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Szanowni bydgoszczanie, Drodzy miłośnicy kina.
Bardzo się cieszę, że pojawia się nowy festiwal.
Cieszę się podwójnie, bo to w mojej kochanej Bydgoszczy, gdzie
się urodziłem i gdzie z duma przyjąłem tytuł honorowego
obywatela. Ale także dlatego, że pomysł jest oryginalny.
Nie ma takiego drugiego festiwalu w Bydgoszczy.
Filmy dokumentalne sprzed stu lat, maja swój urok. Śmieszą,
ale też uczą. Bawią, ale także niosą przesłania ważne także dziś.
Gratuluję pomysłodawcom i organizatorom i życzę żeby
się wszystko udało. Nie tylko pierwsza edycja, ale także następne.

fot. Wojciech Olszanka

I jeszcze jedno: Filmy festiwalowe będą pokazywane
w Pomorzaninie, z którym wiążą mnie liczne i miłe wspomnienia.
Za młodu w kinie tym przesiedziałem wiele godzin. Dobrze,
że Pomorzanin ożył.
Niech dobrze służy kolejnym pokoleniom bydgoszczan.
Pozdrawiam publiczność OLD FILM FESTIVAL 2021.

Leonard Pietraszak
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Kilka lat temu na rynku warzywnym zauważyłem na straganie
blaszane, okrągłe puszki. Leżały koło fasolki szparagowej.
Z rozmowy ze sprzedającym wynikało, że są tam taśmy filmowe,
16 mm szerokości. Z opisu na jednej z puszek dowiedziałem się,
że w środku jest film z 1935 roku.

fot. Roman Bosiacki

Po krótkich negocjacjach kupiłem w ciemno cztery taśmy,
za niezbyt duże pieniądze. Straganiarz zastrzegł, że reklamacji nie
przyjmie. Przystałem. Taśmy te leżały już u mnie w domu kilka lat,
aż wydarzył się cud. Sąsiadka, dwa domy od mojej kamienicy,
zaczepiła mnie na ulicy, mówiąc, że ma na strychu walizkę,
w której są jakieś taśmy. Pocałowałem ją w rękę i stałem
się właścicielem kolejnych 16 mm filmów.

Teraz już musiałem zobaczyć, co na nich jest. Zorganizowałem projektor, który wydaje taki
charakterystyczny terkot i siedziałem jak zaczarowany kilka godzin przed białą ścianą,
na której ukazał się w kolejnych kilku- i kilkunastominutowych dokumentach filmowych świat,
którego już nie ma. Sprzed 80, 90, 100 lat. Czarno-biały, w większości bez dźwięku. Obrazy
z Grenlandii, Nowej Zelandii, Islandii, bajki, filmy propagandowe z pierwszej i drugiej wojny
światowej. Wtedy podjąłem decyzję, że muszę zrobić przegląd tych filmów. I jest: nazywa się OLD
FILM FESTIVAL.
Rozpuściłem wici po znajomych, a ci po swoich znajomych, także instytucjach, i zbiór się powiększał. Do pomysłu przychylnie odnieśli się szefowie kina Pomorzanin i ostatnie pół roku wespół
w zespół przygotowaliśmy pierwszą edycję OFF. Ich sukcesem jest odnalezienie krótkiego filmu
o Bydgoszczy z czasów międzywojnia. Takiej Bydgoszczy jeszcze nikt nie widział. Zapraszam,
zobaczcie.
I tylko żal, że nikogo z bohaterów tych filmów już nie ma.

Józef Herold
dyrektor artystyczny

Kristal-Pallast otworzył się w 1914 roku. To zobowiązuje.
Pomorzanin jest miejscem wyjątkowym, ocalałym fizycznie
w architektonicznej tkance bydoskiego śródmieścia, ale także
(a może nawet przede wszystkim) w sentymentach i życiorysach
mieszkańców miasta. Po latach niszczenia i zapomnienia powraca i reaktywuje działalność, pięknieje i dziesiątkami imprez
odradza się jako ważne miejsce na mapie kultury.
Starannie kultywujemy historię tego miejsca, które niemal
przestało istnieć i zniknęło na całe 14 lat. Przywracamy historię nie
tylko przestrzeni Pomorzanina, ale także innych bydgoskich
kinematografów, które znikły na przestrzeni ostatniego stulecia,
które nanosimy na nasz Szlak Nieistniejących Kin Bydgoskich.

O pamięci i odzyskiwaniu opowiada też nasz OLD FILM FESTIVAL 2021. O obrazach odnalezionych, wyciągniętych z zapomnianej walizki; o migawkach przeszłości odzyskanych ze starej
taśmy na strychu. O filmach, które całe dziesięciolecia uznawane były za utracone, a jednak wróciły
na ekrany z wielkim rozmachem. O ogromie poszukiwań i znaczeniu archiwów, tych największych
- w filmotekach, i tych prywatnych - w kartonie na dnie babcinej garderoby.
Seanse OLD FILM FESTIVAL 2021 korzystają z dobrodziejstw epoki cyfrowej, jednak najbardziej
zależy nam na odtworzeniu atmosfery świetlanych pałaców, których już nie ma. Najmłodsze filmy
pochodzą z lat 50. XX wieku. Obok dwóch większych fabuł pokazujemy drobne formy, te z czasów
przed powstaniem Wielkiego Kina, i te wyświetlane na jego marginesie: jednoaktówki, kroniki,
impresje, dodatki, a nawet reklamy. Jak za dawnych lat, niektóre seanse zilustruje taper i dźwięki
thereminu, a plansze niemego filmu przeczyta na głos lektor, a w przestrzeniach Pomorzanina
znów pokażemy projektory i inne eksponaty historyczne.
Zapraszamy do wspólnej podróży w przeszłość.

Marcin Pietras
dyrektor festiwalu

kadr z fillmu PERSIL, sekwencja przedstawiająca widoki z Bydgoszczy
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OLD FILM FESTIVAL 2021
INAUGURACJA FESTIWALU

czwartek, 7 października 2021
godzina 18:00
Film propagandowy PERSIL (1935)
czyta Krystyna Czubówna
akompaniament muzyczny: Alexandra Kędra
ponadto w programie:

Zdarzyło się w Bydgoszczy
fragmenty spektaklu muzycznego piosenki międzywojennej
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Matuszak
zaśpiewają: Małgorzata Żurańska-Wilkowska, Małgorzata Werachowska
pianino: Daniel Pradella
gospodarz wieczoru: Maciej Ulewicz
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O FILMIE
Unikatowy, przedwojenny film propagandowy odnaleziony w archiwach Filmoteki Narodowej
w Warszawie. Został nakręcony na zlecenie Polskiej Spółki Akcyjnej „Persil", która prowadziła
w Bydgoszczy fabrykę. Jest jedną z nielicznych, zachowanych w całości, produkcji powstałych
w naszym mieście. To materiał ciekawy nie tylko ze względu na specyfikę przekazu półgodzinnego
materiału reklamowego, z zabawnymi scenkami dotyczącymi walorów i sposobów zastosowania
cudownego detergentu, ale także dlatego, że zawiera kadry ukazujące wnętrza i pracę bydgoskiego
zakładu produkcyjnego oraz kilkuminutową sekwencję najbardziej charakterystycznych widoków
i pejzaży miasta, w tym miejsc już nieistniejących: przedwojennego dworca i Teatru Miejskiego.
Persil pokazywany był w 1935 r. dokładnie w tej samej sali kina, wówczas nazywającego się Kristal.
By przywołać atmosferę tamtych lat, festiwalowy seans niemego filmu wzbogacony będzie
o akompaniament muzyczny profesjonalnej taperki Alexandry Kędry, a treści z plansz tekstowych
przeczyta Krystyna Czubówna.

O INAUGURACJI
Pokaz unikatowego filmu poprzedzi uroczysta gala otwarcia pierwszej edycji OLD FILM FESTIVAL
z udziałem gości specjalnych oraz minirecital utworów z popularnego spektaklu przedwojennej piosenki
Zdarzyło się w Bydgoszczy w nowych, kameralnych aranżacjach. Spektakl muzyczny powstał jesienią
2020 r., to sentymentalna podróż po międzywojennej Bydgoszczy, ukazująca jej niebywały czar, a także
koegzystencję trzech kultur.
Na projekcji reklamy proszku do prania nie może zabraknąć znanej bydgoskiej instytucji kultury - atrakcje
dla widzów przygotuje Muzeum Mydła i Historii Brudu. Ogłoszone I wręczone zostaną zostaną też
nagrody festiwalowych konkursów: na plakat i miniaturę filmową.
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ALEXANDRA KĘDRA

OLD FILM FESTIVAL 2021

stuprocentowa łodzianka - tu otrzymała wszechstronne wykształcenie
muzyczne jako absolwentka w klasie fortepianiu. Z Łódzką Akademią
Muzyczną związała życie zawodowe. Jest wykładowcą Akademii
Muzycznej oraz Szkoły Filmowej.
W moich tropach twórczych , głównymi drogowskazami są intuicja
i przeznaczenie. Improwizacja fortepianowa jest moja pasją i oddając
się jej bez reszty poddaję się także wszystkim prawom natury, które wbrew pozorom - mają fundamentalmy wpływ na nas na to, co robimy
i tworzymy.
Jestem pasjonatką kina, wielbicielką sztuki filmowej, muzyka filmowa
gra we mnie od zawsze. Sztuka taperowania jest mi szczególnie bliska
i czasem mam wrazenie, że "zgrałam" już cały niemy filmovy repertuar.
Jestem też pasjonatką życia, któremu poddaję się z radością,ale czasem
też staję okoniem, gdy ogląd rzeczywistości (a i przekładanie jej na
dźwięki) wymaga ode mnie determinacji i prawdy.

PARTNER

WIECZORU
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Dziennik Bydgoski nr 262, 13 listopada 1935 r., strona 12

Dziennik Bydgoski nr 264, 15 listopada 1935 r., strona 9
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piątek, 8 października 2021
godzina 18:00

Propaganda między wojnami
Blok filmów dokumentalnych i kronik z okresu I i II wojny światowej
oraz relacji z frontu, ale także z ćwiczeń wojskowych, młodzieżowych
letnich obozów pracy w latach trzydziestych. Poszczególne taśmy,
wyprodukowane przez wytwórnię filmów edukacyjnych i naukowych
RWU (Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht),
staną się przyczynkiem do analizy technik propagandowych
stosowanych w tego typu produkcjach.
Filmy nieme, zdigitalizowane z taśm 16 mm, z wprowadzeniem
Roberta Wichrowskiego Technika filmowa w służbie propagandy
III Rzeszy. Manipulacja obrazem i komentarzem w filmie dokumentalnym, dialogami i opowieścią w filmie fabularnym.

W programie
Obóz młodzieżowy (Niemcy, lata 30.)
Wojska powietrzno-desantowe (II WŚ)
Dzień walk na froncie zachodnim (II WŚ)
Lotnicy na froncie zachodnim (I WŚ)
Powrót do Rzeszy (aneksje poprzedzające II WŚ)

Robert Wichrowski
reżyser, wykładowca Warszawskiej
Szkoły Filmowej.
Autor seriali telewizyjnych, filmów
dokumentalnych nagradzanaych na
festiwalach w Chicago, Mediolanie
i Teplicach. Jego filmy fabularne
Karuzela i Syn Królowej Śniegu prezentowane były m.in. na festiwalach
w kraju - Nowe Horyzonty, Tofifest
i za granicą w Chicago, Los Angeles,
Montrealu, Pekinie czy Pune.
W 2022 roku na ekranach kin pojawi
się jego piąty film fabularny,
zatytułowany Negatyw.
13
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sobota, 9 października 2021
godzina 16:00

Różne oblicza kina amatorskiego
Pokaz różnorodnych gatunkowo i tematycznie amatorskich i półprofesjonalnych filmów
krótkometrażowych od lat dwudziestych do pięćdziesiątych XX wieku.
Wybór filmów, wprowadzenie i dyskusja: Paulina Haratyk.

W programie
Ja kinuję (2012, 25’) realizacja: Karolina Puchała-Rojek
Fundacja Archeologia Fotografii na podstawie materiałów Zofii Chomętowskiej z II poł. lat 20. XX w.
Wesele Księżackie (1937, film niemy 11’) realizacja: Tadeusz Jankowski
film z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wiosna narciarzy (1934, 10’) realizacja: Adam Krzeptowski,
Regi Poloniae (1957, 12’) realizacja Jan i Danuta Maćkow oraz Stanisław Fischer
Amatorski Klub Filmowy Śląsk
15

O FILMACH
Ja kinuję (2012)
Unikatowy materiał filmowy znakomitej fotografki Zofii Chomętowskiej z końca lat 20., odsłaniający
fragmenty prywatnego życia jej rodziny i przyjaciół. Montaż archiwalnego materiału filmowego, według
koncepcji Karoliny Puchały-Rojek, z komentarzem literackim Mikołaja Łozińskiego i muzyką Kapeli ze Wsi
Warszawa. Zgitializowana, nietypowa taśma Pathé Baby z perforacją w środku odkrywa fenomenalne
i unikalne zdjęcia z prywatnego życia Chomętowskiej, z Porochońska, z warszawskiej Królikarni, Wenecji
i Tunezji. W filmie obok autorki pojawia się jej mąż Jakub , Izabella Radziwiłł, generał Carton de Wiart,
Jadwiga Tereszczenko, Józef Haller, Michał Pawlikowski i wiele innych znanych osób. Film jest
wyjątkowym zapisem ówczesnego krajobrazu Polesia oraz życia, jakie prowadziła, pochodząca z rodziny
szlacheckiej, Zofia Chomętowska.
Wesele księżackie (1937)
Polski barwny amatorski film dokumentalny z 1937 r.
w reżyserii inżyniera Tadeusza Jankowskiego, zrealizowany na wąskiej taśmie 16 mm. Jeden z pierwszych
filmów barwnych wyprodukowanych w Polsce.
Przedstawia obrzęd wesela w Złakowie Borowym
w powiecie łowickim, od chwili proszenia na wesele,
poprzez oczepiny do przeprowadzki młodej żony
z domu rodzinnego do męża. Wzięło w nim udział
około 50 miejscowych chłopców i dziewcząt.
Warstwę dźwiękową stanowią regionalne motywy
muzyczne z płyt.
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Produkcja Tadeusza Jankowskiego otrzymała w 1938 r. pierwszą nagrodę w kategorii filmów dokumentalnych na Międzynarodowym Kongresie Filmu Amatorskiego w Wiedniu oraz Wielką Nagrodę Międzynarodowego Zrzeszenia Amatorów Filmowców UNICA za najlepszy film całego konkursu. Uzyskała
także złoty medal i Puchar św. Stefana na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Amatorskich w Budapeszcie.
Wiosna narciarzy (1934)
Krótkometrażowy film zakopiańskiego górala, Adama
Krzeptowskiego. Film w lekkiej i dowcipnej formie (scena
przepłynięcia na krze przez Morskie Oko!) przedstawia uroki
sportów zimowych i sportowy podbój Tatr, a w dokumentalnych ujęciach widać sportowców z tamtych lat: braci Marusarzy
i skoczka Bronisława Czecha.w scenach z międzynarodowych zawodów narciarskich w Zakopanem. Ważną rolę
w filmie pełni muzyka Władysława Bugayskiego oraz dwie
napisane przez niego piosenki, wykonane przez popularny
wówczas chór Juranda.

Regi Poloniae (1957)
Film Jana i Danuty Maćkow. Alegoryczna opowieść o polskości i często wiązanym z nią romantycznym
męczeństwie. Uświęconą przestrzeń kościoła wypełniają symbole Polski i duchowości. Zbrukanie
tej przestrzeni ukazane zostaje poprzez samoistnie poruszające się przedmioty: sakiewka pełna monet
sugeruje, że Polska została kupiona przez obce mocarstwa; miecze, hełmy, tarcze i płonące pochodnie
symbolizują walkę; a ogólny upadek oddany zostaje za pomocą symboliki związanej z jedzeniem i alkoholem.
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RÓŻNE OBLICZA KINA AMATORSKIEGO
Kino amatorskie ma tak samo długą historię jak kinematografia zawodowa. Od jej początku
i właściwie do czasów obecnych tym mianem określa się różnorodne działania filmowe,
podejmowane poza systemem komercyjnej produkcji i dystrybucji. Choć w przedwojennej
Polsce, z powodu złej sytuacji ekonomicznej, ten obszar nie rozwijał się tak prężnie, jak w innych
krajach Europy czy w Stanach Zjednoczonych, to także i tutaj powstawały interesujące
amatorskie etiudy oraz podejmowano istotne próby stworzenia sprzętu dedykowanego
niezawodowym filmowcom, który byłby dużo tańszy i łatwiejszy w obsłudze niż ten
wykorzystywany w komercyjnym kinie. Na przykład dziełem życia Kazimierza Pruszyńskiego, najsłynniejszego polskiego wynalazcy filmowego o światowej sławie, był przeznaczony właśnie filmowi
amatorskiemu aparat OKO, który łączył w sobie funkcje kamery i projektora. Wynalazca pierwszy
raz zaprezentował go na przełomie lat 10. i 20. XX wieku, a później, aż do wybuchu II wojny
światowej, starał się o wprowadzenie go do masowej produkcji zarówno w Polsce, jak i w Stanach
Zjednoczonych.
Tak jak w aparacie OKO, specyfiką kina amatorskiego realizowanego na taśmach filmowych
(czyli mniej więcej do lat 80., gdy zaczęła rozpowszechniać się technologia wideo), było używanie
tak zwanych wąskich taśm – w formatach 9.5 mm, 16 mm i 8 mm, jak również podejmowanie
innych tematów i gatunków niż te, którymi zajmowało się kino zawodowe. Filmy amatorskie
to więc zarówno realizacje home movies (tak samo popularne 100 lat temu, jak i dziś) nagrania
obrazujące codzienność, rodzinę i domowe uroczystości. Jak również kino użytkowe – filmy
edukacyjne, instruktażowe czy etnograficzne i antropologiczne. A wreszcie także kino
eksperymentalne, jak na przykład pierwsze próby filmowe podejmowane przez członków
przedwojennego Stowarzyszenia START, w którym działali jedni z najważniejszych filmowców
zarówno międzywojnia jak i początków PRL-u.
W ramach pokazu Różne oblicza kina amatorskiego zaprezentowane zostaną etiudy z okresu
przed i tuż powojennego, wykorzystujące wszystkie wspomniane wyżej rodzaje: Zrealizowane
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w II połowie lat 20. home movies najwybitniejszej fotografki
międzywojnia Zofi Chomętowskiej, zmontowane w kolażowy
film Ja kinuję (2012) przez Fundację Archeologia Fotografii
i ukazujące jej zagraniczne podróże oraz czas spędzony
z bliskimi w rodzinnym dworku na Polesiu.
Najbardziej utytułowany na świecie polski film dokumentalny
międzywojnia, etnograficzne Wesele Księżackie (1937)
Tadeusza Jankowskiego, dokumentujące rytuały związane
z tradycyjnym, ludowym ślubem, a ponadto po raz pierwszy
wykorzystujące barwną taśmę, dzięki której udało się wydobyć
wspaniałe walory mazowieckich pejzaży oraz łowickich
strojów. Półzawodową etiudę fabularną Wiosna narciarzy
(1934) zakopiańskiego fotografa Adama Krzeptowskiego,
w której główne role odegrali amatorzy a jednocześnie
mistrzowie narciarstwa (m.in. Bronisław Czech oraz bracia
Stanisław i Jan Marusarzowie), przedstawiającą niezwykłe
górskie plenery oraz niemal akrobatyczne popisy jazdy
na nartach.
Awangardowe Regi Poloniae (1957), zrealizowane przez Jana
i Danutę Maćkow oraz Stanisława Fischera z Amatorskiego
Klubu Filmowego Śląsk i nagrodzone Grand Prix na światowym
festiwalu kina amatorskiego UNICA. Film ten, inspirowany
niemieckim ekspresjonizmem, przedstawia historię zabójstwa
czwartego króla Polski Przemysła II wyłącznie poprzez
wnętrza i rekwizyty, a także – niestety niezachowaną
do czasów obecnych – ścieżkę dźwiękową.

Paulina Haratyk

Paulina Haratyk
badaczka filmu, zajmująca się kinem niezależnym, amatorskim i awangardowym.
Odszukuje i popularyzuje nieznane oraz zapomniane filmy. Pisze i opowiada o kinie
traktując, je jako sposób komunikacji i poszerzania wiedzy o świecie. Konceptualizuje,
szuka połączeń i bada filmy skupiając się
na perspektywie ich odbiorców.
Przygotowuje pracę doktorską na temat
Amatorskich Klubów Filmowych z okresu
PRL-u i realizuje projekty badawcze,
kulturalne, edukacyjne i społeczne z
wykorzystaniem filmów i nowych mediów.
Prowadzi stronę FilmAmatorski.pl, pracuje
w Filmotece Narodowej – Instytucie
Audiowizualnym.
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sobota, 9 października 2021
godzina 18:00

Rola archiwum filmowego
w pracy filmoznawczej
Debata z udziałem badaczy historii kinematografii
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
profesorów Piotra Zwierzchowskiego i Mariusza Guzka
oraz Pauliny Haratyk, specjalistki w zakresie
kina amatorskiego, niezależnego i eksperymentalnego.

20

Archiwum filmowe jest miejscem gromadzenia rodzimego dziedzictwa audiowizualnego
– filmów powstających i pokazywanych w kraju oraz odgrywających istotną rolę dla jego kultury
i tradycji, a także tzw. materiałów okołofilmowych (m.in. plakatów, fotosów, programów
kinowych, dokumentów z realizacji), uzupełniających wiedzę filmograficzną. Celem archiwum
jest nie tylko gromadzenie, ale także opieka nad filmami, konserwacja nośników, digitalizacja
i rekonstrukcja kopii filmowych. Od kilkudziesięciu lat coraz istotniejsze staje się także jak
najszersze upowszechnianie zasobów archiwalnych – zarówno badaczom, filmowcom
wykorzystującym materiały archiwalne w swoich produkcjach, jak i po prostu społeczeństwu.
Archiwum oprócz swojej funkcji praktycznej, umożliwiającej pokazywanie i badanie filmów
z całej historii tego medium, ma także funkcję symboliczną – wpływa na kształt filmowego
kanonu, poprzez wybieranie tych dzieł i rodzajów filmów, które mają być w nim gromadzone,
a w dalszej perspektywie także poddawane kosztownej i niezwykle czasochłonnej rekonstrukcji
(przykładowo podstawą kolekcji większości archiwów filmowych na świecie są pełnometrażowe
produkcje fabularne, natomiast np. filmy amatorskie zaczęły być gromadzone w tych instytucjach
dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach).
Podczas panelu Rola archiwum filmowego w pracy filmoznawczej zastanowimy się nad związkami i różnicami pomiędzy pracą archiwistów filmowych i badaczy kina, celowością
wykorzystywania zasobów archiwum w praktyce filmoznawców, a także kwestiami
metodologicznymi związanymi z opisywaniem i analizowaniem dziedzictwa audiowizualnego.

Paulina Haratyk
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sobota, 9 października 2021
godzina 20:00

Pokaz filmowy:
Mania. Historia pracownicy
fabryki papierosów (1918)
Jedna z pierwszych w karierze Poli Negri niemieckich produkcji, które otworzyły aktorce drogę
do światowej kariery. Uznawany przez długie lata za zaginiony film został zrekonstruowany z kopii
odnalezionej w 2006 r. Film niemy w odrestaurowanej wersji, ilustrowany muzyką skomponowaną
przez Jerzego Maksymiuka na uroczystą premierę w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 2011 r.

Mania: Die Geschichte einer Zigarettenarbeiterin (Niemcy,1918, 84’)
reżyseria: Eugen Illés
scenariusz: Hans Brennert
w rolach głównych: Pola Negri, Arthur Schröder, Ernst Wendt, Werner Hollmann
zdjęcia: Eugen Illés
scenografia: Paul Leni
muzyka do wersji z roku 2011: Jerzy Maksymiuk
23

O FILMIE
Mania, pracownica fabryki papierosów, ma reklamować nową markę. W pracowni malarza Alexa, autora
plakatu reklamowego, poznaje młodego kompozytora Hansa van der Hofa. Zakochuje się w nim z wzajemnością,
stając się jego muzą i inspirując do napisania opery. Niestety, piękna kobieta wpada też w oko Morelliemu,
wpływowemu mecenasowi sztuki.
Mania jest jednym z pierwszych filmów niemieckich w karierze Poli Negri. Nakręciła go tuż po wyjeździe
z Polski i zerwaniu kontraktu z wytwórnią Sfinks. W tym samym roku aktorka wystąpiła jeszcze w kilku
filmach niemieckich wytwórni Union (tzw. seria filmów sezonu 1918/1919), m.in. Oczy Mumii Ma (Die Augen
der Mumie Ma, reż. Ernst Lubitsch), Żółty paszport (Der gelbe Schein, reż. Victor Janson, Eugen Illes) oraz
Carmen (reż. Ernst Lubitsch). Ten ostatni przyniósł Poli Negri wielki rozgłos i rozpoczął jej wielką
światową karierę.
Mania powstała w efekcie międzynarodowej współpracy w okresie, gdy kino nieme przekraczało bariery
narodowe oraz językowe. Walory artystyczne filmu stanowią wartka dramaturgia, interesujące kreacje
aktorskie, ciekawe zabiegi operatorskie oraz wyszukana scenografia według projektu Paula Leni,
znanego reżysera filmów ekspresjonistycznych. Głównym atutem melodramatycznej opowieści o miłości
i poświęceniu Manipozostaje ekspresyjna kreacja Poli Negri z obowiązkowym motywem tańca.
Film uchodził za bezpowrotnie utracony aż do roku 2006, kiedy to prywatny kolekcjoner z Czech zwrócił
się do Filmoteki Narodowej z ofertą sprzedaży kopii wczesnego filmu z Polą Negri. Okazało się, że jest
to Mania. Fakt, że archiwa zagraniczne nie posiadają tego tytułu, a także nieliczne i lakoniczne wzmianki o filmie w źródłach o historii kina tego okresu wskazują, że prawdopodobnie jest to jedyna kopia tego
filmu na świecie.Film poddano kompleksowej restauracji cyfrowej w rozdzielczości 4K; premierze zrekonstruowanego materiału towarzyszyło prawykonanie na żywo muzyki Jerzego Maksymiuka.
24

W kinach nadzwyczajny sukces odnosi
tragedia Mania; film, który w całości i we
wszystkich swych szczegółach wykazuje
wyczucie i umiejętności jego twórców. (…)
Wśród aktorów znacznie wyróżnia się Pola
Negri, która swoją rolę zagrała z siłą i miłością
i bez reszty jej się to udało. Warto zauważyć,
że każdy kolejny film tej rasowej artystki
pokazuje wielki rozwój jej talentu. Dlatego z
napięciem należy oczekiwać jej następnej roli,
jaką będzie Carmen.

Der Film 1918 nr 45
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niedziela, 10 października 2021
godzina 11:00

fot. Emilia Pławska

Warsztaty plastyczne dla dzieci
z Justyną Styszyńską

Justyna Styszyńska
ilustratorka, graficzka, a jednocześnie nauczycielka,
pracująca na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka
wydziału grafiki na Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Autorka serii książek „Zwykli-niezwykli
mieszkańcy” oraz zeszytów ćwiczeń z cyklu „Idol”. Jej
książki są nie tylko ciekawe i zabawne, ale pozwalają
czytelnikowi nauczyć się czegoś nowego o otaczającym
świecie. Technika ilustrowania Justyny Styszyńskiej łączy
tradycyjne malarstwo z rysunkiem na komputerze. Nie ma
tu kresek, linii ani szkicu. Są plamy barwne o różnej
fakturze i kolorystyce.
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Spotkanie i warsztaty z autorką interaktywnej książki
z serii Idol: Pola Negri.
Uczestnicy przeniosą się do czasów kina niemego,
zapoznają się z początkami kinematografii
i zaprojektują plakat reklamowy w stylu z epoki.

niedziela, 10 października 2021
godzina 12:30

Warsztaty muzyczne dla dzieci
z Marcinem Gumielą
Podczas spotkania na sali kinowej uczestnicy przygotują wraz z kompozytorem
muzyczną ilustrację animowanego filmu krótkometrażowego Sen wigilijny (1945)

O FILMIE
Mała dziewczynka nie jest zbyt zainteresowana szmacianą lalką, którą znalazła pod choinką.
Ta jednak w nocy ożywa, jeździ na łyżwach i porywa do tańca inne nowe zabawki.
Karel Zeman - czeski reżyser i scenarzysta filmowy, artysta, scenograf i animator, najbardziej znany
z późniejszych filmów fantasy łączących żywą akcję z animacją. Ze względu na kreatywne wykorzystanie efektów specjalnych i animacji w swoich filmach często nazywany był „czeskim Mélièsem”.
Sen wigilijny (Vánoční sen) to jego pierwszy film krótkometrażowy w studiu animacji w Zlinie, nagrodzony za scenariusz na Festiwalu Filmowym w Cannes.
Film funkcjonował w różnych wariantach, m.in. w USA, gdzie powstała wersja z inną muzyką i wmontowaną w obraz postacią Świętego Mikołaja. Na OFF2021 pokazana zostanie wersja z wczesnych
kopii niemieckich, zdigitalizowana z taśmy 16 mm. Niemy obraz zostanie zilustrowany w trakcie
muzycznego seansu specjalnie napisaną kompozycją Marcina Gumieli (→ str. 34)
27

kadr z filmu Dwa Michały
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niedziela, 10 października 2021
godzina 14:00

Zanim pojawił się Miś Uszatek
Animacje studia Se-Ma-For
Projekcja klasycznych polskich kukiełkowych animacji poklatkowych
z lat 50. ze Studia Filmów Lalkowych (później Se-Ma-For):.

W programie (80 minut)
Za króla Krakusa (1947, 16’), reż. Zenon Wasilewski
Niezwykła podróż (1955, 10’), reżyseria Teresa Badzian
Ostrożność (1957, 9’), reżyseria Jerzy Kotowski
Wycieczka (1957, 10’), reżyseria Teresa Badzian
Dwa Michały (1958, 12’), reżyseria Janina Hartwig
Uwaga, diabeł (1959, 11’), reżyseria Zenon Wasilewski
Baśń o korsarzu Palemonie (1959, 12’), reżyseria Jerzy Kotowski
Filmy dźwiękowe, czarno-białe i kolorowe.
29

kadr z filmu Marzenia o Południowym Pacyfiku
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niedziela, 10 października 2021
godzina 16:00

Na krańcach świata
Pokaz krótkometrażowych filmów krajoznawczych i reportażowych z lat 30. ukazujących wyprawy,
przyrodę i codzienne życie, m.in. zwyczaje ludów Polinezji, Grenlandii i Skandynawii. Filmy nieme, czarnobiałe z towarzyszeniem muzyki napisanej na festiwal przez Marcina Gumielę, kompozytora i wykładowcę
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

O FILMACH
Ponadgodzinny blok przedwojennych, niemych filmów wytwórni RWU oraz Degeto Schmalfilmschrank:
serii wydawanych do użytku szkolnego i domowego na taśmach 16 mm. Ich głównym celem przybliżanie
cudów I dziwów świata zgodnie z ówczesną optyką zdobyczy cywilizacyjnych, podkreślającą egzotykę
odległych lądów I kultur.
Do krótkich formatów o tematyce edukacyjnej, krajoznawczej, przyrodniczej przycinano często fragmenty
innych, czasem także fabularnych produkcji. I tak na przykład: Marzenia o Południowym Pacyfiku noszą
podtytuł z nazwiskiem reżysera Friedricha Wilhelma Murnaua – filmowa impresja składa się bowiem z materiału
do filmu fabularnego Tabu (Oscar za zdjęcia 1931), a Ekspedycja na Grenlandię to wycinki ujęć zarejestrowanych podczas jednej z wypraw naukowych Alfreda Wegenera. Oprócz tego w trakcie muzycznego
seansu pokazane zostaną inne miniatury, m.in.: Bajkowe Borneo czy Eskimosi.
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FILMY KOLOROWANE DŹWIĘKIEM
O metodach pracy nad muzyką do filmu niemego
Kino z muzyką od zawsze kojarzy mi się nierozerwalnie.
Jak wiemy, w pierwszych projekcjach muzyka grana przez tapera miała za zadanie zagłuszyć
terkot projektora. Z czasem wymagania odbiorców były coraz większe. Taper na żywo podczas
projekcji miał za zadanie podążać za obrazem, podkreślać nastrój oraz zwartość akcji w filmie.
Często wiązało się to z improwizacją, w której wykorzystywane były znane lub mniej znane
dla publiczności motywy i tematy.
Tworząc muzykę do wybranych filmów na OLD FILM FESTIVAL, spojrzałem na zadanie wieloaspektowo:
Po pierwsze, zależało mi aby nawiązać do tradycji kina niemego gdzie podstawą było pianino
a przede wszystkim granie na żywo i improwizacja. Użyłem thereminu, instrumentu, który był
bardzo popularny w kinie w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku szczególnie w filmach
o tematyce science-fiction czy thrillerach. Instrument ten po raz pierwszy użył w 1945 roku
Miklós Rózsa w thrillerze Urzeczona Alfreda Hitchcocka (za tę muzykę przyznano Oscara).
Po drugie, nawiązanie do tematyki filmów (reportażowa, dokumentalna – pokazująca różne
kontynenty, kultury i obyczaje świata) – stąd zaprosiłem do współpracy znakomitego artystę,
multiinstrumentalistę Mateusza Szwankowskiego, grającego dodatkowo na instrumentach
32

etnicznych tj.: didgeridoo, piszczałki pasterskie, frula serbska, drumla itp. Zastosowałem
odpowiedni materiał dźwiękowy w postaci charakterystycznych skal i rytmów dla danych
regionów kulturowych.
Po trzecie, pokazanie tych filmów we współczesnych nam czasach – wykorzystanie
dobrodziejstw jakie daje nam technologia, wiedza i doświadczenie. Zastosowałem dźwięki
elektroniczne, współczesne techniki kompozytorskie, preparację pianina, efekty sonorystyczne
poprzez oklejanie taśmą strun, wkładanie między strunami uszczelek od okien oraz śrubek
z podkładkami co daję w rezultacie ciekawe brzmienia perkusyjne.
Stosując powyższe zabiegi, poprzez muzykę chciałem nadać kolor filmom monochromatycznym.

Marcin Gumiela
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Marcin Gumiela (1980)
kompozytor, pianista, teoretyk muzyki, wykładowca (Akademia
Muzyczna w Bydgoszczy, PZSM w Bydgoszczy).
Należy do grupy artystów młodego pokolenia wybranych przez
Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego do
programu „Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego”
Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” (2007-2010).
W sezonie artystycznym 2015-2016 pełnił funkcje kompozytorarezydenta najstarszej w Polsce Orkiestry Symfonicznej im. Karola
Namysłowskiego w Zamościu.
Współpracował z Teatrem Sorano w Tuluzie (Francja) jako
kompozytor i koordynator muzyczny w międzynarodowym
projekcie FABREC.
Laureat międzynarodowych i krajowych konkursów kompozytorskich, między innymi:
+ Nagroda Grand Prix w ramach Classic Pure Vienna International Music Competition w Austrii za utwór Sempre nella memoria di Marianna (2020)
+ Wyróżnienie na 6th INTERNATIONAL COMPOSITION PRIZE SEM 2021 we Włoszech za utwór Marianna na orkiestrę (2021)
Jego kompozycje były wykonywane w wielu miastach Polski i za granicą (w USA, Włoszech, Niemczech, Francji, Macedonii, Słowacji, Ukrainie,
Białorusi). Na specjalne zamówienie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zorkiestrował trzy cykle pieśni z op. 7, 18 i 22 Ignacego Jana
Paderewskiego na głos i orkiestrę smyczkową. Następnie „Pieśni” zostały nagrane i wydane przez wytwórnie Naxos. Katalog kompozycji
obejmuje utwory orkiestrowe, sceniczne, kameralne, chóralne, solowe, elektroniczne i audiowizualne. Wiele kompozycji zostało nagranych
i wydanych na płytach CD.
Płyta „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”, wydana przez DUX, na której jego Le impressioni Fiorentini na wiolonczelę
i fortepian był nominowany do nagrody Fryderyk 2009 w kategorii muzyka współczesna.
Z Chórem Opery i Orkiestry Podlaskiej nagrał i wydał monograficzny album DUX „Sacred Works”. Jest autorem muzyki do takich filmów jak:
„Ostatnia droga” w reżyserii Roberta Wichrowskiego, „Oddzielnie. Razem” w reżyserii Mateusza Buławy i „Le parkour”
w reżyserii Katariny Misikovej. Za swoją działalność otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
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Marcin Gumiela i Mateusz Szwankowski zagrają
podczas seansu Na krańcach świata (10.10, g. 16,00)
Marcin Gumiela poprowadzi warsztaty muzyczne
podczas seansu Wigiljnego snu (10.10, g. 12,30)

Mateusz Szwankowski
jest klarnecistą–solistą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W trakcie swojego zawodowego życia współpracował także z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej oraz Capellą Bydgostiensis. Brał udział w licznych konkursach klarnetowych, wśród nich: Międzynarodowy
Konkurs Instrumentów Dętych „Etiuda 2011” zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,(III miejsce), Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy, XV Akademicki Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach. Brał udział w lekcjach mistrzowskich pod okiem
najbardziej uznanych autorytetów środowiska klarnetowego w Polsce i na świecie takich jak Michael Lethiec, Philippe Cuper, Roman Widaszek,
czy Aleksander Romański.
Brał udział w Festiwalu Muzyki Współczesnej w Bydgoszczy, podczas którego zostały mu powierzone prawykonania utworów wybitnych
kompozytorów. Wraz z zespołem kameralnym (trio) reprezentował bydgoską Akademię Muzyczną na Festiwalu Sztuki Młodych 2012 w
Poznaniu. W 2016 r. jego duet został zakwalifikowany do drugiego etapu Salieri-Zinetti Chamber Music Competition w Weronie. Brał udział w
Europejskim Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie w 2013 oraz 2018 roku.
Ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jest członkiem kapeli Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemia Bydgoska. W 2014 r. nagrał płytę pt. „Efekt księżyca” dla wydawnictwa Requiem Records z zespołem Trzy Tony. Jego projekty artystyczne zostały trzykrotnie wsparte środkami ze stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Jest członkiem zespołu wokalnego
Exploratori, zajmującego się muzyką renesansu, współpracuje także ze Schola Cantorum Thorunensis.
35
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niedziela, 10 października 2021
godzina 20:00

Pokaz filmowy:
Halka (1929)
Finał festiwalu z udziałem gościa specjalnego. Projekcja przedwojennej adaptacji filmowej opery
Stanisława Moniuszki w wersji zrekonstruowanej cyfrowo, z muzyką napisaną w 2016 r. przez
Jerzego Rogiewicza.
Halka (1929/1932, 84’)
reżyseria: Konstanty Meglicki
scenariusz (na tle Moniuszki): Jerzy Braun
zdjęcia:Hans Androschin
w rolach głównych
Zorika Szymańska, Harry Cort, Helena Zahorska, Włodzimierz Czerski,
Zofia Lindorfówna, Marian Palewicz, Henryk Kowalski, Konstanty Meglicki
nagrania muzyczne
Zuzanna Karin, Władysław Ladis,, chór i orkiestra Opery Warszawskiej
muzyka do wersji z roku 2016: Jerzy Rogiewicz
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O FILMIE
Jedna z trzech przedwojennych ekranizacji „Halki”. Nakręcona jako film niemy w 1929 r. trzy lata później,
wobec rosnącej popularności kina dźwiękowego, uzupełniona została nagraniami niektórych arii na
płytach odtwarzanych podczas seansów. W 1932 r. film trafił ponownie na ekrany w zmienionej
„udźwiękowionej” wersji: arie Halki wykonała Zuzanna Karin, a Jontka – Władysław Ladis (właściwie:
Władysław Kiepura). Film został wyprodukowany z dużym rozmachem. Wiele scen nakręcono w autentycznych, malowniczych plenerach tatrzańskich, do realizacji zdjęć zaproszono znanego austriackiego
operatora Hansa Androschina.
Dialogi i narracja wciąż przedstawione były w postaci plansz z napisami, stworzono natomiast ilustrację
muzyczną, dopasowaną do poszczególnych scen filmu. Co ciekawe, wykorzystano nie tylko melodie
pochodzące z opery Stanisława Moniuszki. W nowej ilustracji pojawiły się również fragmenty kompozycji Fryderyka Chopina, Wojciecha Osmańskiego, Edwarda Griega, Richarda Eilenberga czy polskich
melodii ludowych. Oczywiście w kulminacyjnych momentach odtwarzano najważniejsze arie i chóry
z opery. Zostały one użyte nie jako arie śpiewane przez bohaterów, lecz jako elementy ilustracji
muzycznej podkreślające nastrój.
Film uznawano przez dziesięciolecia za zaginiony, odnalazł się dopiero na początku XX wieku w prywatnych zbiorach w Czechach. Oryginalna ścieżka dźwiękowa z nagraniami opery zachowała się jedynie
we fragmentach, po rekonstrukcji pojawiają się one jako podkład odpowiednich scen, pozostała część
zastąpiona została współczesną muzyką ilustracyjną, specjalnie skomponowaną przez Jerzego Rogiewicza.
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KONKURS NA PLAKAT FESTIWALU
Pierwszej edycji OLD FILM FESTIVAL towarzyszył konkurs na plakat festiwalowy,
rozpisany dla uczniów i uczennic bydgoskiego Plastyka.
Obok zwycięskiego projektu Katarzyny Kamińskiej, jury konkursu przyznało wyróżnienia
trzem innym propozycjom.

Alicja Wiśniewska

Kinga Klajbor

Katarzyna Kamińska

BYDGOSZCZ - FILMOWE MIASTO
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
Nie tylko Persil
Bydgoszczanie mogli oglądać swoje miasto dość często choć niebyt regularnie na ekranie
iluzjonów, które od 1908 roku wyrastały jak grzyby po deszczu w śródmiejskiej przestrzeni.
Zresztą już wcześniej, zanim postało pierwsze stałe kino „Moderne Theater” przy ul. Gdańskiej
(Danzigerstrasse) kinematografiści trafiali nad Brdę i choć kręcone przez nich ujęcia się nie
zachowały (Parada bydgoskich kirasjerów – 1905 i Odwiedziny w Bydgoszczy – 1908) , to
świadectwo takich realizacji możemy po latach odnaleźć, a nawet domniemywać co zawierały
poszczególne kadry.
Filmowy obraz miasta zawarty był nie tylko w dokumentalnych obrazach dwudziestolecia
międzywojennego. Należy bowiem zauważyć, że jedna z największych prowincjonalnych
wytwórni, należąca do tajemniczego niemieckiego przedsiębiorcy Maksymiliana Hauschilda
„Polonia Film”, działająca w latach dwudziestych, jakkolwiek nastawiona na strategię gatunkową,
wykorzystywała Bydgoszcz jako naturalną scenerię najbardziej egzotycznych fabuł, np.
puszkinowska opowieść o XVI-wiecznej rosyjskiej Dymitriadzie zatytułowana Car Dymitr
Samozwaniec rozgrywała się m.in. w parku miejskim przy pl. Wolności, w okolicach zniszczonej
kilka lat później Wieży Bismarka i na Wyspie Młyńskiej.
W polskiej Bydgoszczy między 1920 a 1939 powstało kilkadziesiąt filmów dokumentalnych
z miejskim konterfektem. Najczęściej postawały z inicjatywy lokalnych entuzjastów
40

kinematografii, jak właściciele kin, ale zdarzały się też inicjatywy bardziej systemowe, aczkolwiek
krótkotrwałe. Można do nich zaliczyć niemal dwuletnią egzystencję firmy „Patzer Film”, która
specjalizowała się w filmowych zleceniach reklamowych. Rozmach miała dość duży, stąd obok
nadbrdeńskich tematów jak Browary Bydgoskie czy Fabryka konserw Blumwe-Lohnert pojawiały
się też obrazy z życia codziennego w grudziądzkim Domu Towarowym Korzeniewskiego czy
związane z wydarzeniami regionalnymi jak wielkopolski zlot sokolstwa w Inowrocławiu.
Bydgoszczanie lubili także oglądać siebie i swoje miasto w kontekście wydarzeń ogólnokrajowych – wtedy, według własnych wyobrażeń, byli częścią większej wspólnoty, cząstką
narodowej historii i w tym właśnie odnajdowali kulturową powinność. Z niewiadomych
powodów, filmowe kroniki nie odnotowały wizyty Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w
Bydgoszczy (trudno mówić tu o pomajowej niechęci do sanacyjnych porządków, jako, że
marszałek odwiedził gród nad Brdą w czerwcu 1921 r. i raczej witany był entuzjastycznie), ale już
prezydenckie pobyty Stanisława Wojciechowskiego w 1924 i Ignacego Mościckiego w 1929 r.
uwiecznione zostały przez relacjonujących to operatorów. Poza politycznym aspektem, szerszy
niż lokalny charakter, nadawał kinematograficznym rejestracjom sport. Zatem znacznie lepiej
oswojony niż inne obiekty był tor regatowy w Brdyujściu, który kilkakrotnie stanowił scenerię tak
zmagań wioślarskich jak i wysiłków filmowo-reporterskich.
W latach trzydziestych osłabły nieco, tak żywe w poprzedniej dekadzie, realizacyjne „rejzy”.
Upadły bowiem wytwórnie filmowe, kina nastawiły się przede wszystkim na prezentację
dominującego, czyli hollywoodzkiego repertuaru gatunkowego, zabrakło też takich
indywidualności (nawet kontrowersyjnych), które wcześniej tworzyły podwaliny lokalnej kultury
filmowej, jak Wacław Szkaradkiewicz (założyciel pierwszego kina, a później autor filmowych
dokumentów), Władysław Dworkowski (właściciel ulokowanej w Bydgoszczy ogólnopolskiej
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wytwórni „Dworkowski-Film”) czy wspomniany
wcześniej Niemiec Maksymilian Hauschild. Pojawiły się
co prawda, użytkowane indywidualnie, prywatnie
kamery typu Pathé-Baby coraz powszechnej
stanowiące domowe wyposażenie, ale widownia takich
rodzinnych rejestracji była zazwyczaj kilkuosobowa,
a i wielkiej dbałości o archiwizowanie naonczas nie
odnotowywano. Czy to oznacza, że w latach
trzydziestych filmowy wizerunek Bydgoszczy nikogo
już nie interesował?
Przede wszystkim zainteresował w pierwszej połowie
lat trzydziestych prezydenta Leona Barciszewskiego,
który doceniał takie strategie miastotwórcze jak
promocja aglomeracji za pomocą nowych mediów.

Kadr z filmu

Bydgoszcz - polska Wenecja

Zapewne z myślą o pokazywaniu dokumentu reklamującego walory Bydgoszczy nie tylko
w kinach miejscowych, sfinansował, z pomocą lokalnych przedsiębiorców, średniometrażową
produkcję zatytułowaną Bydgoszcz – polska Wenecja. Napisanie scenariusza i nakręcenie zdjęć
magistrat powierzył dwóm branżystom z Naukowo Propagandowej Wytwórni Filmowej
- Januszowi Musialikowi i Henrykowi Vlassakowi (współtwórcy takich przebojów
międzywojennego kina jak Przeor Kordecki – obrońca Częstochowy, Wierna rzeka i Kościuszko
pod Racławicami, późniejszemu autorowi powstańczych filmów z 1944 roku). Przez kilka
tygodni, co skrupulatnie odnotowywała prasa, tych dwóch „ludzi z kamerą” stanowiło część
pejzażu miejskiego. Kręcili ujęcia obiektów przemysłowych, gmachów użyteczności publicznych,
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interesowała ich także perspektywa miasta widziana od strony rzeki (stąd wiele czasu spędzali
na należących do bydgoskiego Lloyda stateczkach wycieczkowych, barkach czy po prostu
na nabrzeżu Brdy). Dzięki publicznym zapowiedziom tyczących ekspozycji bydgoszczanie mogli
włączyć się do realizacji i stanowić zbiorowy podmiot opowiadanej historii. Sprzyjały temu takie
wyliczenia jak poniższe, dzięki którym, mimo iż film się nie zachował, wiemy jak wyglądało
filmowe miasto: „godz. 7 rano: kolonia domków robotniczych, godz. 7.30: wille na Bielawkach,
godz. 8: ogród botaniczny, godz. 8.15: pomnik Sienkiewicza i gimnazja, 8.30: w parku Kazimierza,
godz. 8.45: na placu Wolności (na godzinę 9.00 zapowiedziane jest wyruszenie sztafety
pływackiej z mostu Bernardyńskiego), godz. 9.15: ulica Gdańska, 9.30: kościół Klarysek, 9.45:
Fara, godz. 10.30: kościół garnizonowy, godz. 11.00 odjazd statku do Brdyujścia, po drodze
fragmenty, Bydgoszczanie na wycieczce w Brdyujściu, godz. 14.00: w kanale Wenecji bydgoskiej
(koło młynów - byłoby dobrze gdyby się pojawiła pewna ilość kajakowców), godz. 16.30: plac
Teatralny, godz. 17.15: w Teatralce, 17.45: Bydgoszczanie na wycieczce w Rynkowie”. Panowie
Vlassak i Musialik pędzili zatem w tempie godnym podziwu.
Czasami o Bydgoszcz upominała się także ekipa Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT), choć
z rzadka było to odnotowywane przez miejscową opinię publiczną. Wiemy z całą pewnością, że
we wrześniu 1937 roku po zakończeniu pomorskich manewrów międzydywizyjnych, PAT-owskie
kamery furkotały na ulicy Gdańskiej. Nic w tym dziwnego bowiem na trybunie honorowej zasiadł
główny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz. Warto tej realizacji poświęcić
parę słów, bowiem kilkuminutowa relacja, jakkolwiek prezentowana we wszystkich polskich
kinach, nie zadowoliła urzędników z Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zdaniem wiceministra
gen. Janusza Głuchowskiego "zdjęcia kinematograficzne z defilady w Bydgoszczy, nie
uwidoczniły w odpowiedni sposób potęgi technicznej naszego wojska i mogły wprowadzić
w błąd przeciętnego obywatela, co do istotnej jego wartości i wyposażenia” Kierownictwo
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Polskiej Agencji Telegraficznej odpierając zarzuty twierdziło, iż nakręcenie większej ilości zdjęć,
nie było możliwe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz trudności stawianych przez...
"czynniki wojskowe”. I tak, można ironicznie podsumować, filmowa Bydgoszcz, choć
nieświadomie przyczyniła się do osłabienia obronności i zachwiania wiary w imperialną moc
przedwrześniowej Rzeczypospolitej.

***
Jednym z najbardziej unikatowych bydgoskich dokumentów jest, pochodzący z 1935 roku
półgodzinny obraz zrealizowany przez Polską Spółkę Akcyjną „Persil”. Reklamowano go jako film
propagandowy (słowo to jeszcze nie miało negatywnych konotacji), pokazy zorganizowano w
należącym do Józefa Kitkowskiego kinie „Kristal” (później „Pomorzanin”), a mieszkańców starano
się zainteresować, nie tylko ofertą handlową fabryki „środków piorących”, ale także kończącymi
projekcje dobrze rozpoznanymi przez nich elementami śródmiejskiego pejzażu, wśród których
znalazły się: budynek dworca kolejowego, park miejski (wcześniej nazywany regencyjnym) przy
pl. Wolności z najsłynniejszym lokalnym monumentem czyli „Potopem” Ferdynanda Lepckego,
plac Teatralny widziany od strony mostu z istniejącą jeszcze wtedy bryłą teatru bydgoskiego,
ulica Mostową, nabrzeże Brdy z widokiem na kościół farny, kamienice tzw. bydgoskiej Wenecji od
strony Wyspy Młyńskiej, śluza w okolicach dzisiejszej ul. Marcinkowskiego, a także, mniej chyba
znane ówczesnym spacerowiczom, budynki fabryczne „Persilu” na Okolu, wtedy peryferyjnego
osiedla Bydgoszczy. Ostatnia sekwencja jest najdłuższa (100 sekund) i podkreśla intencjonalny,
promocyjny charakter całej realizacji.
„Persilowska” produkcja zasługuje na szersze omówienie, stanowi bowiem przykład technik
reklamowych, jakie stosowano przed kilkudziesięciu laty z wykorzystaniem popularności kina,
świadomości perswazyjnej twórców i powszechnej wiary w potęgę ruchomych obrazów. Jest
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też jednym z niewielu zachowanych repozytoriów
filmowego obrazu Bydgoszczy. Nieco później w 1943,
już podczas wojny światowej polski reżyser Romuald
Gantkowski by zmobilizować amerykańską opinię
publiczną dla wsparcia polskiego czynu zbrojnego,
zmontował ze zdjęć przygotowanych w przededniu
września 1939 roku na wystawę światową w Nowym
Jorku dokument Kraj mojej matki (The Land of My
Mother) , którego narratorką była córka polskiej noblistki
Marii Curie-Skłodowskiej - Ève Curie. W tej
sentymentalnej podróży po Polsce niedoświadczonej
jeszcze niemieckimi okrucieństwami nie mogło
zabraknąć Bydgoszczy. W zadziwiający sposób zestaw
Kadr z filmu Persil - nieistniejący budynek dworca
filmowych ujęć przypomina te, które znalazły się w dokumencie „Persilu” jak i nowe, ukazujące nasze miasto jako terytorium pełne magicznych
artefaktów – bydgoską Wenecję z mostkiem prowadzącym na ul. Przyrzecze, spichrze na ul.
Grodzkiej (bądź co bądź niemal symbole miasta), Stary Rynek z frontonem zburzonego w
kościoła czy niezwykłe ujęcie jednego z zakoli Brdy ze spławianymi przez flisaków tratwami. To,
że dzisiaj możemy te ruchome zdjęcia podziwiać jest prawdziwym cudem.

Mariusz Guzek
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