiego bieguna ciepła. Może 
też z tego powodu tak dużo ciepła znajduję 
w spotykanych w Tarnowie ludziach...

Dorota Kędzierzawska 
reżyser

Arthur Reinhart 
operator

Z magicznym tarnowskim festiwalem nie 
rozstajemy się ani na chwilę, nawet gdyby-
śmy chcieli… Bo Maszkaron, figurki Leliwity 
i „człowiek-kamera” (x2) stoją w różnych czę-
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tu dokonania wielkich mistrzów i dba 
o zawsze profesjonalny skład jury Tar-
nowskiej Nagrody Filmowej. Bo reżyserzy, 
aktorzy, producenci i dziennikarze zgod-
nie podkreślają świetną organizację i ga-
licyjską gościnność gospodarzy, bo… Bo 
w Tarnowie po prostu kocha się artystów. 
Filmowców, muzyków, plastyków!

Na festiwalowej mapie Polski zaro-
iło się w ostatnich latach od imprez fil-
mowych różnej rangi i proweniencji, ale 
ich organizatorom towarzyszy wspólne 
przekonanie, że znajdą receptę na suk-
ces. Wystarczy tylko przekonać lokalne 
władze do projektu, zdobyć fundusze, 
bywa, że nawet europejskie, i podczas 
burzy mózgów wymyśleć „oryginalną” 
formułę. Otóż, jak uczy doświadczenie 
i praktyka, taki model nie może się 
sprawdzić i się nie sprawdza, choć jest 
ochoczo powielany tu i tam. 

W Tarnowie od zawsze dominował 
model pracy dobrze zorganizowanej, 
stąd kilkanaście lat temu najpierw była 
idea i ludzie, gotowi wesprzeć ją swą 
wiedzą, afirmacją polskiego kina i prze-
konaniem, że w najcieplejszym mieście 
Polski warto, trzeba, a nawet należy 
powołać do życia festiwal. Przegląd 
o randze konkursu, podczas którego 
będzie się prezentować starannie wy-
brane z bieżącej produkcji filmy, ale też 
słuchać uważnie, co ma do powiedze-
nia na ich temat kinowa publiczność. 
Twórcy – nie tylko reżyserzy, ale i re-
prezentanci wielu innych specjalności 

filmowych – odpowiedzieli na ten po-
mysł twierdząco, a kiedy zawitali w go-
ścinne progi kina Marzenie, i po zawsze 
interesujących spotkaniach z widzami 
spróbowali specjałów mistrza Kudel-
skiego, rozpuścili po Polsce wici, że 
w Tarnowie odbywa się najcieplejszy 
i najsympatyczniejszy z festiwali. Od 
tej pory animatorzy Tarnowskiej Nagro-
dy Filmowej nie mają najmniejszych 
kłopotów z frekwencją po obu stronach 
ekranu. 

Coś więc musi być w tym mieście 
i w tych ludziach, że Wojciech Sma-
rzowski pędzi sześćset kilometrów 
z planu swego nowego filmu, by po-
kazać tu swój poprzedni obraz, a Lech 
Majewski przylatuje z Paryża na kilka 
godzin w przerwie wykładów, bo ciekaw 
jest opinii tarnowian o swym Młynie 
i krzyżu!?! Listę gości, którzy „na ostat-
nich nogach”, w przerwie między trans-
europejskimi podróżami czy w napię-
tym jak państwowy budżet terminarzu 
zajęć, wpadają do miasta T., można by 
długo ciągnąć. 

Tu się chce przyjeżdżać, co mogę 
powiedzieć także o sobie. Tak się zło-
żyło, że pierwszy raz na TNF byłem 
w latach 90. Wróciłem po długiej prze-
rwie i znajduję miasto coraz cieplej-
sze, coraz urodziwsze i nadal bardzo 
przyjazne. I wciąż spotykam tu w maju 
Anię i Jurka oraz podobnych im, życz-
liwych, pomocnych i sympatycznych 
współpracowników.

Jan Kudelski
właściciel Kawiarni Tatrzańskiej

Tarnowska Nagroda Filmowa jest dla 
mnie ważnym wydarzeniem kultural-
nym, zarówno jako dla tarnowianina, jak 
i miłośnika kina. Cieszę się, że tak ważny 
i stary festiwal filmowy – jak podkreślają 
organizatorzy, najstarszy festiwal polskich 
filmów po festiwalu w Gdyni – może się 
odbywać w moim mieście. Jako miłośnik 
kina oraz polskiej kultury zawsze sta-
ram się przygotować do tego festiwalu 
wcześniej – przeczytać recenzje filmów, 
dowiedzieć się, którzy reżyserzy i aktorzy 
będą gościć w mieście oraz – co najważ-
niejsze – zarezerwować czas na pokaz co 
najmniej kilku filmów. To właśnie dzięki 
Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej miałem 
możliwość obejrzenia po raz pierwszy tak 
znamienitych dzieł polskiej kinemato-
grafii, jak Plac Zbawiciela, Mała Moskwa, 
33 sceny z życia czy Cztery noce z Anną. 
Za każdym razem były to filmy, które 
nie tylko zapewniły mi wiele wrażeń, ale 
również zmusiły do refleksji. Za to właśnie 
jestem najbardziej wdzięczny organiza-
torom festiwalu – że pomimo wszech-
ogarniającej komercjalizacji oraz płytkiej 
kultury masowej starają się promować 
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Zjawiskiem osobnym są Dziennikarze 
i Krytycy. Prowadzą spotkania, dyskusje, 
wywiady. Prezentują gwiazdy. Niezależni, 
wyraziści, o zdecydowanych poglądach. Są 
ostrą przyprawą obrad jury. Jerzy Armata, 
Ryszard Jaźwiński, Łukasz Maciejewski 
– tarnowianin, który z dalekiego świata 
wiernie wraca. To dzięki nim Polska wie 
o naszej Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, 
jej klimacie i charakterze. 

I wreszcie Organizatorzy. Duszą i cia-
łem oddani imprezie. Od lat pracowicie 
ją tworzą, doskonalą, przekształcają. Roz-
wiązują wszelkie problemy, dogrywają 
niemożliwe do zgrania terminy, pokonują 
nieprzewidziane przeszkody. A wszystko 
po to, by mogło być pięknie.

Czym jest dla mnie Tarnowska Na-
groda Filmowa? Spełnionym marzeniem. 
Niech trwa!

Jacek Lipski
producent

Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal. 
Jaki tam festiwal. To coś znacznie więcej 
niż festiwal. To ŚWIĘTO RODZINY  
FILMOWEJ.

kino ambitne, dające dużo do myślenia. 
Jestem dumny, że taki festiwal odbywa się 
właśnie w Tarnowie i jest organizowany 
od przeszło 25 lat. Ponadto cieszę się, że 
jako lokalny przedsiębiorca oraz osoba 
wrażliwa na kulturę mogę uczestniczyć 
w rozwoju festiwalu, wspierając poszcze-
gólne inicjatywy. To dla mnie prawdziwy 
zaszczyt, że mogłem pomóc w organizacji 
wydarzeń towarzyszących oraz miałem 
wielokrotnie możliwość gościć wielu zna-
nych twórców w Kawiarni Tatrzańskiej.

Krystyna Latała 
Wiceprezydent Tarnowa

Lubię ten czas. Bardzo szczególny. Wiosna 
rozkwita, a my zamykamy się w ciemno-
ści kinowych sal. I coraz nas więcej. A po-
tem nocne rodaków rozmowy. Działa ma-
gnetycznie. Uzależnia. Polskie Kino. Każe 
spojrzeć na nas inaczej, zmusza do myśle-
nia, czasem denerwuje i rodzi sprzeciw, ale 
przecież chwyta za serce, ściska za gardło, 
porusza. Rzadziej niestety bawi. Już od 25 
lat – święto Polskiego Kina w Tarnowie...

Ten czas ma swoją magię, swój nie-
odparty urok. Tworzą ją ludzie. Debiutanci, 

mistrzowie, legendy kina. Autorzy i bohatero-
wie filmowych obrazów. Krytycy i widzowie. 
Wierna tarnowska publiczność. Która rośnie, 
rozwija się i nabiera mocy wraz z polskim 
kinem. A przede wszystkim Ci Wspaniali Ar-
tyści w swych coraz to innych wcieleniach. 

W bezpośrednich spotkaniach 
i rozmowach, sporach i konfrontacjach, 
zachwytach i fascynacjach dokonuje się 
swoiste misterium porozumienia człowie-
ka z człowiekiem. Porozumienia poprzez 
sztukę i dzięki niej się spełniającego.

Ta impreza ma swój wdzięk, atmosferę 
i kameralność. Skromny urok bezpośred-
niości. Bez wielkiej pompy, mimo tylu wy-
bitnych artystów, którzy w niej zaistnieli, 
a z których wielu lubi tu wracać. A my 
kochamy tych ludzi, ten nastrój i ten czas. 
Dajemy im we władanie siebie i swoje 
miasto, otwierając gościnnie bramy i serca. 
I ciesząc się, gdy co roku się spełnia. 

Dla mnie osobiście to honor i za-
szczyt od tylu już lat zasiadać w jury, 
to niezapomniane, twórcze, inspirujące 
przeżycie. To szczęście obcowania z barw-
nymi, niezwykłymi osobowościami, ta-
kimi jak prof. Jan Machulski, prof. Maria 
Kornatowska czy kultowy dla mnie re-
żyser Janusz Morgenstern, by wymienić 
tylko tych, którzy na zawsze już odeszli….

A są przecież twórcy szczególnie 
i przez lata z tarnowską imprezą zwią-
zani, jak Dorota Kędzierzawska, Krzysz-
tof Krauze, Jan Nowicki – nasza duma 
i nasza radość. Wszyscy czerpiemy z ich 
talentu, mądrości, wrażliwości.
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Impreza zupełnie niepodobna do 
innych. Wspaniała atmosfera, nie-
kończące się dyskusje, nawet do rana 
w ogródku hotelowym. Seminaria, spo-
tkania, wernisaże, wystawy, instalacje 
etc., etc. Szampańskie imprezy towa-
rzyszące. Unikalne ogłoszenie wyników 
konkursów – w plenerze, na rynku, 
w otoczeniu mieszkańców (a nie zapro-
szonych gości).

Restauracja Tatrzańska – wierna 
towarzyszka festiwalu od lat, ze wspa-
niałym jedzeniem, fantastyczną obsługą 
oraz przeuroczym właścicielem, dobrym 
duchem festiwalu. A jak jeszcze Janek 
Nowicki zasiądzie przy stole, to godzina 
druga w nocy jest najwcześniejszą porą 
nawołującą do wyjścia.

Duch miasta. Miasta spokojnego, 
miłego dla gości. A podczas festiwalu 
miasto żyjące tą imprezą. Zobaczcie te 
dziesiątki dzieci specjalnie przystro-
jone, z balonikami – a to z okazji Kina 
Młodego Widza. A jakie dyskusje dzieci 
z Twórcami – palce lizać!

A na koniec – Anioł Tego Festiwa-
lu – ANIA. Bez tej niebiańskiej posta-
ci na pewno byłby to inny, „zwykły” 
festiwal. Oczywiście, nie zapominam 
o TCK – animatorze i organizatorze 
festiwalu. 

Już rezerwuję bilet na pociąg!!!

Łukasz Maciejewski
krytyk

Jeszcze się żagiel  
bieli („Moja” Tarnowska 
Nagroda Filmowa)

Tarnowska Nagroda Filmowa ma esprit, 
trudno definiowalny wdzięk imprez do 
pewnego stopnia familijnych, w któ-
rych liczba wydarzeń równoważy ich 
jakość, a spotkania artystyczne nie 
dystansują uroku rozmów prywatnych. 
Nie tylko o kinie.

Jestem dzieckiem Tarnowskiej Na-
grody Filmowej. Jako rodowity tarno-
wianin dorastałem w cieniu festiwalu. 
Sygnaturka metrykalna jest w tym wy-
padku ważna, przesądza o tym, że nie 
potrafię – ale i nie chcę – przyglądać się 
tarnowskiej imprezie inaczej niż z pozy-
cji kibica, entuzjasty, zwolennika.

Pewnie mógłbym wskazać tuzin 
innych festiwali, na których czuję się 
równie dobrze. Podziwiam błyskawiczny 
rozwój wielu imprez, urodę miejscowo-
ści, w których się odbywają, zaangażo-
wanie organizatorów, ale mimo wszyst-
ko status Tarnowskiej Nagrody Filmowej 
pozostaje wyjątkowy. Oznacza pamięć 

„magdalenki”: mikrego ciasteczka, które 
narratorowi W poszukiwaniu straconego 
czasu Marcela Prousta przypominało 
o pierwszym kęsie rozkoszy: smaku 
najbardziej wyrafinowanym, bo przeło-
mowym.

Śmieję się, że jestem emerytem 
TNF. Coś jest na rzeczy. Czuję się dobrze, 
całkiem jeszcze młodo, ale jeżeli spojrzeć 
na „wysługę lat” aktywnego uczestnika 
TNF, wygląda na to, że czas mija jednak 
szybciej, niż chcemy to zauważyć. 

Pierwsze edycje Nagrody pamię-
tam zatem jeszcze z pozycji ambitnego 
licealisty. Wspólnie z przyjaciółką z kla-
sy Moniką Strzępką – dzisiaj cenioną 
reżyserką teatralną, zrywaliśmy się na 
wagary, żeby na dodatkowych seansach 
zobaczyć Zwolnionych z życia Krzystka 
albo Dotknięcie ręki Zanussiego. 

Początek lat dziewięćdziesiątych 
wyzwalał w nas pasję i dobrą energię. 
„Wiatr zmian” z przeboju zespołu Scor-
pions dotyczył w zasadzie wszystkich 
dziedzin życia, również kultury. W klasie 
humanistycznej, zamiast szlifować bio-
logię i chemię, redagowaliśmy ambitny 
periodyk o nazwie „Wg”. Opisywaliśmy 
świat według nas. Pisaliśmy o Norwi-
dzie, Preisnerze i Miłoszu, ja prowa-
dziłem rubrykę filmową. Teksty były 
być może egzaltowane, ale na pewno 
szczere. 

Ania Grygiel, do dzisiaj bezbłędnie 
szefująca Tarnowskiej Nagrodzie Fil-
mowej, zaryzykowała i zaprosiła mnie 
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dzane na słuchaniu wspomnień z prze-
szłości. Na przykład pieprznych historii 
Márty Mészáros o Nikicie Michałkowie, 
opowieści Janusza Zaorskiego o Krzysz-
tofie Mętraku czy jedynych w swoim 
rodzaju anegdot Janusza Morgensterna 
o tym, w jaki sposób odkrył dla kina 
Zbyszka Cybulskiego, Kalinę Jędrusik, 
Jana Englerta czy Jadwigę Jankowską-
-Cieślak. 

W Tarnowie Borys Szyc opowiedział 
po raz pierwszy o udziale w Wojnie pol-
sko-ruskiej, Michał Żebrowski przyjechał 
do nas prosto z planu Pana Tadeusza, 
a prezentujący Mistyfikację Maciej Stuhr 
podczas jednej z kolacji opowiedział chy-
ba sto dowcipów: jeden po drugim. 

W trakcie innego wieczoru juror – 
Wojciech Pszoniak, oraz gość festiwalu – 
Jan Nowicki zaimprowizowali fragmenty 
klasycznych kreacji z Biesów Wajdy 
z Teatru Starego. Roznamiętnieni, ku 
zdumieniu i podziwie współuczestników 
spotkania, wrócili do wybitnych ról: No-
wicki – Mikołaja Stawrogina, Pszoniak 
– Piotra Wierchowieńskiego. Było w tym 
geście coś symbolicznego i przejmujące-
go zarazem.

Po latach pamięta się jednak nie 
tylko o sprawach istotnych, do głowy 
przychodzą również wspomnienia błaho-
stek i figli. Na przykład podczas finało-
wego przyjęcia jednej z ostatnich edycji 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej wspólnie 
z Małgorzatą Szumowską – przewod-
niczącą jury, oraz Marzeną Rogalską 

– wspaniałą konferansjerką finałowych 
koncertów, stworzyliśmy imponujące 
trio wokalne, które, ku konsternacji 
pozostałych uczestników kolacji, w ter-
cecie odśpiewało evergreen z repertuaru 
Alicji Majewskiej – „Jeszcze się żagiel 
bieli”. Kto słuchał wówczas naszej lekko 
paranoidalnej wersji szlagieru, zapewne 
nigdy tego (fałszu) nie zapomni. 

W międzyczasie zmienił się festiwal. 
A wraz z nim dekoracje, logo, plaka-
ty. Tarnowska Nagroda Filmowa rosła 
w siłę, poszerzała program, zapraszała 
wciąż nowych gości. Dzisiaj Nagroda to 
dobrze naoliwiony mechanizm. Orga-
nizowana rokrocznie przez Tarnowskie 
Centrum Kultury, jest stałym punktem 
festiwalowego programu wielu zna-
mienitych gości. Początki były jednak 
trudne. Pierwsze edycje, które pamię-
tam, wypadały skromnie. Uroczysty 
koncert na powitanie, kilkanaście fil-
mów, spotkania z twórcami. To w zasa-
dzie wszystko. Ale właściwie z roku na 
rok impreza się rozwijała. Do Tarnowa 
przybywali kolejni goście, pojawiali się 
markowi sponsorzy. Powiększało się 
również grono najwierniejszych przyja-
ciół festiwalu. 

Joanna i Krzysztof Krauzowie, Do-
rota Kędzierzawska, Maciej Wojtyszko, 
Jan Nowicki, Andrzej Barański, Izabella 
Cywińska, Małgorzata Szumowska, Da-
nuta Szaflarska, Jerzy Stuhr, Wojciech 
Pszoniak – lista przyjaciół tarnowskiego 
festiwalu stale się wydłuża. Nic dziw-

– nieopierzonego licealistę i krytycznego 
miłośnika polskiego kina, do jury Na-
grody. W ten sposób rozpoczął się drugi, 
tym razem profesjonalny, etap mojego 
uczestnictwa w imprezie.

Filmy pokazywane na Tarnowskiej 
Nagrodzie Filmowej były oczywiście 
najważniejsze, ale liczyła się także aura 
miejsca, nazywanego ze względu na 
najwyższe roczne temperatury „pol-
skim biegunem ciepła” albo „małym 
Krakowem”. Rzeczywiście, w Tarnowie 
słońce świeci najczęściej, a renesansowe 
i secesyjne kamieniczki w Rynku czy 
imponujący plac Katedralny, który stał 
się niedawno naturalnym plenerem do 
Młyna i krzyża w reżyserii przyjaciela 
festiwalu Lecha Majewskiego, sprawiają, 
że do miasta po prostu chce się wracać. 

Po latach uczestniczenia w obra-
dach jury do głowy przychodzą dzie-
siątki anegdot, wspomnień, dykteryjek. 
To właśnie tutaj kilka lat temu po raz 
pierwszy zobaczyliśmy Rezerwat Łuka-
sza Palkowskiego, a wielkim entuzjastą 
filmu był nieodżałowany Jan Machulski. 

Pamiętam edycję Nagrody, w której 
stoczyłem prawdziwy bój z przewodniczą-
cym jury Andrzejem Żuławskim (na szczę-
ście do rękoczynów nie doszło) o to, żeby 
przyznać specjalne wyróżnienie aktorskie 
Ewie Teledze za wybitną, moim zdaniem, 
kreację w Łóżku Wierszynina Andrzeja 
Domalika. Batalia została wygrana. 

Każdy rok to nowe sympatie, znajo-
mości, przyjaźnie. Długie godziny spę-
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nego. Do Tarnowa chce się wracać. 
Na Nagrodzie Filmowej nikt się nie 
obraża, nie ma szyderstw i (pomimo 
konkursu) wyścigów. Tutaj się rozma-
wia i spaceruje. Dlatego choćbym nie 
wiem jak bardzo miał napięty grafik, 
każdego roku czuję, że powinienem 
znaleźć czas, żeby na tydzień wrócić do 
rodzinnego miasta. Staram się, na ile 
potrafię, być usłużnym przewodnikiem 
festiwalowych gości, którzy przyjechali 
do Tarnowa po raz pierwszy. Pokazuję 
miejskie sekrety, opowiadam o mito-
logiach. To zawsze jest ta sama podróż 
w głąb pamięci dzieciństwa, szlakiem 
tras i uliczek, których nie prześwietlił 
upływ czasu. Elewacje są inne, kwiaty 
pachną trochę inaczej, ale wędrując po 
Tarnowie, zawsze w świetnym towa-
rzystwie, odkrywam klimat własnych 
iluminacyjnych podróży. Po latach wy-
glądają filmowo. Dom babci w drodze 
na Górę Świętego Marcina, z wielkim 
tajemniczym ogrodem, z tysiącem ma-
łych dziecinnych wspomnień, zapachy 
ulicy Wałowej, żydowski kwartał tuż 
przy Rynku, zakątki na Zakątnej albo 
tak zwany Burek, gdzie od lat te same 
kobiety sprzedają te same towary. Jabł-
ka, marchewkę i spleen. W zeszłym 
roku jeden z „moich” festiwalowych go-
ści kupił na tarnowskim Burku barszcz, 
pomidory i skarpety. (Ja) kupiłem obraz 
przeszłości. Za bezcen.

Lech Majewski
reżyser

Michael York  
patrzy na Tarnów

To świetny festiwal, robiony przez ludzi 
z pasją. Pokazywałem w Tarnowie swo-
je filmy, dostawałem nagrody, miałem 
także – co wspominam ze szczególną 
sympatią – przyjemność zaprezentowa-
nia swych wideo-artów na specjalnej 
wystawie. Podczas festiwalu odkryłem 
to miasto, jego urocze zaułki, ulice, 
kamieniczki. Potem – kręcąc Młyn 
i krzyż – wróciłem tu z kamerą i eki-
pą. I utrwaliłem katedrę, te wspaniałe 
uliczki, kamienice, a do okna jednej 
z nich „włożyłem” – komputerowo – Mi-
chaela Yorka. Kiedy pokazuję swój film 
w różnych zakątkach świata, a kupiła 
go rekordowa liczba 54 państw (w tym 
47 do kin), ludzie pytają mnie, gdzie 
jest takie miasto, z takimi czarownymi 
ulicami, kamieniczkami...

Tarnowska Nagroda Filmowa to 
nie tylko projekcje, koncerty, wystawy. 
To także interesujące rozmowy, i te 
oficjalne – w kinie z publicznością, i te 
kuluarowe – w Kawiarni Tatrzańskiej. 

Pamiętam także takie jedno – poza-
festiwalowe – spotkanie. Podczas re-
alizacji zdjęć w tarnowskiej katedrze 
wpadł na plan Jurek Armata, dyrektor 
artystyczny festiwalu, i zgarnął mnie 
z Adamem Sikorą, operatorem, na zaję-
cia Akademii Filmowej, które prowadził 
w piwniczkach Tarnowskiego Centrum 
Kultury. Tutaj chce się przyjeżdżać. 
I rozmawiać, i spacerować, i kręcić.  

Agnieszka Mazińska 
specjalista ds. festiwali SFP

Tarnowska Nagroda Filmowa kojarzy 
mi się z rodzinną atmosferą. Może 
dlatego, że co roku wracam tu z rado-
ścią – do tych samych uśmiechniętych 
i pełnych energii ludzi, do Kawiarni 
Tatrzańskiej z pysznym jedzeniem i cu-
downym towarzystwem Pana Kudel-
skiego, wracam na słoneczny rynek wy-
pełniony muzyką i filmem, z przenikli-
wym wzrokiem spoglądających z góry 
maszkaronów. Wciąż rozczula mnie też 
widok najmłodszego jury dziecięcego, 
które trzymając się za ręce i potykając 
o za duże festiwalowe koszulki, z zapa-
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łem ogląda, oddaje swoje cukierkowe 
głosy, a potem z powagą wręcza na 
dużej scenie nagrodę Koguta. Ciągle też 
pamiętam to ostrzejsze wydanie TNF 
– kaskaderów wylatujących w powie-
trze, palące się auta, strzelaninę i prze-
chodnia z lodami, który chyba ze sto 
razy został potrącony przez motocykl, 
a zaraz potem kolejnego dnia piękny 
symfoniczny koncert muzyki filmowej 
w strugach deszczu. Taka jest właśnie 
Nagroda – kolorowa, różnorodna, za-
skakująca, a zarazem bardzo przyjazna, 
kameralna i ciepła.

Grzegorz Molewski
projekt KinoRP

TARNÓW. To wyjątkowe miejsce. Ludzie, 
którym o coś chodzi. A to coś – to kul-
tura. Wartość mało dziś rozpoznawalna. 
Spotkania ważne dla ludzi, którzy żyją 
poza czasem. Cieszę się, że biorę w tym 
udział.

Grażyna Molska 
producent i scenograf filmowy

Festiwal w Tarnowie wspominam za-
wsze z przyjemnością i z wielką rado-
ścią tam wracam. Stara, o długoletniej 
tradycji Tarnowska Nagroda Filmowa 
to prawdziwe święto polskiego filmu, 
bez sztucznego zadęcia i wiecznego 
targowiska próżności, dająca radość 
ze wspólnego oglądania filmów, a po-
tem długich rozmów na ich temat. To 
wspaniałe spotkania z ludźmi kina, ale 
przede wszystkim z wyrobioną, otwar-
tą publicznością. Rozmowy z widzami 
podnoszą na duchu i dają poczucie, że 
warto robić dla nich filmy. Tu jest czas 
na bezpretensjonalną, ale poważną 
rozmowę o kinie. I rzecz może najważ-
niejsza: ATMOSFERA. Niepowtarzalna, 
pełna ciepła, gościnności, serdeczności 
i kultury. Zastanawiałam się, co takiego 
powoduje, że na tarnowskim festiwalu 
czuję się tak dobrze. Jestem przeko-
nana, że ten szczególny klimat tworzą 
ludzie, organizatorzy, którzy wkładają 
w festiwal wielkie serce, pracę, zaan-
gażowanie i profesjonalizm. Nie bez 
znaczenia jest również miejsce. Piękne 
miasto Tarnów z jego prastarą, słowiań-

ską historią leliwickiego rodu Tarnow-
skich, rodów Sanguszków, Zasławskich, 
Ostrogskich. Miasto z licznymi rene-
sansowymi zabytkami, urzekającymi 
i zaskakującymi miejscami działający-
mi pozytywnie na samopoczucie ludzi, 
nawet tych niewrażliwych na piękno. 
Muszę też wspomnieć o malowniczym, 
przepięknym krajobrazie okolic Tarno-
wa, który mam zawsze pod powiekami, 
kiedy tylko wspominam moje festiwa-
lowe wizyty.

Sławomir Rogowski
producent

Od lat kibicuję Tarnowskiej Nagrodzie 
Filmowej. Kiedy prowadziłem nagro-
dę Laterna Magica, dla organizatorów 
życia kinowego Ania Grygiel była jej 
jedną z pierwszych laureatek. Było to 
dwadzieścia lat temu. Wiele się nie 
zmieniło, Ania jest nadal jedną z naj-
pierwszych animatorek kultury filmo-
wej. Zmieniły się jednak kina, jakość 
projekcji, rocznie na polskie filmy przy-
chodzi kilka milionów widzów. Przede 
wszystkim mamy więcej lepszych, pol-
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skich filmów. Czasy programu promo-
cyjnego „Niech żyje kino!” odeszły do 
lamusa, filmy same promują się swoim 
poziomem artystycznym – to najlepszy 
sposób na pełne sale kinowe. Jednak 
zawsze jest miło, kiedy na czerwonym 
dywanie festiwalu gości wita ktoś taki 
jak Ania Grygiel – uśmiechnięty i za-
wsze serdeczny! Życzę wielu sukcesów 
organizatorom Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej.

Wiesław Saniewski 
reżyser

Nie ukrywam, że lubię festiwal w Tar-
nowie. I nie dlatego, że trzy moje filmy 
otrzymały tu nagrody, w tym Bezmiar 
sprawiedliwości Grand Prix, choć to oczy-
wiście miłe. Ale przede wszystkim dla-
tego, że w przeciwieństwie do Gdyni do 
konkursu wybiera się rzeczywiście filmy 
najlepsze, a nie według „klucza”. Nie ma 
w Tarnowie niezdrowych emocji związa-
nych z nagrodami, których konsekwencją 
są wysokie dotacje na kolejny film. Jest 
za to święto kina, festiwal z atmosferą, 
co oczywiście jest zasługą ludzi. Podobny 

klimat spotkałem tylko na kilku dość 
kameralnych festiwalach międzynaro-
dowych, m.in. w Sydney, Goeteborgu czy 
Phoenix.

Ewa Sobolewska
Prezes TV Studia Filmów Animowa-
nych Sp. z o.o. w Poznaniu

Z festiwalem Tarnowska Nagroda Filmo-
wa spotkałam się, gdy cztery lata temu 
do pokazów polskich filmów fabularnych 
dołączone zostały pokazy filmów zreali-
zowanych dla dzieci. Festiwal miał już 
wówczas swoją rangę, więc dodanie fil-
mów dla najmłodszych widzów było dla 
nas, animatorów, wydarzeniem znaczą-
cym. Dodatkowo okazało się, że jurorami 
są dzieci, a jedną jedyną nagrodą jest 
wspaniały Kogut, przyznawany za najlep-
szy film. Z czterech edycji Kina Młodego 
Widza filmy z naszego Studia zdobyły aż 
trzy Koguty! Za Szkarłatną Perłę z serii 
Miś Fantazy w reżyserii Andrzeja Ku-
kuły (2008), za Czarne licho w reżyserii 
Roberta Turły (2010) i O Zefliku i smoku 
w reżyserii Andrzeja Kukuły (2011), 
oba filmy z serii Baśnie i bajki polskie. 

Dwa razy miałam zaszczyt uczestniczyć 
w festiwalu i odebrać z rąk dzieci tę za-
szczytną nagrodę. Wspominam wspania-
łą atmosferę filmowego święta, a przede 
wszystkim ludzi bez reszty oddanych idei 
promocji polskich filmów. Rozmowy, spo-
tkania, gorące dyskusje o filmach, o kinie, 
o jego przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości. Piękni ludzie w pięknym mieście 
– z takim przekonaniem wyjeżdżałam 
z Tarnowa i z powodu takiego wrażenia 
zawsze będę z przyjemnością przyjmowa-
ła zaproszenie na ten festiwal. O ile tylko 
będą powstawały nowe polskie filmy 
animowane dla dzieci, które moglibyśmy 
z dumą na festiwalu Tarnowska Nagroda 
Filmowa pokazywać małym widzom. 
Z całego serca gratuluję organizatorom 
zasłużonej nagrody i życzę wielu kolej-
nych tak udanych edycji, jak do tej pory. 

Rosław Szaybo 
artysta plastyk, profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie

Miałem ogromną przyjemność poznania 
pięknego Tarnowa. Zaczęło się to od za-
chwytu nad dworcem tarnowskim, który 
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z pietyzmem odnowiony, jest znakomitą 
wizytówką miasta (pierwsze wrażenie 
się liczy). Oczywiście, Warszawa też nie 
może się pochwalić galerią na dworcu. Te 
pierwsze wrażenia i pobyt – to była moja 
wystawa plakatu w Mościcach. Potem 
była druga wystawa i zaproszenie do jury 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, 
który ma równą tradycję festiwalowi 
w Gdyni, a porównując obydwa, ten tar-
nowski jest bardziej kulturalny, dobrze 
zorganizowany, nie kolesiowski i chyba 
bardziej dla tarnowian. W czasie festiwa-
lu patrzył na mnie zewsząd plakat festi-
walowy mojego projektu, tak więc poza 
spotkanymi gościnnymi ludźmi było mi 
dodatkowo (nieskromnie) przyjemnie. Tak 
więc na zawsze życzę Tarnowowi nazwy 
MIASTA KULTURY, a sobie następnego 
pobytu. 

Mariusz Wilczyński
reżyser

 
Nie lubię festiwali filmowych i jeśli mogę, 
to wykręcam się od nich lub zrywam po 
kilku dniach. Irytują mnie rozmowy ludzi 
z branży o niczym, ich lansiarstwo i wza-

jemne przed sobą, przed krytykami i przed 
publicznością popisy. W pełni rozumiem 
Marka Kondrata. Gdy otrzymałem zapro-
szenie do udziału w jury Tarnowskiego 
Festiwalu Filmowego, pierwszą myślą, jaka 
przyszła mi do głowy, było: „Wilku, wywiń 
się z tego!”. Ze względu na koleżeństwo 
z Jurkiem Armatą nie zrobiłem jednak 
tego... I nie żałowałem! Tarnowski festiwal 
– dzięki organizatorom, malowniczości 
miasta i złaknionej kina publiczności – jest 
wspaniały. Rodzinna atmosfera, jaka tu 
panuje, nie pozwala Gwiazdom zadzierać 
nosa – wszyscy są bliscy, mili i bezpreten-
sjonalni. Jeśli do tego dodać zjawiskową 
restaurację Pana Jana Kudelskiego z prze-
pysznym jedzeniem, która przytula co roku 
festiwalowych gości... Hmm... Mam na-
dzieję, że organizatorzy festiwalu zaproszą 
mnie kiedyś jeszcze do Tarnowa.

Marcin Wrona
reżyser 

Jestem rodowitym tarnowianinem, 
a więc Tarnowska Nagroda Filmowa 
ma dla mnie specjalne znaczenie. Miło 
obserwować ten festiwal, który z roku 

na rok się rozwija, zyskuje na atrakcyj-
ności i prestiżu. Licznie przyjeżdżające 
do nas gwiazdy rodzimej kinematografii 
chętnie wracają na kolejne edycje, by 
korzystać z wyjątkowej atmosfery kilku 
wiosennych dni imprezy zlokalizowanej 
w okolicach piękniejącego na naszych 
oczach starego miasta; atmosfery, którą 
tworzą entuzjaści kina oraz nieodłączna, 
rozpieszczająca festiwalowych gości 
Kawiarnia Tatrzańska pana Jana Kudel-
skiego. Z przyjemnością obserwuję, jak 
„skażeni” tarnowską gościnnością festi-
walowicze spędzają tam długie godziny, 
z pasją dyskutując o filmach. 

Nie ma wielu momentów w mojej 
karierze, kiedy z dumą mogę zaprosić 
rodzinę i szkolnych kolegów do kina 
na własny film. W Tarnowie nie ukry-
wam wzruszenia, kiedy to się wydarza. 
W końcu akceptacja rodziny jest naj-
ważniejsza!
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Reżyserzy
Witold Adamek, Filip Bajon, Andrzej 
Barański, Łukasz Barczyk, Jacek Bławut, 
Jacek Bromski, Yurek Bogayevicz, Paweł 
Borowski, Ryszard Brylski, Ryszard 
Bugajski, Marian Cholerek, Izabela 
Cywińska, Maciej Dejczer, Kinga Dębska, 
Jerzy Domaradzki, Roman Drozdowicz, 
Maciej Drygas, Piotr Dumała, Sławomir 
Fabicki, Feliks Falk, Jacek Filipiak, Robert 
Gliński, Jacek Głomb, Andrzej Jakimowski, 
Arkadiusz Jakubik, Dorota Kędzierzawska, 
Krzysztof Kieślowski, Janusz Kijowski, Jan 
Jakub Kolski, Andrzej Kondratiuk, Marcin 
Korneluk, Marek Koterski, Joanna Kos-
Krauze, Andrzej Kotkowski, Antoni Krauze, 
Krzysztof Krauze, Grzegorz Królikiewicz, 
Kazimierz Kutz, Marek Lechki, Dorota 
Lis, Magdalena Łazarkiewicz, Marcel 
Łoziński, Paweł Łoziński, Lech Majewski, 
Marta Meszaros, Janusz Morgenstern, 
Konrad Niewolski, Grzegorz Pacek, 
Łukasz Palkowski, Władysław Pasikowski, 
Maciej Pieprzyca, Jerzy Ridan, Katarzyna 
Rosłaniec, Paweł Sala, Wiesław Saniewski, 
Adam Sikora, Jerzy Skolimowski, Wojciech 
Smarzowski, Marek Stacharski, Jerzy 

Stuhr, Piotr Szczepański, Małgorzata 
Szumowska, Izabela Szylko, Maciej 
Ślesicki, Andrzej Titkow, Mariusz Treliński, 
Piotr Trzaskalski, Urszula Urbaniak, 
Andrzej Wajda, Paweł Wendorff, Mariusz 
Wilczyński, Tomasz Wiszniewski, 
Przemysław Wojcieszek, Maciej Wojtyszko, 
Leszek Wosiewicz, Wojciech Wójcik, 
Marcin Wrona, Krzysztof Zanussi, Janusz 
Zaorski, Grzegorz Zgliński, Filip Zylber, 
Andrzej Żuławski, Xawery Żuławski.

Aktorzy
Kamila Baar, Artur Barciś, Ewa Błaszczyk, 
Grażyna Błęcka-Kolska, Jacek Braciak, 
Joanna Brodzik, January Brunov, Iga 
Cembrzyńska, Magdalena Cielecka, Artur 
Detmer, Marcin Dorociński, Marian 
Dziędziel, Katarzyna Figura, Jolanta 
Fraszyńska, Olga Frycz, Filip Garbacz, 
Henryk Gołębiewski, Andrzej Grabowski, 
Urszula Grabowska, Lech Gwit, Anna 
Gzyra, Marcin Hycnar, Anna Kaczmarczyk, 
Tomasz Karolak, Beata Kawka, Roman 
Kłosowski, Mateusz Kościukiewicz, Ewa 
Krasnodębska, Monika Krzywkowska, 

Marcin Kwaśny, Elena Leszczyńska, 
Eryk Lubos, Jan Machulski, Jan Nowicki, 
Bartosz Obuchowicz, Paweł Okraska, 
Daniel Olbrychski, Robert Olech, Maja 
Ostaszewska, Ilona Ostrowska, Jan Peszek, 
Karolina Piechota, Franciszek Pieczka, 
Krzysztof Pieczyński, Jacek Poniedziałek, 
Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn, 
Maria Seweryn, Łukasz Simlat, Krzysztof 
Siwczyk, Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, 
Joanna Sydor, Danuta Szaflarska, Joanna 
Szczepkowska, Borys Szyc, Bartłomiej 
Topa, Dariusz Toczek, Jerzy Trela, Robert 
Więckiewicz, Adam Woronowicz, Jacek 
Wójcicki, Zbigniew Zamachowski, 
Zbigniew Zapasiewicz, Michał Żebrowski.

Scenarzyści
Cezary Harasimowicz, Maciej Karpiński, 
Joanna Kos-Krauze, Wojciech Lepianka, 
Maciej Melecki, Jerzy Morawski, 
Krzysztof Siwczyk. 

Operatorzy
Jacek Bławut, Andrzej Jaroszewicz, 
Marcin Koszałka, Arthur Reinhart, Adam 
Sikora, Piotr Wojtowicz.
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Producenci
Zbigniew Domagalski, Łukasz 
Dzięcioł, Jacek Lipski, Grażyna Molska, 
Włodzimierz Niderhaus, Marek 
Nowowiejski, Sławomir Rogowski, Ewa 
Sobolewska. 

Kompozytorzy, muzycy, 
piosenkarze
Anna Dąbrowska, Krzesimir Dębski, 
Mariusz Dziekan, Agnieszka Fatyga, 
Natalia Grosiak, Krzysztof Herdzin, 
Krzysztof Huber, Andrzej Jagodziński, 
Anna Jurksztowicz, Wojciech Kilar, 
Milo Kurtis, Michał Lorenc, Tomasz 
Makowiecki, Maciej Maleńczuk, Waldemar 
Malicki, Włodek Pawlik, Maria Peszek, 
Janusz Radek, Grzegorz Piotrowski, 
Mateusz Pospieszalski, Zbigniew Preisner, 
Renata Przemyk, Henri Seroka, Maria 
Sadowska, Andrzej Smolik, Stanisław 
Soyka, Tomasz Stańko, Adam Sztaba, 
Grzegorz Turnau, Michał Urbaniak, 
Dominik Wania, Wojciech Waglewski. 

Scenografowie 
i kostiumolodzy

Anna Bamgart, Magda Biedrzycka, Ewa 
Braun, Małgorzata Bulanda.

Artyści plastycy, 
fotograficy
Marek Wojciech Druszcz, Andrzej 
Dudziński, Andrzej Pągowski, Rosław 
Szaybo, Krzysztof Wellman.

Krytycy
Jerzy Armata, Paweł T. Felis, Bożena 
Janicka, Ryszard Jaźwiński, Andrzej 
Kołodyński, Janusz Kołodziej, Maria 
Kornatowska, Artur Kosiński, Tadeusz 
Lubelski, Łukasz Maciejewski, Zdzisław 
Pietrasik, Anita Piotrowska, Jerzy 
Płażewski, Jacek Rakowiecki, Magdalena 
Sendecka, Tadeusz Sobolewski, Tadeusz 
Szczepański, Andrzej Werner, Konrad 
Zarębski, Stanisław Zawiśliński.

Festiwalowe gale  
i koncerty prowadzili:
Marcin Dorociński, Anna Grygiel, Olivier 
Janiak, Grzegorz Janiszewski, Artur 
Janus Tomasz Kapturkiewicz, Tomasz 
Karolak, Krzysztof Nowak, Maciej 
Orłoś, Marcin Pulit, Marzena Rogalska, 
Magdalena Różczka, Andrzej Sołtysik, 
Paweł Sztompke, Jerzy Świtek, Daria 
Widawska, Bogusław Wojtowicz.
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Zespół Organizacyjny
Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Anna Grygiel – dyrektor
Jerzy Armata – dyrektor artystyczny
Tomasz Kapturkiewicz – dyrektor 
Tarnowskiego Centrum Kultury

Zespół:
Marcin Dąbek
Krystyna Frączek
Mirosława Idler
Artur Janus
Jarosław Kajmowicz
Zbigniew Krużel
Sebastian Szafarz
Maria Wardyń

Ponadto na przestrzeni 25 lat przy 
organizacji festiwalu pracowali:
Jerzy Świtek – pomysłodawca 
imprezy, prezes DKF „Oscar”, oraz 
członkowie DKF „Oscar”
Dział Imprez DK Zakładów Azotowych pod 
kierownictwem Joanny Ożarowskiej 
Maria Skwirut – dyrektor 
Tarnowskiego Ośrodka Kultury 
Zbigniew Guzik – dyrektor 
Tarnowskiego Centrum Kultury 

oraz
Andrzej Kotkowski – dyrektor 
artystyczny TNF (2003-2005)
Diana Kamykowska 
Grzegorz Nawrocki
Grażyna Nowak
Alicja Nytko
Marcin Sobczyk
Anna Trzpit
Bogusław Wojtowicz
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Indeks filmów  
konkursowych

0_1_0 (23)
33 sceny z życia (23)
300 mil do nieba (4)
Afonia i pszczoły (24)
Aleja gówniarzy (21)
Amok (13)

Angelus (16)
Anioł w Krakowie (17)
Anioł w szafie (3)
Bandyta (12)
Bar pod Młynkiem (19)
Bellissima (16)
Benek (22)
Bezmiar sprawiedliwości (21)
Biała sukienka (18)
Blok.pl (16)
Bo wolność krzyżami się mierzy... Generał 
Anders i jego żołnierze (5)
Bohater roku (2)
Boisko bezdomnych (23)
Boże skrawki (16)
Braciszek (21)
Cała zima bez ognia (20)
Chaos (21)
Chłopiec na galopującym koniu (21)
Chopin. Pragnienie miłości (16)
Chrzest (25)
Ciało (18)
Cisza (16)
Co słonko widziało (21)
Córka marnotrawna (16)
Cud purymowy (15)
Cudowne lato (25)
Cudowne miejsce (9)
Cudzoziemka (1)
Cwał (11)
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 
(25)
Cześć, Tereska (16)
Cztery noce z Anną (23)
Daleko od okna (15)
Diabeł (3)
Diabły, diabły (6)
Dług (14)
Długa noc (7)
Dom zły (24)
Doskonałe popołudnie (20)
Dotknięci (4)
Dotknięcie ręki (7)
Drzazgi (23)
Duże zwierzę (15)

Dwa księżyce (8)
Dzieci i ryby (11)
Dziecko szczęścia (6)
Dzień świra (17)
Dziewczynka z hotelu Excelsior (3)
Edi (17)
Egzekutor (14)
Enen (24)
Erratum (25)
Essential Killing (25)
Ewa (25)
Farba (12)
Faustyna (10)
Fundacja (21)
Futro (22)
Ga, Ga. Chwała bohaterom (1)
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Galerianki (24)
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest... (4)
Generał. Zamach na Gibraltarze (23)
Girl Guide (10)
Głód (1)
Głuchy telefon (6)
Gra w ślepca (1)
Grający z talerza (11)
Gry uliczne (11)
Handlarz cudów (24)
Hania (22)
Hel (24)
Historia kina w Popielawach (13)
Historie miłosne (12)
Ile waży koń trojański? (23)
Inferno (16)
Jak narkotyk (14)
Jańcio Wodnik (9)
Jasminum (21)
Jasne błękitne okna (21)
Jestem (20)

Jestem twój (24)
Jeszcze nie wieczór (23)
Jeszcze tylko ten las (6)
Jezioro Bodeńskie (1)
Joanna (25)
Jutro będzie lepiej (25)
Jutro idziemy do kina (22)
Kameleon (16)
Kanalia (7)
Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze  
w Polsce (5)
Kiedy rozum śpi (7)
Kiler (12)
Kiler-ów 2-óch (13)
Kim był Joe Louis? (7)
Kochankowie mojej mamy (1)
Kochankowie z Marony (20)
Kolejność uczuć (8)
Kolos (9)
Komornik (20)
Koniec gry (7)
Korczak (5)
Kornblumenblau (4)
Korowód (22)
Kratka (11)
Kroll (6)
Kronika wypadków miłosnych (1)
Kroniki domowe (12)
Krótki film o miłości (3)
Krótki film o zabijaniu (3)
Księga wielkich życzeń (12)
Kto nigdy nie żył (21)
Kuchnia polska (6)
Lato miłości (9)
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza (4)
Lekcje pana Kuki (23)
Lincz (25)
List (16)
Łagodna (10)
Łóżko Wierszynina (12)
Made in Poland (25)
Magnat (2)
Mała matura 1947 (25)
Mała Moskwa (23)

Masz na imię Justine (20)
Matka Królów (2)
Matka swojej matki (11)
Matka Teresa od kotów (25)
Męska sprawa (16)
Mistrz (20)
Mistyfikacja (24)
Mniejsze zło (24)
Moja krew (24)
Moje miasto (17)
Moje pieczone kurczaki (17)
Mój Nikofor (19)
Na swoje podobieństwo (16)
Nad Niemnem (2)
Nad rzeką, której nie ma (6)
Nadzieja (22)
Naprawdę krótki film o miłości, zabijaniu i 
jeszcze jednym przykazaniu (8)
Nic (13)
Nie ten człowiek (25)
Niedzielne igraszki (3)
Nienormalni (5)
Niepochowany  (19)
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Niezawodny system (22)
Nocny gość (5)
Odjazd (7)
Ogniem i mieczem (13)
Ogród Luizy (22)
Ono (19)
Operacja Dunaj (24)
Operacja Samum (13)
Ostatni dzwonek (4)
Ostatni prom (4)
Palimpsest (21)
Pamiętnik filmowy Igi C. (16)
Pan Tadeusz (14)
Panna Nikt (11)
Pantarej (3)
Parę osób, mały czas (20)
Pestka (10)
Patrzę na Ciebie, Marysiu (15)
Persona non grata (20)
Pieniądze to nie wszystko (15)
Pierścionek z orłem w koronie (8)
Plac Zbawiciela (21)
Podwójne życie Weroniki (6)
Pogoda na jutro (18)
Pokuszenie (10)

Pora na czarownice (9)
Pora umierać (22)
Pornografia (18)
Poznań 56 (11)
Pożegnanie jesieni (5)
Pożegnanie z Marią (8)
Pół serio (15)
Prawo ojca (14)
Pręgi (19)
Proces (5)
Prosta historia o miłości (25)
Prymas. Trzy lata z tysiąca (15)
Przebacz (21)
Przedwiośnie (15)
Przemiany (18)
Przesłuchanie (4)
Przewodnik (3)
Przypadek (2)
Przypadek Pekosińskiego (8)
Pułkownik Kwiatkowski (10)
Quo vadis (16)
Requiem (16)
Rewers (24)
Rezerwat (21)
Rozdroże cafe (20)
Rozmowa z człowiekiem z szafy (9)
Różyczka (25)
Rysa (23)
Sam pośród swoich (1)
Samowolka (8)
Senność (23)
Siekierezada (1)
Skarby ukryte (15)
Skarga (7)
Skazany na bluesa (20)
Skrzydlate świnie (25)
Słoneczny zegar (12)
Sonata marymoncka (3)
Spis cudzołożnic (9)
Stacja (16)
Stan posiadania (4)
Stan strachu (5)
Stan wewnętrzny (4)
Stary człowiek i pies (23)
Statyści (21)

Sukces (17)
Suplement (16)
Symetria (18)
Szabla od komendanta (10)
Szczęśliwego Nowego Jorku (12)
Szczęśliwy człowiek (15)
Szesnastu (5)
Sztuczki (22)
Szwadron (8)
Śluby panieńskie (25)
Śmierć jak kromka chleba (9)
Środa, czwartek rano (22)
Świnki (24)
Tam i z powrotem (16)
Tatarak (23)
Tato (10)
Taxi A (22)
Torowisko (14)
Tragarz puchu (7)
Trzy kolory. Niebieski (8)
Trzy stopy nad ziemią (1)
Tulipany (19)
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Tydzień z życia mężczyzny (14)
U Pana Boga w ogródku (22)
U Pana Boga za piecem (13)
Ubu król (18)
Ucieczka z kina Wolność (5)
Usłyszcie mój krzyk (6)
Vinci (19)
W dół kolorowym wzgórzem (19)
W kogo ja się wrodziłem (17)
W zawieszeniu (2)
Warszawa (18)
Weiser (15)
Wenecja (25)
Weryfikacja (2)
Wesele (19)
Wielki bieg (2)
Wierna rzeka (2)
Wino truskawkowe (23)
Wojaczek (14)
Wojna polsko-ruska (23)
Wolny strzelec (3)
Wrony (9)
Wróżby kumaka (20)
Wrzeciono czasu (10)
Wszyscy jesteśmy Chrystusami (20)
Wszyscy święci (17)
Wszystko będzie dobrze (22)
Wszystko, co kocham (24)
Wszystko, co najważniejsze (8)
Wygrany (25)
Z odzysku (21)
Zakochany anioł (19)
Zawrócony (9)
Zero (24)
Zerwany (18)
Złoto dezerterów (13)
Zmruż oczy (17)
Zwerbowana miłość (25)
Zwolnieni z życia (7)
Żółty szalik (15)
Żurek (18)
Życie wewnętrzne (2)
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową (15)
Życie za życie. Maksymilian Kolbe (6)

Abecadło zwierząt cz. 1 (23)
Bukolandia katastrofa (21)
Bukolandia Turydlaki (21)
Bursztynowa korona (24)
Chcemy wielkie dzieło pacnąć (25)
Czarne licho (24)
Dar skarbnika (25)
Dlaczego paw został wyrzucony z ptasiej 
opery (25)
Dlaczego urósł brzuch sąsiadce (25)
Domek (21)
Dwanaście miesięcy (21)
Felicjanek 10 (22)
Grzyby burzy (23)
Guzik Latuse’a (24)
Historia niepokornego kurczaka (23)
Jak promyk słońca szukał przyjaciela (21)
Kajko i Kokosz (21)
Kawa Babujagi (24)
Klucz Minimiszka (24)
Kosmiczna lekcja (25)
Kozucha kłamczucha (23)
Krawiec Niteczka (21)
Król i królik (23)
Król kruków (23)
Kto odchudził księżyc (25)
Kto skopał ogród (25)
Len (21)

Lodowa Góra (21)
Lustro gnomów (24)
Łuska Nissa (24)
Mokra bajeczka (22)
Niebezpieczna przygoda (21)
O królewnie zaklętej w żabę (21)
O Zefliku i smoku (25)
Ogromne, kolorowe i ma dwie nogi (25)
Owadeusz i trąba (22)
Owsianka Nissa (24)
Poznańskie koziołki (25)
Przygoda nad stawem (23)
Radostki (22)
Skąd ten zapach (25)
Syn gwiazd (21)
Szalony zegar (25)
Szewc Kopytko i kaczor Kwak (24)
Szkarłatna perła (22)
Tajemnicze zniknięcie gąsienicy (25)
Tryumf pana Kleksa (21)
W odmętach kosmosu, czyli gdzie jest 
księżyc (23)
Wielka wędrówka (21)
Włos Liczyrzepy (24)
Zielona kredka (24)
Zimowe wróżki (23)
Złota jabłoń (23)

Indeks filmów  
konkursowych
(Kino Młodego Widza)
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4 w 1 (18)
89 mm od Europy (24)
Akademia pana Kleksa (24)
Apel (22, 25)
Awantura o Basię (22)
Beats of Freedom – Zew wolności (24)
Big Bang (20)
Ceramika iłżecka (13)
Chemia (24)
Czerwone i czarne (22)
Człowiek i chleb (25)
Człowiek z żelaza (10)
Cztery pory roku (12)
Ćwiczenia z niepamięci (21)
Danton (19)
Danusia i Warszawa (13)
Do widzenia, do jutra (21)
Drewniane oko Krzysztofa (13)
Droga (22)
Dzieci i ryby (22)
Dzieje mistrza Twardowskiego (24)
Dzień świra (22)
Dżungla (24)

Kinema (23)
Kobieta z papugą na ramieniu (18)
Kopia mistrza (21)
Kornblumenblau (9)
Kraj świata (9)
Kronika wypadków miłosnych (10)
Kropka, wykrzyknik, znak zapytania (24)
Król Olch (11)
Królik po berlińsku (24)
Krótki film o miłości (10)
Labirynt (22)
Ladies and Gentlemen (24)
Las (24)
Las katyński (22)
Lata dwudzieste... lata trzydzieste...  (20)
Latające włosy (20)
Lato miłości (20)
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama 
Mickiewicza (13)
Lech Majewski. Świat według Bruegela (24)
Len (24)

Indeks filmów  
pozakonkursowych

Eden (17)
Erotyk (13)
Eugeniusz Cękalski, Antoni Bohdziewicz, 
Andrzej Munk (23)
Fotel (22)
Franz Kafka (20)
Gorączka mleka (13)
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ 
króla kasiarzy (20)
Historie miłosne (22)
Homo Father (20)
Jak to się robi (14)
Janka (23)
Jańcio Wodnik (23)
Jezioro Bodeńskie (12, 16)
Jowita (12, 18)
Kallafiorr (15)
Kaskader (24)
Katedra (17, 22)
Katyń (22)
Każdy powinien mieć swoje dzieciństwo (8)
Kiler (22)



95

Indeksy

Licencja na zaliczanie (18)
Lilian’s Story (11)
Łagodna (20, 22)
Marysia i Napoleon (24)
Marzyciel (20)
Matka Królów (16)
Mazepa (13)
Miejsce urodzenia (24)
Młyn i krzyż (25)
Motór (18)
Moje miejsce (24)
Mój Kieślowski (23)
Mój Nikifor (22)
Muchotłuk (13)
Murarz (20)
Na tropach Bartka (23)
Nadzór (9)
Neonowa fraszka (24)
Nerwowe życie kosmosu (20)
Nowy dzwon (25)
Obywatel Piszczyk (17)
Oczekiwanie (24)
Oczywiście, że miłość (18)
Oj da da na (13)
Ostatni dzień lata (21)
Ostry film zaangażowany (22)
Palace Hotel (12)
Pan... dziad z lirą (23)
Pan Kleks w kosmosie (24)
Pętla (25)
Pianista (17)
Pieniądze albo życie (12)
Pierścień księżnej Anny (22)
Piotruś i wilk (22)
Podróże pana Kleksa (24)
Pograbek (23)
Pora umierać (25)
Portret artysty z czasów młodości (23)
Pożegnania (12)
Pożegnanie jesieni (9)
Przechodzień (22)
Przyczynek do teorii językoznawstwa (13)
Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy (14)
Ptak (25)
Pytania (13)

Refleksy (22)
Rejs (10, 14)
Rodzina Leśniewskich (23)
Rondo (13)
Rozbijemy zabawę... (13)
Sala samobójców (25)
Siedem kobiet w różnym wieku (20)
Siostry (24)
Skansen (24)
Skarb (25)
Skarb Czarnego Jacka (24)
Słoń (13)
Słońce i cień (22)
Spokojne lata (17)
Sposób na Moravię (13)
Spóźnieni przechodnie (12)
Stary kowboj (24)
Stasiek (13)
Sublokator (21)
Syn (25)
Szabla od komendanta (23)

Szajbus. Film o Wojtku Wiszniewskim (23)
Szkarłatna perła (24)
Szpital (20)
Take Five (13)
Tango (22)
Trędowata (24)
Trzeba zabić tę miłość (18)
Trzy dni z życia małżeńskiego (13)
Ugór (20)
Urząd (13)
Vabank II, czyli riposta (21)
Vinci (21)
W dżungli (24)
W starym dworku, czyli niepodległość 
trójkątów (17)
Wesele (13)
Wielka majówka (20)
Wielki Tydzień (10)
Wielkie zmęczenie (9)
Wniebowzięci (14)
Wolność nogi (20)
Wrzeciono czasu (12)
Wspaniały marsz (24)
Wszystkie pieniądze świata,  
odc. III i IV (17)
Wszystko może się przytrafić (24)
Wycieczka za miasto (24)
Wydalony (25)
Wyjście (13)
Z punktu widzenia nocnego portiera (20)
Zabawa (13)
Zakład (9)
Zbrodnia i kara (20)
Zemsta (24)
Zezowate szczęście (10)
Ziemia obiecana (10, 19)
Zimowe wróżki (24)
Zuzanka i utopce (24)
Że życie ma sens (15)
Żółty szalik (18)
Żywa woda (24)



Główny Partner Tarnowskiej Nagrody Filmowej
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