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Każdego roku po zakończeniu Europejskiego Festiwalu Filmowego 
Integracja Ty i Ja, przepełnieni entuzjazmem i wrażeniami niedawnych 
wydarzeń, rozpoczynamy planowanie kolejnej edycji. Pomysły suk-
cesywnie nabierają realnych kształtów, a plany zyskują ramy progra-
mowe. Za każdym razem to dla nas wielomiesięczne przygotowania 
merytoryczne, organizacyjne, logistyczne i finansowe. Wymagają ela-
stycznego myślenia i otwartych głów, ale niezawodny zespół, zapał  
i siedemnaście lat doświadczenia pozwalają naszej festiwalowej ma-
szynie działać sprawnie, w pełnej życzliwości i serdeczności atmosfe-
rze. Rok 2020 postawił jednak przed nami zadanie szczególnie trudne. 

Jak wiele imprez kulturalnych, musieliśmy zdecydować, czy festiwal 
w warunkach pandemii w ogóle zorganizować. Czy damy radę? Jak to 
zrobić bez uszczerbku dla jego unikalnego charakteru, o którym stano-
wią przecież spotkania międzyludzkie, tak dramatycznie dziś ograni-
czone? Jaką formułę mu nadać, by była jednocześnie bezpieczna i ar-
tystycznie wartościowa? Zmieniająca się z dnia na dzień rzeczywistość 
komplikowała nasze działania i niemal do końca krzyżowała plany, ale 
postanowiliśmy się nie poddawać. Nauczyliśmy się tego od naszych 
Gości. To oni, wbrew niepełnosprawnościom ciała, wielokrotnie po-
kazywali nam, jak przeszkody – wydawałoby się nie do pokonania – 
zmieniać w wyzwania. I tak potraktowaliśmy siedemnastą edycję.  

Odbyła się ona wyjątkowo w listopadzie, a nie we wrześniu. Na se-
anse konkursowe i specjalne zaprosiliśmy Widzów jak zawsze do sali 
kina Alternatywa – cieszymy się, że tę, najważniejszą, część festiwalu 
udało nam się przeprowadzić na żywo. Spotkania z Gośćmi, także z 
cyklu Włączeni w kulturę, przenieśliśmy natomiast w przestrzeń wir-
tualną. Realizacja wydarzeń online była możliwa dzięki współpracy ze 
Studiem HD Politechniki Koszalińskiej – poza wspomnianymi spotka-
niami transmitowało ono zakończenie festiwalu. Uczelniane studio ma 
duże doświadczenie w realizacji tego rodzaju transmisji. Od początku 
pandemii przeprowadziło kilkadziesiąt relacji live z różnych wydarzeń, 
a od momentu powstania w 2010 roku ma na koncie tysiące realizacji. 
Uczelnia po raz pierwszy ufundowała Nagrodę Specjalną Rektora Poli-
techniki Koszalińskiej w konkursie filmowym.  

Each year after the end of European Film Festival Integration You 
and Me full of enthusiasm and emotions coming from the event we 
start planning the next edition. Ideas get a real shape and our plans 
transform into a programme framework. Each time this means factu-
al, organisational, logistic and financial preparations. They all require 
flexible thinking and open heads. What allows this festival machine 
to work efficiently is a reliable team, their enthusiasm and 17 years 
of experience. However, in 2020 we have faced a very difficult sit-
uation.

Similarly to other cultural events, we have had to decide whether 
to organise the festival in the pandemic conditions or not. Would we 
manage? How to do this without losing the unique character which 
is created by face-to-face meetings which are so dramatically limited 
nowadays? What form should we choose so that it is both safe and 
artistically valuable? This constantly changing reality has complicated 
our activities and it has altered our plans almost till the end. However, 
we have decided not to give up. We have learnt it from our Guests. 
Despite their physical disabilities they have shown us that obstacles 
which seem impossible to overcome should be changed into challeng-
es. This is how we have treated the 17th edition.

It took place in November not as always in September. We invit-
ed the Audience for contest and special screenings to Alternatywa 
Cinema – we are glad that we were able to conduct the most im-
portant part of the festival live. Meetings with Guests, also the ones 
from Connected to Culture cycle were organised in a virtual world. 
The organisation of the events online was possible thanks to the 
cooperation with Studio HD at Koszalin University of Technology. 
Apart from the aforementioned events, it broadcast the ending of 
the festival. It has a great experience in organising such streamings. 
Since the beginning of the pandemic it has made a few dozen live 
streamings from various events and since its opening in 2010 they 
have made thousands of streamings. The university has funded  
a Special Award of the Rector of Koszalin University of Technology 
in a film contest.

Wstęp / Introduction

W S T Ę P
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In the online meetings participated: Jadwiga Jankowska-Cieślak – 
one of the most distinguished Polish actresses, Kuba Czekaj – a direc-
tor, Małgorzata Foremniak – a fantastic actress, Anna Dzieduszycka – 
a leading actress in a contest film The Dress, Wojciech Retz, one of the 
characters of On the Top Tyrryry, Petro Aleksowski – an operator and a 
director of Papcio Chmiel, Weronika Wojciechowska – a photographer, 
Krzysztof Głombowicz – a journalist and a sport commentator. 

Łukasz Maciejewski moderated a few meetings, earlier he had mod-
erated Integration Film Academy which was also in an online version. 
The idea of the cycle which has accompanied the Festival for many 
years is to present films related to the topic of disability and to encour-
age viewers to think about the topic. The academy was divided into 12 
parts from the end of August to November. Each of them was devoted 
to a different film and accompanied with a lecture. All 12 meetings 
were the introduction to the Festival. We are grateful to Łukasz Ma-
ciejewski for his help, friendship which we needed as much as ever 
before.

33 films from around the world took part in the film contest whose 
main awards were Butterflies 2020, there were 15 documentaries,  
12 feature and 6 amateur films. We also showed fantastic non-contest 
screenings of: Icarus. The Legend of Mietek Kosz by Maciej Pieprzyca, 
Babyteeth by Shannon Murphy, Still Standing by Stéphane Haskell, 
Hope by Marie Sødahl, The Specials by Éric Toledano and Olivier Na-
kache.

The Festival was accompanied by Marcin Mariak’s exhibition Virgin 
Mary in Parts. The artist comes from Białogard and is disabled. The ex-
hibition comprises 17 incredible paintings. Another exhibition – Photo 
Confrontations – was organised as a part of EFF Integration You and Me 
between 2015 and 2019. The effect of the meetings of photographers 
and models are unusual portraits shown in various esthetic and formal 
frames. Each of them is a separate story, together they constitute a sto-
ry about beautiful, strong and inspiring people. 

Despite all the difficulties, the organisers of Small Festivals You and 
Me took the challenge and prepared their own events, activities and 
film screenings. Studio cinemas in cities around Poland showed chosen 
contest films.

Probably the best summary of this year’s edition of the Festival is its 
poster by Grzegorz Otulakowski, an artist and graphic designer from 
Koszalin. The poster is non-obvious but full of energy and despite ev-
erything filled with live colour. We are like this, despite everything.

Let’s stay Connected to Culture!

W spotkaniach online wzięli udział: Jadwiga Jankowska-Cieślak – jed-
na z najwybitniejszych polskich aktorek, Kuba Czekaj – reżyser, Małgo-
rzata Foremniak – fantastyczna aktorka, Anna Dzieduszycka – odtwór-
czyni głównej roli w konkursowym filmie Sukienka, Wojciech Retz, jeden 
z bohaterów filmu Na górze Tyrryry, Petro Aleksowski – operator i reży-
ser, Weronika Wojciechowska – fotografka oraz Krzysztof Głombowicz, 
dziennikarz i komentator sportowy. 

Nie mogło w Koszalinie zabraknąć Łukasza Maciejewskiego, który 
poprowadził część spotkań, a wcześniej Filmową Akademię Integracji 
(FAI), również w wersji online. Ideą cyklu od wielu lat towarzyszącemu 
festiwalowi, jest przybliżanie dzieł kinematografii związanych z niepeł-
nosprawnością, a przez to zachęcanie do refleksji nad tematem. Aka-
demia miała dwanaście odsłon, od końca sierpnia do listopada. Każda  
z nich została poświęcona innemu filmowi i opatrzona prelekcją, a ca-
łość złożyła się na preludium festiwalu. Jesteśmy wdzięczni Łukaszowi 
Maciejewskiemu za pomoc i przyjaźń, która była nam potrzebna jak 
nigdy. 

W konkursie filmowym o Motyle 2020 zmierzyły się 33 produkcje 
z całego świata, w tym 15 dokumentów, 12 fabuł i 6 produkcji ama-
torskich. Poza konkursem pokazaliśmy znakomite, utytułowane filmy: 
Ikar. Legenda Mietka Kosza w reż. Macieja Pieprzycy, Babyteeth w reż. 
Shannon Murphy, Powitanie słońca w reż. Stéphane Haskell, Nadzie-
ja w reż. Marie Sødahl, Nadzwyczajni w reż. Érica Toledano i Oliviera 
Nakache. 

Festiwalowi towarzyszyła wystawa Matka Boska w odsłonach Mar-
cina Mariaka, artysty z niepełnosprawnością pochodzącego z Biało-
gardu, na którą złożyło się siedemnaście niesamowitych obrazów, 
oraz wystawa podsumowująca projekt Fotokonfrontacje, realizowany  
w ramach EFF Integracja Ty i Ja w latach 2015–2019. Efektem spotkań 
fotografików i modeli są niecodzienne portrety ujęte w różne estetycz-
ne i formalne ramy. Każdy z nich to osobna historia, razem – opowieść 
o pięknych, silnych i inspirujących ludziach. 

Rękawicę w tym trudnym roku podjęli mimo wszystko organizato-
rzy Małych Festiwali Ty i Ja w wielu miejscowościach Polski, przygo-
towując własne wydarzenia, zajęcia i projekcje filmowe. Kina studyjne  
w dużych miastach pokazały wybrane festiwalowe filmy. 

Być może najlepszym podsumowaniem tegorocznej edycji festiwalu 
jest jego plakat autorstwa Grzegorza Otulakowskiego, koszalińskiego 
artysty i grafika – nieoczywisty, ale pełen energii i mimo wszystko ży-
wego koloru. Tacy jesteśmy, niezależnie od wszystkiego. 

Bądźmy zawsze Włączeni w kulturę!
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Siedemnasta edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja 
Ty i Ja była bardziej kameralna, skromniejsza i pod wieloma względami 
trudniejsza niż poprzednie. Poruszaliśmy się w nowej przestrzeni, nie 
mając pewności, czy nawet najostrożniej stawiając kroki, nie trafimy 
na przeszkody, o które się potkniemy. Musieliśmy zapewnić bezpie-
czeństwo sobie i uczestnikom festiwalu, wdrażając wszelkie związane 
z pandemią procedury sanitarne. Zmieniliśmy większość pierwotnych 
założeń programowych lub szukaliśmy dla wydarzeń adekwat-
nej do rzeczywistości formuły. Wiele decyzji podejmowali-
śmy na gorąco, do ostatniego momentu reagując na zmie-
niające się niezależnie od nas okoliczności. 

Dostrzegam jednak w tej sytuacji i specjalnej edycji 
ogromną wartość. Przede wszystkim jestem dumna, że 
jako jedni z niewielu w Koszalinie i Polsce zdecydowa-
liśmy się zorganizować festiwal na żywo i trwać, mimo 
zawieruchy. Po raz kolejny sprawdziliśmy się jako zespół 
gotowy na największe wyzwania. Widzowie nas nie zawied-
li, stawiając się na seansach jak co roku, a to oznacza autentycz-
ne zainteresowanie nie tylko sztuką filmową w ogóle, ale i niełatwą 
tematyką niepełnosprawności. Przyjechali do nas znakomici goście, 
w tym osoby z niepełnosprawnością; skompletowaliśmy wspaniałe, 
wrażliwe jury. 

Przeniesienie części wydarzeń do internetu było co prawda ekspe-
rymentem – zrobiliśmy to pierwszy raz – ale okazało się fantastycznym 
rozwiązaniem, a efekt jest nie do przecenienia. Dzięki intensywnej ak-
tywności online dotarliśmy do jeszcze większego grona odbiorców,  
a towarzysząca nam od lat fraza „bez barier” nabrała nowego wymia-
ru. Media lokalne i ogólnopolskie, zawsze nam przyjazne, tym bardziej 
w tym roku okazały festiwalowi zainteresowanie. 

Mam wrażenie, że w tym niepokojącym czasie my i całe festiwalowe 
otoczenie sprawdziliśmy się jako autentyczna wspólnota, pokazaliśmy, 
jak ważna jest kultura, jak kojącą ma moc i jak opiera się wszelkim, 
nawet gwałtownym, burzom. 

Jestem niezwykle wdzięczna naszym współorganizatorom, partne-
rom, sponsorom, sympatykom i przyjaciołom oraz wszystkim, którzy  
w nas wierzą, za wsparcie i niezawodną obecność. 

Dziękuję Wam za kolejną, piękną festiwalową przygodę.

Barbara Jaroszyk, 
dyrektor 17. Europejskiego Festiwalu Filmowego 

Integracja Ty i Ja

The 17th edition of European Film Festival Integration You and Me 
has been more intimate, more modest and in many terms more diffi-
cult than the previous ones. We have acted in a new area not being 
sure if despite the most careful steps we would not experience ob-
stacles which we may trip over. We have had to ensure the safety for 
us and the participants of the Festival. Therefore, we have introduced 
all sanitary procedures related to the pandemic. We have changed 

the majority of the original programme assumptions and have 
looked for a form which would suit the reality. We have 

made lots of on-the-spot decisions and have reacted to 
the changing circumstances till the end of the Festival.

However, I notice a great value in this situation and 
this special edition. First and foremost, I am proud 
that we have been some of the few in Koszalin and 
Poland who have decided to organise a festival live and 

continue work despite the turmoil. Once again we have 
proven ourselves we are ready for the greatest challenges 

as a team. The audience hasn’t let us down, they have appeared 
at the screenings like every year which means a real interest not only 
in film art in general but also in the uneasy topic of disability. Distin-
guished guests have come to us, including people with disabilities, we 
have had fantastic, sensitive jury members.  

Frankly speaking, moving some of the events to the Internet has 
been an experiment – we have done it for the first time – but it has 
appeared to be a fantastic solution and its effect has been invaluable. 
Thanks to intense online activity we have reached even a greater 
amount of recipients and the accompanying phrase ‘without barriers’ 
has got a new dimension. Local and national media which have always 
been very friendly to us, this year have shown even more interest in 
the Festival.  

I have an impression that in this unsettling time we and the whole 
Festival’s surrounding have acted well as an authentic community, we 
have shown how much culture is important, how soothing power it 
has and how it resists all even the most violent storms.

I am really grateful to our co-organisers, partners, sponsors, friends and 
supporters and all people who believe in us for their support and reliable 
presence. Thank you all for the next, beautiful, festival’s adventure.

Barbara Jaroszyk, 
director of the 17th European Film Festival 

Integration You and Me 
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To był niezwykły festiwal, ale czy w ostatnim czasie jakiekolwiek 
wydarzenia kulturalne odbywały się zgodnie z utartymi normami? My 
daliśmy sobie radę, kreując wydarzenie dostosowane do realiów, nie 
wiedząc nawet, czy ostatecznie dojdzie do jego rozpoczęcia w tak dy-
namicznej sytuacji pandemicznej. Wszystko było inne, ale najbardziej 
doskwierał brak gwaru i szumu zwykle towarzyszących naszym im-
prezom. 

Na szczęście filmowcy, producenci i dystrybutorzy z całego 
świata, tak jak my tutaj, nie zasypiali gruszek w popiele i za-
proponowali mnóstwo wartościowych filmów nawiązują-
cych do idei festiwalu. Tu w zasadzie nic się nie zmieniło. 
Chęć i potrzeba tworzenia spowodowały, że po kilkuset 
zgłoszeniach i selekcji mogliśmy pokazać kinematografie  
z ponad dwudziestu krajów. Obejrzeliśmy obrazy m.in. 
z  Izraela, Iranu, Hiszpanii, Węgier, Chorwacji, Niemiec, 
Francji, Danii, Polski, Białorusi i Rosji. Tematyka i techni-
ka była zróżnicowana, a w kategorii fabularnej pokazaliśmy 
nawet animację. 

Z powodu zamknięcia na świat zewnętrzny amatorów działających 
w różnych ośrodkach społecznych, obawialiśmy się zmiany formuły, 
ale w finale okazało się, że osób wrażliwych na sztukę nic nie po-
wstrzyma przed filmową ekspresją. Stąd mogliśmy przeprowadzić bar-
dzo ważną dla idei festiwalu kategorię amatorską. 

Działając w warunkach ekstremalnych i przestrzegając wyśrubowa-
nych warunków sanitarnych, bardzo cieszyliśmy się, że sala na każdym 
seansie była zapełniona w wymaganych 25 procentach. Prawdziwi 
kinomani potrzebowali po miesiącach postu atmosfery prawdziwego 
kina, dużego ekranu i nawet oddalonego o kilka foteli sąsiada. Filmy 
prezentowane na festiwalu nie zawsze są łatwą rozrywką, często zmu-
szają do głębokiej refleksji, dyskusji i zastanowienia się nad rzeczami 
ważnymi. Jednak waga tematu, świetne jury, festiwalowi goście, roz-
mowy z nimi online oraz sami widzowie sprawili, że mieliśmy inne niż 
zwykle, ale jednak prawdziwe filmowe święto.

Dariusz Pawlikowski, 
dyrektor programowy 17. Europejskiego Festiwalu Filmowego 

Integracja Ty i Ja

It has been an extraordinary festival but have any cultural events 
taken place according to the traditional paths? We have done it well 
and prepared the event according to the reality. We haven’t known 
even if the Festival would start in such a dynamic pandemic situation. 
Everything has been different. However, the most bothering aspect 
has been the lack of buzz and noise usually accompanying our events. 

Fortunately, film makers, producers and distributors from around 
the world, just like we here, have seized the opportunity and 

they have offered lots of valuable films related to the idea 
of the Festival. Here generally nothing has changed. The 

willingness and the need to create have resulted in a 
few hundred applications and after a selection we have 
been able to show films from more than 20 countries. 
We have watched films from e.g. Israel, Iran, Spain, 
Hungary, Croatia, Germany, France, Denmark, Poland, 

Belarus and Russia. The topics and techniques have 
been various and in the feature film category we have even 

shown an animated film. 
Due to the closure of medical-social centres with amateurs living 

inside, we have worried about the change of the Festival’s form. How-
ever, it has appeared that nothing would stop people sensitive to art 
from film expression. Thanks to this we have been able to sustain an 
amateur category which is very important for the idea of the Festival. 

Acting in extreme conditions and respecting severe sanitary con-
ditions we have been really glad that the cinema has always been full 
concerning the required 25 per cent. Real cinema lovers have needed 
the atmosphere of a real cinema, a big screen and even a neighbour 
sitting a few seats further. The films shown at the Festival are not al-
ways an easy form of entertainment. They often force the audience to 
reflect, discuss and consider important issues. However, the weight of 
the topic, great jury, Festival’s guests, meetings online and the viewers 
themselves have contributed to a different but a real film celebration.

Dariusz Pawlikowski, 
programme director of the 17th European Film Festival 

Integration You and Me  
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AU, reż. Olga Kalchugina, Ukraina 2019, 62 min. 
Bohaterami filmu są dwie ukraińskie rodziny wychowujące dzieci ze spek-
trum zaburzeń autystycznych. Film skupia się na matkach i ich synach: 
dziesięcioletnim Tymofiy z Kijowa i piętnastoletnim Danielu z Rzymu. 
Kobiety są przyjaciółkami, wspólnie doświadczają problemów i dzielą 
szczęśliwe chwile; wspierają się. Pomimo że żyją w innych państwach – 
na Ukrainie i we Włoszech.  

AU by Olga Kalchugina, Ukraine 2019, 62 minutes 
The characters of the film are two Ukrainian families raising children with 
autism spectrum disorders. The film revolves around two mothers and 
their sons, 10-year-old Tymofiy from Kyiv and 15-year-old Daniel from 
Rome. Women are friends, share difficulties and joys, support each other. 
Although they live in different countries — Ukraine and Italy.

Człowiek drzew, reż. Andrea Trivero, Włochy 2018, 18 min. 
Daniel Balima jest starszym ogrodnikiem z Tenkodogo w Burkina Faso. 
Jako dziecko chorował na polio. Nie używa nóg, ale pomaga ojcu i swo-
jej rodzinie, przemieszczając się na rękach. Mówi: „Mogłem wybrać jedną  
z dwóch ścieżek – żebranie lub wzięcie odpowiedzialności za swoje życie  
i poświęcanie się pracy z dumą”. Każdego dnia chodzi do ogrodu pracować, 
pomimo różnych przeciwności, które napotyka.

The Man of the Trees by Andrea Trivero, Italy 2018, 18 minutes 
Daniel Balima is a senior horticulturist from Tenkodogo, Burkina Faso. As  
a child he falls ill with polio and, although growing without the use of his 
legs, he is able to follow his father in the family nursery, walking on his 
hands. He says: „I could take two paths: begging or taking my life in hand 
and devoting myself to work with dignity”. So every day he goes to the 
garden to work, despite the various difficulties he faces.

Co zdarzy się jutro, reż. Anastasia Shtandke, Rosja 2020, 13 min. 
Leisan przygotowuje się do mistrzostw europy w tenisie stołowym. Miłość 
rodziny i wsparcie bliskich przyjaciół pomagają jej przełamywać stereoty-
py i pononywać odrzucenie społeczeństwa. Matka Leisan za wszelką cenę 
decyduje się pomagać córce rozwijać talenty. Czy Leisan zdobędzie złoto  
na Mistrzostwach Europy w Finlandii?

What Happens Tomorrow by Anastasia Shtandke, Russia 2020, 13 minutes 
Now Leisan is preparing for the European Championship in table ten-
nis. Enduring love of her family and support of her close friends help 
her overcome stereotypes and rejection of the society. Ramzia, Leisan’s 
mother, decides that no matter how, but she will help her daughter deve-
lop her talents. Will Leisan take gold in the coming European Champion-
ship in Finland?

Jestem, reż. Juan Pedro Sabina, Hiszpania 2019, 20 min. 
Cztery kobiety, cztery różne niepełnosprawności, pięć konceptów życio-
wych: seksualność, wolność, chodzenie, kobiety i ciemność. Ich głosy de-
finiują kim są, zapraszają widza do wejścia do wyjątkowego świata kobiet  
z niepełnosprawnościami.  

I Am by Juan Pedro Sabina, Spain 2019, 20 minutes 
Four women, four different disabilities respond to five concepts that are  
a part of their lives: sexuality, freedom, walking, women and darkness. 
Their voices define what they are, inviting the viewer to enter a special 
world, that of women with disabilities.
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Maricarmen, reż. Sergio Morkin, Meksyk 2019, 80 min. 
Maricarmen Graue gra na wiolonczeli w zespole rockowym oraz w orkie-
strze kameralnej. Jest nauczycielką muzyki, pisarką i biega w maratonach. 
Żyje samotnie i jest niewidoma. Sarkastycznym poczuciem humoru i wy-
soko podniesioną poprzeczką wobec siebie radzi sobie z własną sytuacją.  

Maricarmen by Sergio Morkin, Mexico 2019, 80 minutes 
Maricarmen Graue is a cello player; she plays with a rock band, as well 
as in a chamber orchestra. She is also a music teacher, a writer, and  
a marathon runner. She lives alone and is completely blind. She copes 
with her condition by having a biting sense of humor and being fiercely 
self-demanding.  

Nadzieja, reż. Aliaksandra Markava, Białoruś 2020, 26 min. 
Nadia to młoda i atrakcyjna kobieta, żona i matka, która najpierw stawia 
czoła chorobie jej jedynego dziecka – autyzmowi, a następnie swojej diag-
nozie – rakowi. Pomimo wszystko Nadezhda współpracuje z organizacją, 
która pomaga dzieciom i dorosłym ze specjalnymi potrzebami, wykorzystu-
jąc dogoterapię. Aktywność społeczna, dobra relacja z psami i opieka nad 
dzieckiem pomagają jej walczyć z chorobą.

Hope by Aliaksandra Markava, Belarus 2020, 26 minutes 
Nadia is a young and attractive woman, wife and mother who first faces 
the illness of her only child – autism, and then her own diagnosis – cancer. 
Despite all this, Nadezhda joins an organization that helps children and 
adults with special needs using pet therapy. Social activity, good relation-
ships with dogs and caring for a child help her fight the disease.

Moje piękne miasto, reż. Elham Aghlari, Iran 2019, 29 min. 
Hamed Paak to upośledzony w stopniu lekkim trzydziestosiedmioletni oj-
ciec i mąż. Potrzebuje pracy, by utrzymać rodzinę, ale w związku ze swoim 
stanem nie jest odpowiednio wynagradzany. Z drugiej strony organizacja 
wspierająca osoby z upośledzeniem nie kwalifikuje go do pomocy z powo-
du lekkiej formy upośledzenia.  

My Beautiful City by Elham Aghlari, Iran 2019, 29 minutes 
Hamed Paak is a 37-year-old father and husband with mild mental retar-
dation. He needs a job to support his family but his fellow-citizens don’t 
accept him for jobs with considerable amount of salary because of his re-
putation for being mentally retarded. On the other hand, Retarded Support 
Organization of his country doesn’t accept him as a retarded person becau-
se it is a mild retardation.

Na Górze Tyrryry, reż Renata Kijowska, Polska 2019, 60 min. 
Bez litości! – chłopaki jej nie cierpią. Na Górze, jak sami mówią, to „półnor-
malny” zespół, bo połowę składu społeczeństwo uważa za niepełnospraw-
ną. Adam, Robert i Kris mają gdzieś swoje dolegliwości, bardziej zajmują ich 
zwykłe problemy: alkoholizm, kłopoty rodzinne czy bezrobocie. To żadne 
przeszkody, by zagrać na największym festiwalu rockowym w tej części Eu-
ropy. Czy im się uda? Czy występ coś w ich życiu zmieni?

On the Top Tyrryry by Renata Kijowska, Poland 2019, 60 minutes 
No mercy! Boys hate it. In their own words, „Na Górze” („On the top”) is 
a „semi-normal” band because the public considers half of the line-up to 
be disabled. Adam, Robert and Kris do not give a monkey’s about their ail-
ments; they are more concerned about ordinary problems: alcoholism, fa-
mily problems or unemployment, although actually they do not really care 
about the problems either as they are going to the biggest gig in their care-
er so far. Will they be able to play? Will the performance change anything?



13INTEGRACJA TY I JAD O C U M E N T A R Y  F I L M S

Papcio Chmiel, reż. Petro Aleksowski, Polska 2020, 52 min. 
Papcio Chmiel to filmowy portret Henryka Chmielewskiego, autora najdłużej 
tworzonego polskiego komiksu Tytus Romek i A’Tomek. 97-letni dziś artysta 
pokazany jest oczami 12-letniego fana jego twórczości. Gorzko-słodkie życie 
człowieka postrzeganego przez pryzmat bohatera komiksu – wesołej małpki 
– jako symbolu humoru i sukcesu opisują w rozmowach z chłopcem dzieci 
Papcio Chmiela, on sam i jego przyjaciele z lat dawniejszych i dzisiejszych.  

Papcio Chmiel by Petro Aleksowski, Poland 2020, 52 minutes 
Papcio Chmiel is a documentary about Henryk Chmielewski, the author of the 
longest-running Polish comic book „Tytus, Romek i A’Tomek” The 97-year-old 
artist is presented through the eyes of a 12-year-old fan of his work. In con-
versations with the boy, the bitter-sweet life of the man perceived as a symbol 
of humour and success through the prism of his comic book’s protagonist –  
a playful monkey – is described by Papcio Chmiel’s children, the artist himself, 
as well as his friends from both the past and the present.

Powiedz mi coś jeszcze, reż. Martyna Peszko, Polska 2020, 29 min. 
Martyna wraca do rodzinnego domu na trzytygodniowe „wakacje”, by za-
opiekować się cierpiącą na stwardnienie zanikowe boczne mamą. Barbara, 
mimo że może się komunikować już tylko za pomocą ruchu gałek ocznych, 
stara się powiedzieć swojej córce jak najwięcej. To mogą być jej ostatnie 
słowa.
   
Tell Me More by Martyna Peszko, Poland 2020, 29 minutes 
Martyna returns home for a three-week „vacation” to care for her mother 
suffering from ALS. Barbara, despite the fact that she can only communi-
cate with the eye movement, tries to tell her daughter as much as possible. 
Those might be her last words.

U babci, reż. Milena Mądra, Polska 2019, 10 min. 
Film opowiada o wyjątkowej bliskości babci i wnuczki, mimo fizycznych 
ograniczeń. Starsza kobieta i dziewięcioletnia dziewczynka z niepełno-
sprawnością wiodą pozornie nieskomplikowane życie, odnajdując przyjem-
ność w każdej czynności. Świat wydaje się mieć nieskończenie wiele barw, 
zwłaszcza dla młodszej bohaterki. Jednakże w codziennym trudzie opieki 
promienność i energia niekiedy umykają na chwilę.

At Grandma’s by Milena Mądra, Poland 2019, 10 minutes
A story about the exceptional closeness of a grandmother and her grand-
daughter, despite physical limitations. An elderly woman and a disabled 
nine-year-old girl lead a seemingly uncomplicated life, finding pleasure in 
every activity. The world seems to have infinitely many colors, especially 
for the girl. However, in everyday care, effulgence and energy sometimes 
escape for a moment.

Przeprowadzka, reż. Omer Ben David, Izrael 2019, 21 min. 
Shimrit, Adi i Mussaare to najlepsi przyjaciele i współlokatorzy w hostelu 
dla osób z niepełnsprawnością intelektualną. Problemy pojawią się, gdy ta 
trójka zostanie przeniesiona do trzech różnych mieszkań. Przeprowadzki 
oznaczają zmianę pracy, co ich od siebie jeszcze bardziej oddala. W trakcie 
przeprowadzki i separacji widz zagląda do magicznego świata tych trojga, 
który tylko na pozór różni się od naszego.  

Moving by Omer Ben David, Israel 2019, 21 minutes 
Shimrit, Adi and Mussaare are best friends and roommates in a hostel for 
people with mental disabilities. When the three are forced to separate into 
different apartments, it raises new difficulties. The re-locations also include 
getting new jobs which distances them further from one another. Through 
the separation and moving process, the audience gets a pick into the trio’s 
magical world that is so different and yet so similar to their own.



14 17. EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY

Zobaczyć niepodległość, reż. Piotr Jasiński, Polska 2020, 10 min. 
Niewidomy chłopak – Wojtek – maszeruje w narodowo-patriotycznym 
pochodzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Na swej drodze 
spotyka różnych uczestników marszu. Bohater chce na własnej skórze po-
czuć, czym w dzisiejszych czasach jest patriotyzm. Czym dla Polaków jest 
niepodległość? Wojtek dochodzi do wniosków, których wielu z nas, choć 
widzi, często nie dostrzega.

To See Independence by Piotr Jasiński, Poland 2020, 10 minutes
A blind man – Wojtek – for the first time in his life, participates in a natio-
nalist march celebrating Independence Day in Poland. On his way he meets 
various participants of the march. He wants to experience it firsthand, and 
get a sense of what independence feels like. Wojtek comes to his own 
conclusions, and, despite his total loss of vision, sees things others often 
fail to notice. 

F I L M Y  D O K U M E N T A L N E  /  D O C U M E N T A R Y  F I L M S

Życie nr 2, reż. Krzysztof Włostowski, Polska 2019, 30 min.
Sześć tygodni całkowitej izolacji. Niepewność, zwykły strach i marzenia. 
Klinika hematologii. Oczekiwanie na przeszczep szpiku. Wiara w medycynę 
i nadzieja na życie. Zapis osobistych przeżyć autora, na co dzień filmowca 
i operatora pracującego w telewizji. Zabrana do szpitala kamera pokazuje 
z bliska rzeczywistość, którą mogli dotąd widzieć tylko ci, którzy sami ją 
przeżyli – którym zostało darowane... życie nr 2.

Life, Take 2 by Krzysztof Włostowski, Poland 2019, 30 minutes
Six weeks of total isolation. Uncertainty, anxiety and dreams. A hematol-
ogy clinic. Waiting for a stem cell transplant. Belief in medicine and hope 
for life. The director builds this film on his experience, everyday he is  
a filmmaker and a camera operator working for television. A camera taken 
to hospital shows the reality that has only been seen by the ones who have 
experienced it, who have been given life no 2...

Uścisków twoich mi potrzeba, reż. Andrej Kuciła, Polska 2020, 18 min.
W głuchej białoruskiej wsi, w niewielkim domu, 92-letnia Walentyna u kre-
su życia wertuje stare zeszyty córki. Wraz z nią wyruszamy w podróż przez 
nieznany świat człowieka, o którym „wszyscy zapomnieli”.

I Need the Handshakes by Andrej Kuciła, Poland 2020, 18 minutes
A small hamlet lost in the endless Belarusian province. 92-year-old Walen-
tyna looks through her daughter’s old notebooks. We set off with her to 
the unknown world of a man who everybody has forgotten about.  
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Bez tchu, reż. Rok Hvala, Słowenia 2020, 17 min. 
Maja rezygnuje z pracy jako psychiatra. Jest emocjonalnie rozchwiana,  
a codzienny widok starszych ludzi doprowadza ją do depresji. Jest zagubio-
na, ucieka w alkohol. Na spacerze znajduje małą kaczkę, która zmienia jej 
postrzeganie rzeczywistości.  

Gasping by Rok Hvala, Slovenia 2020, 17 minutes 
Maja quits her job as a psychiatrist. Emotionally unstable as she is, seeing 
everyday old people has led her into depression. She is lost and tries to find 
her way out with too much drinking. She finds a duck in a lake. Through 
a conversation with it, she realises that she must move forward and leave 
the past behind.

Elektryczny, reż. François Le Guen, Francja 2020, 4 min. 
Mężczyzna z amputowanymi obiema nogami marzy, by znów... stanąć na 
nogi. Zdenerwowany motoryzacją pieszych, bierze udział w wyścigu z naj-
gorszym z reprezentantów: hulajnogą elektryczną.

Electric by François Le Guen, France 2020, 4 minutes
A man with both legs amputated dreams of... walking again. Annoyed by 
the permanent motorization of pedestrians, he embarks on a race with the 
worst representative of this mode: an electric scooter.

Blask słońca, reż. Carla Malling Agger, Dania 2019, 30 min. 
Siedmioletnia Solvej mieszka z chorą psychicznie matką. Żywi się jedze-
niem z puszki i chodzi do szkoły w brudnych ubraniach. W całym tym ba-
łaganie tworzy rysunki, które zabierają ją do innego świata. W jej trudnym 
życiu pojawiają się tylko krótkie chwile z blaskiem słońca. Kiedy stan psy-
chiczny jej matki się pogarsza, to Solvej musi walczyć i akceptować życie, 
jakiemu trzeba stawić czoła.

Sunshine by Carla Malling Agger, Denmark 2019, 30 minutes 
The 7-year-old girl, Solvej, lives alone with her mentally ill mother in a mes-
sy apartment. She eats canned food and goes to school in her dirty clothes. 
Amidst all the mess, Solvej dreams herself away in her drawings, which 
come alive to take her away from the world, she’s been placed in. In her 
troubled daily life, there are only small beams of hope. When her mother’s 
mental illness worsens, it is up to Solvej to fight and accept the terms, she 
and her mother are faced with.

Jestem tutaj, reż. Julia Orlik, Polska 2020, 15 min.
„Jestem tutaj!”, chciałaby krzyknąć bohaterka, ale nie jest w stanie poprosić 
nawet o szklankę wody. Nie może też wstać, bo choroba przykuła ją do 
łóżka i uzależniła od innych. Doskonale za to słyszy wszystko, co jej bliscy 
mówią na temat jej stanu. Przeszywająca opowieść o samotności w obli-
czu śmierci, przedstawiona z perspektywy umierającej kobiety, choć ta nie 
wypowiada ani słowa.

I Am Here by Julia Orlik, Poland 2020, 15 minutes
I’m here!, the protagonist would like to cry out, but she is not even able 
to ask for a glass of water. She cannot get up either because the disease 
confined her to bed and made her dependent on others. Nevertheless, she 
can hear very well what her family members say about her condition. This 
piercing story about loneliness in the face of death is presented from the 
perspective of a dying woman, although she does not utter a word.
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Krótki film o demencji, reż. Ildikó Gaál, Węgry 2019, 10 min.
Sceny z życia mężczyzny z demencją.

Dementia Spots by Ildikó Gaál, Hungary 2019, 10 minutes
Scenes from the life of a demented man.

Niema miłość, reż. Michele Bertini Malgarini, Włochy 2019, 15 min. 
Dwoje młodych ludzi. Miłość oraz dzika i wspaniała wyspa zaludniona je-
dynie przez osoby niesłyszące. Paolo jest muzykiem, jest szaleńczo zako-
chany w Claudii, dziewczynie której właściwie nigdy nie spotkał, ale z którą 
dużo pisze. Aby się z nią spotkać, pojedzie na wyspę, gdzie ona mieszka  
i zawalczy o nią i ich miłość.  

Deaf Love by Michele Bertini Malgarini, Italy 2019, 15 minutes
Two young people, love and a wild and wonderful island populated only by 
deaf people. Paolo is a musician and he is totally in love with Claudia, a girl 
he has never actually met but with whom he texts a lot. In order to meet 
her, he will leave for the island where she lives and he will stand up for her 
and their love.

Los Bengalas, reż. David Valero Simón, Hiszpania 2020, 21 min.
Los Bengalas to orkiestra czterech emerytowanych przyjaciół. Od 30 lat 
grają na festiwalach w małych miejscowościach. Ale w tym roku coś się 
zmieniło.

The Flares by David Valero Simón, Spain 2020, 21 minutes
Los Bengalas, an orchestra formed by four retired friends who have been 
playing at small village festivals for over 30 years. But this year something 
has changed.

Niewinność, reż. Ben Reid, Wielka Brytania 2019, 19 min.
Kiedy pracownik ginie, spadając z wysokości w domu opieki, wydaje się 
to być okropnym wypadkiem. Ale kiedy detektyw przesłuchuje młodego 
mężczyznę z zespołem Downa, który jest świadkiem wydarzenia, odkrywa, 
że zbrodnia jest bardziej szokująca niż ktokolwiek sobie wyobraża.  

Innocence by Ben Reid, Great Britain 2019, 19 minutes 
When a worker falls to his death at a care home, it appears to be a terrible 
accident. But when a detective questions a young man with Down syndro-
me spotted at the scene, they uncover a crime more shocking than anyone 
imagined.



17INTEGRACJA TY I JAF E A T U R E  F I L M S

Papierowa łódka, reż. Reza Ghadyani, Niemcy 2019, 10 min.
Człowiek i jego rzeczywistość, fantazja i wspomnienia. Co jest wytworem 
jego wyobraźni? Film zadaje pytania dotyczące praw człowieka, polityki, 
emocji… to wszystko bez wypowiedzenia ani jednego słowa.

Paper Boat by Reza Ghadyani, Germany 2019, 10 minutes 
A man struggling with his kind of reality, fantasy and memories. The viewer 
will not exactly know what his imagination is and what’s not. The film deals 
with questions concerning human rights, politics, emotions... all that wit-
hout any kind of a spoken word.  

Sukienka, reż. Tadeusz Łysiak, Polska 2020, 30 min. 
Julia pracuje w przydrożnym motelu i poddaje się wszechogarniającemu 
poczuciu odrzucenia i samotności. Jest inna i społeczeństwo wielokrotnie 
dało jej to odczuć. Marzy jednak o związku, o bliskości fizycznej z mężczy-
zną. Niespodziewanie na jej drodze staje przystojny kierowca ciężarówki. 
Zaczyna o nim fantazjować.

The Dress by Tadeusz Łysiak, Poland  2020, 30 minutes 
Julia works at a roadside motel and is overwhelmed by the ubiquitous sen-
se of rejection and loneliness. She is different and the society has made 
it very clear to her many times. She dreams of a relationship and physical 
intimacy with a man. Unexpectedly, she meets a handsome truck driver 
and her fantasies start revolving around him.

Prawo do życia, reż. Olga Koleva, Bułgaria 2020, 20 min. 
Ciężarna kobieta dowiaduje się, że dziecko, którego oczekuje, prawdo-
podobnie ma wadę genetyczną. Pełna obaw i wątpliwości oraz mając na 
względzie uprzedzenia społeczeństwa, Maria staje przed trudnym wybo-
rem – dać prawo żyć swojemu dziecku ze specjalnymi potrzebami?  

The Right to Life by Olga Koleva, Bulgaria 2020, 20 minutes
A pregnant woman discovers that the child she is expecting, according 
to the medical analyses, is very likely to be born with a genetic disorder. 
Struggling with her own fears and doubts, as well as with the prejudices of 
society, Maria faces the hard choice – to give or not the right to life of her 
special child.

Żyłam z tobą, reż. Elena Martinez Santos, Hiszpania 2019, 15 min. 
Chloe zaczyna pracę na hematologii onkologicznej. Jest pielęgniarką, przy-
tłoczoną nową sytuacją, aż do momentu gdy poznaje Laurę, pacjentkę, któ-
rą szczególnie zapamięta.

I lived a Life with You by Elena Martinez Santos, Spain 2019, 15 minutes
Chloe begins to work in a new plant of her hospital, hematological onco-
logy. She is a nurse and at first she is overcome by the situation until she 
meets Laura, a patient who will leave her mark.
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Chorzowskie bery i bojki, reż. Sylwia Pradelok-Świerc, Paweł Mikołajczyk, 
Polska 2019, 10 min. 
Pozytywna opowieść o tym, że razem można więcej. To film o tym, jacy 
jesteśmy, ale też jacy możemy być, gdy zaczniemy zauważać obok siebie 
innych ludzi.

Once Upon A Time in Chorzów by Sylwia Pradelok-Świerc, Paweł Mikołaj-
czyk, Poland 2019, 10 minutes 
A positive story showing that together we can do more. It is a film about 
who we are and who we can be when we start noticing other people aro-
und us.  

Mt 6,3  reż. Maciej Książko, Polska 2020, 4 min.
Ania ma 53 lata. Całe życie mieszka z mamą. Ania jest dobrym człowiekiem. 
Czy mama Ani zobaczy w niej to, co najlepsze? Zostaje zawsze nadzieja.

Matt 6,3 by Maciej Książko, Poland 2020, 4 minutes
Ania is 53 years old. She has been living with her mother all her life. She is 
a very good person. Will her mother see what is the best in her? There is 
always hope.

Monolog stereo, reż. Mariusz Wieliczko, Polska 2020, 7 min.
Cytat w pierwszej sekwencji filmu wprowadzając i nastrajając do niemal 
baśniowego, wyimaginowanego świata, odkrywa jednak surowe uderzenia 
tarabanu. Bohater odkłada taraban i odsłuchuje nagrane dźwięki, wyłącza, 
cofa taśmę, przesłuchuje, ponownie włącza nagrywanie, bierze mikrofon  
i niczym radiowy spiker zaczyna nadawać autorefleksyjną audycję.

Stereo Monologue by Mariusz Wieliczko, Poland 2020, 7 minutes
A quote from the beginning of the film unveils raw hits of the large drum. 
The protagonist puts the large drum aside, listens to the recorded sounds, 
switches off the recording, rewinds it, listens to it, once again records, 
takes a mike and like a radio speaker starts to make an auto reflexive radio 
programme. 

Upór, reż. Emilia Jaworska, Polska 2019, 3 min. 
Marzenia są piękne i możemy je spełniać, a przyczynić się do tego może 
mocne postanowienie.

Stubbornness by Emilia Jaworska, Poland 2019, 3 minutes
Dreams are beautiful and we may make them come true thanks to a firm 
decision.
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W harmonii, reż. Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska, Polska 2019,  
5 min. 
Film zrealizowany przez grupę osób wykazujących zaburzenia psychiczne. 
Uczestnicy warsztatów współtworzyli scenariusz filmu i jego formę, pełnili 
funkcję animatorów oraz realizatorów nagrania audio. Poprzez medium, ja-
kim jest film, chcieli opowiedzieć o sobie, inspirując się filmem Krzysztofa 
Kieślowskiego Gadające głowy. 

In Harmony by Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska, Poland 2019,  
5 minutes
The film has been made by a group of participants showing symptoms of 
mental disorders. They have co-created the film script and its form, ac-
ted as animators and producers of the audio recording. They have been 
inspired by Krzysztof Kieślowski’s film Talking Heads.

Zadanie, Dariusz Janiczak, Polska 2018, 5 min. 
Monika, główna bohaterka filmu, dostaje do wykonania specjalne zadanie. 
Mimo że zadanie nie wydaje się trudne, Monikę zaczynają dopadać wąt-
pliwości. Film w lekki i zabawny sposób opowiada o trudach pokonywania 
własnych barier i rozwoju samodzielności u osób z niepełnosprawnością   
intelektualną.    

The Task by Dariusz Janiczak, Poland 2018, 5 minutes 
Monika, the main character of the film, has a special task to do. Although 
the task does not seem difficult, Monika begins to have doubts. The film 
shows in a light and funny way the hardships of overcoming our own bar-
riers and the development of independence in people with intellectual di-
sabilities.
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Babyteeth, reż. Shannon Murphy, Australia 2019, 120 min. 
Milla, poważnie chora nastolatka, zakochuje się w Mosesie, chłopaku  
z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice dla ukochanej córki zro-
bią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. Okazuje się, że 
wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnie-
nie życia. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim wokół jak żyć, 
kiedy nie masz nic do stracenia.

Babyteeth by Shannon Murphy, Australia 2019, 120 minutes 
When seriously ill teenager Milla falls in love with smalltime drug dealer 
Moses this changes both her and her family. Her parents do anything for 
their beloved daughter, they even let Moses live with them. Milla’s first 
brush with love brings her a new lust for life. She shows everyone in her 
orbit – her parents, Moses, how to live like you have nothing to lose.

Nadzieja, reż. Marie Sødahl, Norwegia 2019, 126 min. 
Co może się stać z miłością, gdy pewnego dnia pełna energii i wewnętrz-
nej siły kobieta dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie trzy miesiące 
życia? Taka sytuacja zastaje Anję i jej męża Tomasa tuż przed Bożym Na-
rodzeniem. Gdy kobieta dowiaduje się, że ma nawrót choroby i nieope-
racyjnego raka mózgu, życie bohaterów rozpada się na kawałki i ulega 
przewartościowaniu.

Hope by Marie Sødahl, Norway 2019, 126 minutes 
What may happen with love when one day a woman full of energy and 
inner power gets to know that she has only three months of life left? Anja 
and her husband Tomas experience such a situation shortly before Christ-
mas. While Anja learns she has remission of the illness and unoperational 
brain cancer, the protagonists’ lives fall to bits. 

Ikar. Legenda Mietka Kosza, reż. Maciej Pieprzyca, Polska 2019, 122 min.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza 
fortepianu. Mietek jako dziecko traci wzrok, nie przeszkadza to mu zostać 
świetnym pianistą klasycznym. Jednak gdy odkrywa jazz, ma już tylko je-
den cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym w Polsce. Wygrywa prestiżo-
wy Montreux Jazz Festival.

Icarus. The Legend of Mietek Kosz by Maciej Pieprzyca, Poland 2019, 
122 minutes 
Inspired by true events, a story of a blind grand piano genius. As a child 
Mietek loses his sight. Despite this he goes on to become a brilliant clas-
sical pianist. Once he discovers jazz music, though, he has only one goal 
left: to become the best jazz pianist in Poland. He wins the prestigious 
Montreux Jazz Festival.  

Nadzwyczajni, reż. Éric Toledano, Olivier Nakache, Francja 2019, 119 min. 
Bruno i Malik od 20 lat żyją w innym świecie – świecie dzieci i młodzieży  
z autyzmem. W prowadzonych przez siebie ośrodkach szkolą młodych lu-
dzi z trudnych dzielnic, aby ci fachowo zajmowali się przypadkami zakwa-
lifikowanymi przez medycynę jako trudne i złożone. Wszystko dla dobra  
i zdrowia swoich niezwykłych podopiecznych.

The Specials by Éric Toledano, Olivier Nakache, France 2019, 119 minutes 
For twenty years, Bruno and Malik have lived in a different world – the 
world of autistic children and teens. In charge of two separate nonprofit 
organizations, they train young people from underprivileged areas to be 
caregivers for extreme cases that have been refused by all other institu-
tions. It’s an exceptional partnership, outside of traditional settings, for 
some quite extraordinary characters.
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Ojciec, reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bułgaria, Grecja, 87 min. 
Wasyl stracił swoją wieloletnią partnerkę, żonę Valentinę. Kiedy na 
pogrzebie jedna kobieta twierdzi, że zmarła zadzwoniła do niej, Vasil szuka 
pomocy u znanego medium, by móc skontaktować się z żoną. Jego syn 
Pavel próbuje go sprowadzić na ziemię, ale Vasil usilnie nalega na swoje 
rozwiązania. Ojciec to intymny dramat rodzinny o napiętych relacjach  
z najbliższymi.   

The Father by Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria, Greece, 87 minutes
Vasil has just lost his long-time partner in life, his wife Valentina. When  
a woman at her funeral proclaims that the dead woman called her cell 
phone, Vasil seeks out the help of a well-known medium in order to contact 
his wife. His son Pavel tries to bring him to his senses, but Vasil stubbornly 
insists on doing things his own way. The Father is an intimate family drama 
about the difficulties of connecting with those close to us.

Sokół z masłem orzechowym, reż. Tyler Nilson, Mike Schwartz, USA  2020, 
97 min. 
Zak jest młodym chłopakiem z Zespołem Downa, ucieka z domu opieki, by 
spełnić swoje marzenie – chce dostać się do profesjonalnej szkoły wres-
tlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodzie-
jaszka o wielkim sercu, który wbrew wszystkiemu i wszystkim decyduje 
się mu pomóc. 

The Peanut Butter Falcon by Tyler Nilson, Mike Schwartz, the USA 2020, 
97 minutes
Zak, a young man with Down syndrome, runs away from a residential 
nursing home to follow his dream of attending the professional wrestling 
school. A strange turn of events pairs him on the road with Tyler, a small 
time outlaw on the run, who becomes Zak’s unlikely coach and ally.

Powitanie słońca, reż. Stéphane Haskell, Francja 2019, 90 min. 
Tuż po czterdziestce życie Stephane’a Haskella, utalentowanego foto-
reportera i dokumentalisty, stanęło na głowie. Mężczyzna, u którego 
zdiagnozowano ciężką chorobę, został sparaliżowany. Tam, gdzie lekarze 
bezradnie rozkładali ręce, a tradycyjna medycyna nie dawała wielkich 
nadziei na powrót do zdrowia, szansa niespodziewanie pojawiła się za 
sprawą… jogi.

Still Standing by Stéphane Haskell, France 2019, 90 minutes
Following a high-risk back operation, Stephane Haskell, a talented photo 
reporter and documentalist in his early forties finds himself paralyzed. He 
is told by doctors he will never walk again. After years of debilitating pain, 
he discovers a possible way to heal through yoga.
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Eugeniusz Gordziejuk – producent. Od 
2019 roku szef produkcji Studia Filmowego 
EGoFILM Ewelina Gordziejuk. Szef produk-
cji Studia Miniatur Filmowych w Warszawie  
w latach 1994–2017. Autor scenariuszy filmo-
wych dla dzieci. Przygodę z filmem rozpoczął 
od epizodu w filmie Krzysztofa Kieślowskiego 
Pierwsza miłość, w 1974 r. Pracę w Studio Mi-
niatur Filmowych rozpoczął w 1977 r., pełniąc 

funkcje kierownicze w jego strukturach. Bezpośrednio uczestniczył w 
produkcji 254. tytułów filmowych jako asystent operatora, a później 
asystent reżysera. Od 1986 r. pełnił funkcję kierownika planu oraz kie-
rownika produkcji. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Odznaczony odznaką honorową przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis”. Współpracował jako kierownik produkcji lub 
producent z najwybitniejszymi twórcami filmu animowanego między 
innymi Janem Lenicą, Witoldem Gierszem, Jerzym Kaliną, Leszkiem Ko-
morowskim, Wiesławem Ziębą, Leszkiem Gołyszem, Krzysztofem Gra-
dowskim, Andrzejem Barańskim i innymi. Od wielu lat prowadzi zajęcia 
z młodzieżą szkolną z zakresu sposobu realizacji filmów animowanych, 
prezentując jednocześnie dorobek polskiej animacji na terenie całego 
kraju i poza nim. Prowadził, między innymi, warsztaty dla Polonii na Sy-
berii, zajęcia z młodzieżą z niepełnosprawnością, w tym intelektualną. 
Za warsztaty „Animacja dla każdego” został nominowany do Nagrody 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2011 w kategorii „edukacja 
młodego widza”. W 2014 r. otrzymał tę nagrodę.

Eugeniusz Gordziejuk – a producer. Since 2019 he has been the 
head of production in EGoFILM Ewelina Gordziejuk film studio. From 
1994 to 2017 he was the head of production in Studio Miniatur Fil-
mowych in Warsaw. He is an author of scripts for children. He started 
his adventure with film with a small role in ‘First Love’ by Krzysztof 
Kieślowski in 1974. He started his work in Studio Miniatur Filmowych 
in 1977 where he had managerial posts. He participated in the pro-
duction of 254 films as an operator’s assistant, later as a director’s as-
sistant. He has been a stage manager and a production manager since 
1986. He is a member of Polish Fimmakers Association. He has been 
awarded with a Honorary Badge of Merit for Polish Culture by the Mi-
nister of Culture and National Heritage and with The Medal for Merit 
to Culture – Gloria Artis. He has cooperated as a production manager 
or a producer with the most renown animated film makers, for exam-
ple with Jan Lenica, Witold Giersz, Jerzy Kalina, Leszek Komorowski, 
Wiesław Zięba, Leszek Gołysz, Krzysztof Gradowski, Andrzej Barański 
and others. He has also had classes with students concerning making 
animated films during which he has presented the heritage of Polish 
animation in Poland and abroad. He has run workshops for Polish citi-
zens in Siberia, classes with the youth with disabilities, including men-
tal disabilities. He was nominated to the award of Polish Film Institute 
in a Young Viewer Education category for his workshops ‘Animation 
for Everyone’ in 2011. In 2014 he was awarded with the prize.

J U R Y

Jadwiga Jankowska-Cieślak – aktorka cha-
rakterystyczna. W kinie: Magda w Trzeba zabić 
tę miłość (1972) i Basia Białasówna w Polskich 
drogach (1976) u Morgensterna, Anna w Pani 
Bovary to ja u Zbigniewa Kamińskiego i w Sam 
na sam (obie w 1977) u Andrzeja Kostenki, 
Mgiełka w Janie Serce (1981) u Piwowarskiego, 
nagrodzona w Cannes Eva w Innym spojrzeniu 
(1982) u Karolego Makka, Ada we Wkrót-

ce nadejdą bracia (1985) u Kutza, Matka w 300 milach do nieba (1989) 
u Mirosława Dembińskiego i Joanna w Rysie (2008) u Michała Rosy.  
Na scenie: w Teatrze Dramatycznym – Elektra (1974) u Dejmka, Regana 
w Królu Learze (1977) u Jarockiego, Medea, Kora w Nocy listopadowej (obie 
w 1978) u Prusa, Kitty w Szóstym stopniu oddalenia u swego męża Piotra 
Cieślaka i Maryja w Historyi o chwalebnym zmartwychstaniu Pańskim Piotra 
Cieplaka, Klitajmestra w Elektrze u Warlikowskiego, Nel w Końcówce (obie 
w 1997) u Libery, Herodiada w Salome (2000), Matka w Wymazywaniu 
(2001), Paulina w Niedokończonym utworze na aktora i Aurelia w Sztuce 
hiszpańskiej (obie w 2004) u Lupy oraz Matka w Opowieści o zwyczajnym 
szaleństwie (2005) u Glińskiej. W Teatrze Polskim – Rea w Romulusie Wiel-
kim (1985) u Dejmka i Hekabe (2011), Aniela i Elwira w Mężu i żonie (1977) 
u Hanuszkiewicza w Narodowym, Beatrycze w Dante 1992 u Szajny  
w Studio, Emilia w T.E.O.R.E.M.A.T. u Jarzyny w Rozmaitościach i pani 
Szapiro w Namiętnościach (obie role w 2009) u Cywińskiej w Ateneum.  
„W ten zawód wpisany jest egocentryzm – mówi. – Jeśli nie chcesz się po-
dobać, idź sprzedawać rzodkiewkę. Nie oszukujmy się, aktor musi być pod 
tym względem człowiekiem próżnym, inaczej nie ma tu czego szukać”.

Jadwiga Jankowska-Cieślak – a characteristic actress. In the cinema: 
Magda in To Kill This Love (1972) and Basia Białasówna in Polskie drogi 
(1976) by Morgenstern, Anna in Madame Bovary it’s me by Zbigniew Ka-
miński and in Sam na sam (both in 1977) by Andrzej Kostenka, Mgiełka in 
Jan Serce (1981) by Piwowarski, awarded in Cannes Eva in Another Way 
(1982) by Karoleg Makka, Ada in Wkrótce nadejdą bracia (1985) by Kutz, 
Mother in 300 mil do nieba (1989) by Mirosław Dembiński and Joanna in 
Rysa (2008) by Michał Rosa. On the stage: in Teatr Dramatyczny – Elektra 
(1974) by Dejmek, Reagana in King Lear (1977) by Jarocki, Medea, Kora 
in Noc listopadowa (both in 1978) by Prus, Kitty in Szósty stopień odda-
lenia by her husband Piotr Cieślak and Maryja in Historia o chwalebnym 
zmartwychwstaniu Pańskim by Piotr Cieplak, Klitajmestra in Elektra by 
Warlikowski, Nel in Końcówka (both in 1997) by Libera, Herodiada in Sa-
lome (2000), Mother in Wymazywanie (2001), Paulina in Niedokończony 
utwór na aktora and Aurelia in Sztuka hiszpańska (both in 2004) by Lupa 
and Mother in Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (2005) by Glińska. In 
Teatr Polski – Rea in Romulus Wielki (1985) by Dejmek and Hekabe (2011), 
Aniela and Elwira in Mąż i żona (1977) by Hanuszkiewicz in Teatr Narodo-
wy, Beatrice in Dante 1992 by Szajna in Studio, Emilia in T.E.O.R.E.M.A.T. 
by Jarzyna in Rozmaitości, and lady Shapiro in Namiętność (both roles in 
2009) by Cywińska in Ateneum. ‘This job means egocentrism – she says. 
– If you don’t want to be liked, go sell radish. Let’s not cheat ourselves, an 
actor must be vain in this matter, otherwise there is nothing he can do’.
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Kuba Czekaj – reżyser, scenarzysta. Ab-
solwent reżyserii Wydziału Radia i Telewizji 
im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Programu Fabu-
larnego Studio Prób w Mistrzowskiej Szkole 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jest reży-
serem filmów krótkometrażowych: List, Nie-
dziela, Mamo, Wyścig, Kawałek nieba, Wszystko 
o mojej rodzinie, Za horyzont, Dom w różach, 

Rwetes, Twist & Blood. Za głośny film krótkometrażowy Ciemnego pokoju 
nie trzeba się bać z 2009 r. otrzymał nagrody: Srebrny Lajkonik na Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym, Nagrodę Specjalną Jury na Kanadyjskim 
MFF, nagrodę główną w konkursie filmów krótkometrażowych na festi-
walu Dwa Brzegi, Grand Prix w Konkursie Młodego Kina w Gdyni. Fil-
my fabularne to Baby Bump, za który otrzymał wyróżnienie w konkursie 
Inne Spojrzenie na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Królewicz Olch.

Kuba Czekaj – a director and scriptwriter. He has graduated from 
production at Krzysztof Kieślowski Radio and Television Faculty of 
University of Silesia in Katowice and A Feature Film Programme in 
Wajda School. He has directed the following short films: List, Niedziela, 
Mamo, Wyścig, Kawałek nieba, Wszystko o mojej rodzinie, Za horyzont, 
Dom w różach, Rwetes, Twist & Blood. For his renown short film Ciem-
nego pokoju nie trzeba się bać from 2009 he has received the following 
awards: Silver Hobby-Horse at Krakow Film Festival, a Special Jury 
Award at Canadian International Film Festival, a main award in a short 
film contest at Two Riversides Festival, Grand Prix in Young Cinema 
Contest in Gdynia. He has received a distinction for his feature film 
Baby Bump in The Visions Apart Competition at Gdynia Film Festival. 
He has also produced another feature film titled Królewicz Olch.

Mariusz Trzeciakiewicz – specjalista ds. 
dostępności. Założyciel i prezes Fundacji 
KATARYNKA. Autor audiodeskrypcji i na-
pisów do filmów polskich i zagranicznych. 
Współtwórca pierwszego w internecie kina 
dla osób niewidomych i niesłyszących Adap-
ter.pl. Koordynator działań audiodeskrycyj-
nych do wydarzeń na żywo prowadzonych 
w całej Polsce (Orange Warsaw Festival, Top 

Gear Live, Europejska Stolica Kultury). Współtwórca innowacyjne-
go systemu AudioMovie, chmury i aplikacji na smartfony służącej 
do udostępniania audiodeskrypcji w kinach i na pokazach festiwa-
lowych. Wcześniej dziennikarz i prezenter radiowy, przez wiele lat 
związany z Grupą Radiową Agory. Prywatnie zapalony cyklista i pa-
sjonat nowych technologii

Mariusz Trzeciakiewicz – an availability specialist. He is the fo-
under and the president of KATARYNKA foundation. He is also an 
author of audio description and subtitles to Polish and foreign films. 
Moreover, he is a co-creator of Adapter.pl – the first online cinema 
for the blind and the deaf. He is a coordinator of audio descriptive 
activities at live events in Poland, e.g. Orange Warsaw Festival, Top 
Gear Live, European Capital of Culture. In addition, he is a co-creator 
of AudioMovie, an innovative system, a cloud and a mobile applica-
tion allowing to share audio description in cinemas and at festival 
screenings. He used to be a journalist and a radio presenter, he coo-
perated with Agory Radio Group. Privately he is a fan of cycling and 
new technologies.

J U R Y
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Po obejrzeniu 33 filmów biorących udział w konkursie filmowym Jury  
17. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja Koszalin 2020  
jednogłośnie przyznało nagrody główne – Motyle 2020 i wyróżnienia:

Motyl 2020 w kategorii filmu fabularnego: Sukienka w reżyserii Tadeusza 
Łysiaka za podjęcie trudnego tematu potrzeby miłości, który został przedsta-
wiony w sposób subtelny i uniwersalny, tworząc film spełniony pod każdym 
względem.  

Wyróżnienia w kategorii filmu fabularnego:  
dla aktorki Anny Dzieduszyckiej za rolę w filmie Sukienka za ogromną od-
wagę i profesjonalizm;  

dla aktora Tommy’ego Jessopa za rolę w filmie Niewinność w reżyserii Bena 
Reida za naturalną grę, wykazanie się talentem aktorskim oraz wielobarwność 
portretowanej postaci.  

Motyl 2020 w kategorii filmu amatorskiego: Zadanie w reżyserii Dariusza 
Janiczaka, za dystans i poczucie humoru w przedstawieniu procesu dojrzewa-
nia do samodzielności osób z niepełnosprawnością.  

Wyróżnienia w kategorii filmu amatorskiego:  
Chorzowskie bery i bojki w reżyserii Sylwii Pradelok-Świerc i Pawła Mikołaj-
czyka za ogromny wkład i wspólny trud organizacji przedsięwzięcia z udziałem 
bardzo wielu osób, którym udało się stworzyć spójny i pełny obraz.

Monolog stereo w reżyserii Mariusza Wieliczko za skromność i krystaliczną 
czystość przedstawienia podjętego tematu.  

Motyl 2020 w kategorii filmu dokumentalnego: Uścisków twoich mi potrze-
ba w reżyserii Andreja Kuciły za bijące z obrazu ciepło, sposób przedstawienia 
głębokiej relacji bohaterów oraz tajemnicę porywającą widza.  

Wyróżnienia w kategorii filmu dokumentalnego:  
Co zdarzy się jutro w reżyserii Anastasii Shtandke za przedstawienie wnętrza 
sportsmenki w sposób delikatny i poruszający;  

Przeprowadzka w reżyserii Omera Ben Davida za uniwersalną opowieść  
o przyjaźni i wchodzeniu w dorosłość;  

Maricarmen w reżyserii Sergia Morkina za intymną atmosferę obrazu, wspa-
niałe zdjęcia, stworzenie poczucia, że to bohaterka filmu zaprosiła nas do swo-
jego codziennego życia.  

Nagroda Specjalna Rektora Politechniki Koszalińskiej: Życie nr 2 w reżyse-
rii Krzysztofa Włostowskiego za odwagę twórczą i osobistą w przedstawieniu 
własnych przeżyć oraz za stworzenie dobrego obrazu przy pomocy minimali-
stycznych środków.  

Nagroda publiczności: Na górze Tyrryry w reżyserii Renaty Kijowskiej.

Werdykt / Verdict

Jury members after having watched 33 films taking part in the  
17th European Film Festival Integration You and Me has unanimously 

given the main awards Butterflies 2020 and distinctions:

Butterfly 2020 in a feature film category: The Dress by Tadeusz Łysiak for 
a difficult subject of the need of love which has been shown in a subtle and 
universal way making the film fulfilled in all respects.  

Distinctions in a feature film category:

actress Anna Dzieduszycka for her role in The Dress, for her great courage 
and professionalism.  

actor Tommy Jessop for his role in Innocence by Ben Reid for his natural act-
ing, presenting his acting talent and multicolour of his character.  

Butterfly 2020 in an amateur film category: The Task by Dariusz Janiczak 
for distance and a sense of humour when presenting the process of maturation 
to independence of people with disabilities.  

Distinctions in an amateur film category:

Once Upon A Time in Chorzów by Sylwia Pradelok-Świerc and Paweł 
Mikołajczyk for their great contribution and common effort when organising  
a venture with the participation of many people who have been able to create 
a coherent and full film.  

Stereo Monologue by Mariusz Wieliczko for modesty and crystal cleanness 
when presenting the topic.  

Butterfly 2020 in a documentary film category: I Need the Handshakes by 
Andrej Kucila for a beaming light from the film, the presentation of a deep 
relationship of the characters and a mystery overwhelming the audience.  

Distinctions in a documentary film category  

What Happens Tomorrow by Anastasia Shtandke for presenting the inner self 
of a sportswoman in a delicate and moving way.  

Moving by Omer Ben David for a universal story about friendship and enter-
ing adulthood.  

Maricarmen by Sergio Morkin for an intimate sphere of the film, wonderful 
photos, making an impression that the main character of the film has invited 
us to her everyday life.  

Butterfly 2020 Special Award of the Rector of Koszalin University of Tech-
nology: Life, Take 2 by Krzysztof Włostowski for his creative and personal 
courage when presenting his own experiences and for making a good film with 
the use of minimal tools.  

The Audience Award Butterfly 2020: On the Top Tyrryry by Renata Kijowska.  
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Spotkanie z Jadwigą Jankowską-Cieślak, prowadzenie Łukasz Maciejewski/ 
Meeting with Jadwiga Jankowska-Cieślak moderated by Łukasz Maciejewski



29INTEGRACJA TY I JAO N L I N E  M E E T I N G S

Spotkanie z Małgorzatą Foremniak, prowadzenie Łukasz Maciejewski/ 
Meeting with Małgorzata Foremniak moderated by Łukasz Maciejewski
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Spotkanie z Kubą Czekajem, prowadzenie Łukasz Maciejewski/  
Meeting with Kuba Czekaj moderated by Łukasz Maciejewski



31INTEGRACJA TY I JAO N L I N E  M E E T I N G S

Spotkanie z Weroniką Wojciechowską, prowadzenie Krzysztof Głombowicz/ 
Meeting with Weronika Wojciechowska moderated by Krzysztof Głombowicz

 Spotkanie z Krzysztofem Głombowiczem, prowadzenie Piotr Pawłowski/ 
Meeting with Krzysztof Głombowicz moderated by Piotr Pawłowski

Spotkanie Włączeni w kulturę. Od lewej: Petro Aleksowski, Dariusz Pawlikowski (prowadzenie), Anna Dzieduszycka, Wojciech Retz/ 
Meeting Connected to culture. From the left: Petro Aleksowski, Dariusz Pawlikowski (host), Anna Dzieduszycka, Wojciech Retz 
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Małe Festiwale Ty i Ja / Small Festivals You and Me

Kłecko

Grazymy
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Leszno

Nowe Bielice

Tuczno
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42 17. EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY O R G A N I Z A T O R Z Y  /  O R G A N I Z E R S

Barbara Jaroszyk
dyrektor festiwalu/ 
director of the festival

Dariusz Pawlikowski
dyrektor programowy, dyrektor KBP/
program director, director of the Public  
Library of Koszalin

Dorota Czech
specjalista ds. promocji/
marketing specialist

Wojciech Szwej
fotografik/
photographer

Natalia Sulima
koordynator projektu/
project coordinator

Piotr Andrzej Bochenek
biuro organizacyjne/
organizational office

Barbara Kochaniewicz
księgowa/ accountant 

Anna Rawska
rzecznik festiwalu/
spokesperson for the festival

Anna Makochonik
biuro prasowe/
press office

Justyna Szwed
biuro organizacyjne/
organizational office
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