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Soko znowu spoko. 
Miasteczko festiwalowe 

w Górach Suchych

Zapraszamy kuracjuszy. Krótka historia Görbersdorfu

Rok 2009. Internet ery przedfacebookowej. Szperam po sieci i tra-
fiam na ogłoszenie o warsztatach filmu dokumentalnego z udziałem 
znakomitości kina z Polski i Czech. Robert Gliński i Maria Zmarz-
Koczanowicz z łódzkiej filmówki czy Karel Vachek z praskiej FAMU. 
Ale gdzie właściwie leży Sokołowsko? Wtedy o zapomnianej perle 
regionu nie pamięta naprawdę nikt. Trudno się dziwić. Podwałbrzyska 
miejscowość pogrążona jest w zapaści społeczno-ekonomicznej, 
a najbardziej spektakularny zabytek – dawne Sanatorium Grunwald 
– spłonął niemal doszczętnie kilka lat wcześniej. Jego ruina straszy 
już przy wjeździe do tajemniczej miejscowości. A Sokołowsko ma 
tylko jedną drogę dojazdową. Ceglanego straszydła nie da się omi-
nąć. Warsztaty odbywają się w przestrzeni osady i w zrujnowanym 
kinoteatrze Zdrowie. Wkrótce będzie inaczej. Jednak wówczas nie-
łatwo wyobrazić sobie weselszą przyszłość tej nietypowej wsi.

Zanim będzie lepiej, przypomnijmy, że lepiej już było. Przenieśmy się 
na moment do lat świetności – do połowy XIX wieku, kiedy ówcze-
sne dobra Hochbergów odwiedziła Maria von Colomb. Oczarowana 
krajobrazem Görbersdorfu hrabina zachęciła swojego szwagra, 
dr Hermanna Brehmera, by stworzył w miejscowości uzdrowisko, 
leczące metodą hydroterapii Victora Priessnitza. Już w 1855 roku 
powstało w dzisiejszym Sokołowsku pierwsze na świecie sanatorium 
przeciwgruźlicze, w którym stosowano rewolucyjną metodę leczenia 
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klimatyczno-dietetycznego. Von Colomb nie spiła śmietanki z tego 
sukcesu – skończyła zadłużona w więzieniu, ale mąż jej siostry oka-
zał się sprawcą przemiany miejscowości w słynne uzdrowisko dla 
europejskich elit. Biała zaraza w XIX wieku potrafiła być przyczyną 
nawet 1/3 zachodzących zgonów. Nie robiła wyjątków i dopada-
ła bez pytania o status materialny czy społeczny. Ludzie starali się 
choć oddalić nieuchronne, wydłużając życie o kilka lub kilkanaście 
lat. W takich realiach leczenie suchot zimnem i odpowiednią dietą 
w miłych warunkach przyrody musiało spotkać się z popularnością. 
Opisane w legendarnej Czarodziejskiej górze Tomasza Manna szwaj-
carskie Davos, choć dziś słynniejsze, to powstało właśnie w oparciu 
o innowacyjną koncepcję z Görbersdorfu. Wśród pacjentów dok-
tora Brehmera znalazł się Tytus Chałubiński, prowadził on obser-
wacje w celu stworzenia podobnego miejsca na ziemiach polskich. 
Właśnie tak Chałubiński zainteresował się Zakopanem1.

Przemiana w uzdrowisko wymagała szeregu przekształceń. 
Powstawały pensjonaty (jako pierwsze, znane do dziś: Weisse Haus 
i Villa Rosa), zabudowania gospodarcze i ogromne założenie par-
kowe, którego skromne pozostałości fascynują w XXI wieku. Już 
w latach 70. XIX stulecia liczba chętnych na kurację zaczęła prze-
wyższać możliwość sanatorium Brehmera, więc powstawały kolejne 
ośrodki. W efekcie na przełomie wieków Görbersdorf był w stanie 
przyjąć jednocześnie 1000 kuracjuszy. Dziś miejscowość zamieszku-
je ok. 500 osób. Wśród pensjonariuszy z całej Europy znajdowali się 
również Polacy, a pośród ich stałej kilkudziesięcioosobowej grupki 
był także dr Alfred Sokołowski. Najpierw pacjent, a później przez 
6 lat główny asystent Hermanna Brehmera. Właśnie na jego cześć 
niemiecka miejscowość po przejściu we władanie polskie otrzymała 
nazwę Sokołowsko.
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Powojenne dzieje to przesunięcie akcentów w kierunku lecze-
nia chorób dróg oddechowych. Wielkie zasługi w tym zakresie 
miał dr Stanisław Domin, wizjoner i strateg, którego działalność 
w Sokołowsku określa się często mianem rządów silnej ręki. Domin 
starał się doprowadzać do osiedlania nowych mieszkańców, licząc 
m.in. na małżeństwa pielęgniarek. Ludzie w okresie PRL zapewnia-
no zatrudnienie w ośrodkach sanatoryjnych, choć nie było wśród 
nich zdewastowanego sanatorium Brehmera, zwanego po wojnie 
Grunwaldem.

Jak łatwo można się domyślić, zmiany na gorsze przyniosła transfor-
macja ustrojowa. Kres gospodarki centralnie sterowanej to jedno-
czesny koniec sanatoryjnej potęgi Sokołowska. Symboliczny finał tej 
historii przynosi pewien strażak. Jak się okazało, ten lokalny specja-
lista od gaszenia pożarów równie mocno lubował się w ich wznieca-
niu. Jego ofiarą padło również gigantyczne gmaszysko Grunwaldu. 
Wskutek podpalenia spłonęła większość budynku. Sanatorium 
dra Brehmera zaczęło straszyć wszystkich wjeżdżających do wioski.
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Sanatorium Kultury. Permanentny plac budowy

Jednak wypalony budynek sanatorium nie wszystkich miał przerażać. 
Kiedy Bożenna Biskupska, Zygmunt Rytka i Zuzanna Fogtt zapra-
gnęli zamienić podwarszawską Podkowę Leśną na nowe miejsce dla 
swojej działalności fundacyjnej, przeszukali pewnie połowę Dolnego 
Śląska. Pałace, zamki, budynki pofabryczne. Poszukiwaniom nie było 
końca. Do Sokołowska sprowadził ich przyjaciel, Michał Bogucki, 
który opiekował się tutejszą cerkiewką, skrytą malowniczo między 
drzewami przy jednym z końców wsi. Choć Bożenna nie lubi gór, 
dała się zaczarować sokołowskiemu Grunwaldowi:

To jest bardzo piękny, neogotycki budynek, właściwie 
kompleks budynków, położonych w parku, w otulinie 

gór i lasów, więc optycznie wydaje się, że jest tu 
nieskończona przyroda2. 

Spontaniczna decyzja, poparta wiarą we wsparcie ze strony władz 
ministerialnych i funduszy unijnych, naznaczyła dalsze losy wspo-
mnianej trójki. Biskupska i Rytka już w 2007 roku zamienili Mazowsze 
na Dolny Śląsk. Nabywając budynek sanatorium, nie spodziewali 
się, że to dopiero początek. Przejęli stare kino.  „Nie mieliśmy nawet 
świadomości, że Kieślowski tu był” – choć może to zaskakiwać, tak 
relacjonuje tamte wybory Biskupska.  A Krzysztof Kieślowski był tu 
dłużej niż przez chwilę. Mieszkał jako nastolatek, a we wspomnia-
nym kinie Zdrowie doświadczał pierwszych filmowych wzruszeń.  
„Kupiło się i co dalej? Gdzieś jeszcze trzeba zamieszkać. Okazało, że 
w parku jest Villa Rosa na sprzedaż, a dokładnie jej spalona ruina3” – 
artystka uzupełnia swoje wspomnienia z początków w Sokołowsku.
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Od 2004 roku mają własną organizację pozarządową, dzięki temu 
sukcesywnie rozbudowują kolekcję. Fundacja Sztuki Współczesnej 
In Situ, pod takim szyldem działają. Łacińskie słowo oznacza „w miej-
scu”  i rzeczywiście Bożenna Biskupska, Zygmunt Rytka – a później 
także Zuzanna Fogtt – wraz z zespołem bardzo szybko zaczynają 
przetwarzać otaczającą przestrzeń. Od samego początku odbudo-
wa Sanatorium Grunwald ma prowadzić do powstania miejsca dla 
sztuki. W pierwotnym założeniu z miejscem dla rezydentów, a tak-
że dla starszych artystów4. Rozwinięciem tej idei wkrótce stał się 
Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, od 2011 roku ściągający na 
Dolny Śląsk międzypokoleniowe przedstawicielstwo performerów. 
Impreza jest spełnieniem marzeń Bożenny, od lat związanej ze śro-
dowiskiem artystów sztuki performance. Podczas pierwszej edycji 
w Sokołowsku pojawiają się takie nazwiska, jak: Józef Robakowski, 
Jerzy Kosałka, Andrzej Lach Lachowicz czy Andrzej Dudek-Dürer5. 
Sztuka wideo oraz tymczasowe interwencje w przestrzeni publicznej 
stają się na lata wyznacznikiem festiwalu. Konteksty, jak podkreśla 
wieloletnia kuratorka, Małgorzata Sady, starają się budować dialog 
między uznanymi artystami-performerami, a młodymi pokoleniami 
tego nurtu.

Imprezą o największej międzynarodowej renomie jest Sanatorium 
Dźwięku, kolejna z festiwalowych platform powołanych do życia 
przez In Situ. Początki tej celebracji awangardowego brzmienia się-
gają 2014 roku. Przez trzy dni w Sokołowsku przebywają dźwiękowi 
eksperymentatorzy, wydobywający akustykę z tamtejszej przestrze-
ni. Festiwal znajduje swoje miejsce na mapie dolnośląskich imprez 
dzięki inicjatywie Zuzanny Fogtt i Gerarda Lebika. Bardzo szybko 
staje się też ważnym wydarzeniem dla poszukiwaczy niecodzienne-
go brzmienia, którzy pochodzili nie tylko z Polski.
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Sanatorium Grunwald, Villa Rosa, Kinoteatr Zdrowie. Majątek fun-
dacji w krótkim czasie poszerzył się o te nieruchomości. Wszystkie 
wymagające remontu, ale też pomysłu na nowe życie. W Grunwaldzie 
In Situ tworzy Laboratorium Kultury. Położenie dachu w 2019 roku 
stanowi tutaj wielki krok do przodu. Villa Rosa stała się siedzibą 
organizacji, a przy tym przestrzenią ekspozycji rzeźb i obiektów oraz 
domem otwartym. Przez lata postępuje też przywracanie blasku 
kinu. Dlatego Zuzanna wciąż uważa za aktualne słowa, które wypo-
wiedziała w wywiadzie z 2016 roku: 

Jesteśmy na permanentnym placu budowy6.

Hommage a Kieślowski. Wspomnień czar  

Bywalcy często podkreślają, że w Sokołowsku czas się zatrzymał. 
W tym pozbawionym nowoczesnej zabudowy i wolnym od krzy-
kliwych reklam miejscu również festiwale spoglądają w przeszłość. 
Tak wspomniane Konteksty, jak najdobitniej zrośnięty z ziemią soko-
łowską Hommage a Kieślowski. Kiedy filmoznawca i autor książki 
Dokumenty Kieślowskiego Mikołaj Jazdon przywołuje swoje pierw-
sze spotkanie z miejscowością, nie potrafi uciec od nostalgicznego 
oglądu rzeczywistości:  

Początek działań w Sokołowsku kojarzę 
z przybyszami, współpracownikami lub kolegami 

Krzysztofa Kieślowskiego, którzy pokazywali nieznane 
materiały związane z naszym reżyserem7. 

Program pierwszej edycji był ledwie naszkicowany. Treść tworzyli 
goście. Wśród nich przyjaciele autora Dekalogu (1988), jego współ-
pracownicy (scenarzyści, montażyści, kostiumografowie czy aktorzy), 
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a także badacze twórczości i osoby, na które Krzysztof Kieślowski 
wywarł znaczący wpływ. Jazdon pamięta, że do podwałbrzyskiej 
wsi przyjechał Polak od lat mieszkający w Niemczech i miał ze sobą 
nikomu nieznaną taśmę zarejestrowaną przez niemiecką telewizję na 
planie pierwszego odcinka Dekalogu. Materiał przewiózł przez gra-
nicę w konspiracji. Los chciał, że wśród gości wydarzenia znajdował 
się Krzysztof Baranowski, aktor, odtwórca głównej roli w tej właśnie 
odsłonie dziesięcioczęściowego serialu Kieślowskiego. Posługujący 
się biegle językiem niemieckim Baranowski siadł przed ekranem 
i na żywo tłumaczył zebranym słowa reportażu. Swój własny wywiad 
z Kieślowskim przywiózł też wtedy do Sokołowska fiński reżyser stu-
diujący w Polsce, Jarmo Jaaskalainen. Twórca kilka dokumentów 
o naszym kraju (m.in. o Staszku Pyjasie) zaprosił autora Przypadku 
(1981) pod koniec lat 80. do Helsinek i tam odbyli długą rozmowę.

Nie tylko wspomnienia Jazdona przesiąknięte są silną nostalgią. 
Również Zuzanna Fogtt z Fundacji In Situ pamięta, iż pierwsze soko-
łowskie spotkania wokół twórczości Kieślowskiego wydawały się 
czymś, na co w Polsce i – do pewnego stopnia – w Europie najwier-
niejsi admiratorzy talentu reżysera czekali od 13 marca 1996 roku. 
Wspomina:

Szybko zrozumieliśmy, że przyjaciele Krzyśka i wszyscy fani 
jego kina czekali na takie wydarzenie. W Polsce zdarza nam 

się zapominać o fantastycznym dorobku Kieślowskiego8.

24 września 2011 roku. Pani Maria Kieślowska, wdowa po reżyse-
rze, odwiedza Sokołowsko. Będzie regularnie wracać, czuje się tu 
dobrze. Obdarza też Fundację In Situ sporym zaufaniem, przekazu-
jąc organizacji zbiory i pamiątki po mężu. Wśród nich różne wersje 
maszynopisów ze scenariuszami, scenopisy, storyboardy, korespon-
dencję zawodową i prywatną, a także teczkę z niezrealizowanymi 
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pomysłami na filmy. W to wrześniowe popołudnie pani Maria przy-
jeżdża, by na zawsze wpisać pamięć o Krzysztofie Kieślowskim 
w dzieje miejscowości. Szczęśliwie, pogoda dopisuje, choć wczesna 
jesień w Sokołowsku lubi przypominać, że osada leży w zasięgu 
oddziaływania klimatu górskiego. Tym razem wszystko się zga-
dza. Otwarcie Skweru im. Krzysztofa Kieślowskiego w centralnym 
punkcie wioski przebiega w obecności wdowy po filmowcu, z przy-
chylnością aury i w towarzystwie obojga sokołowskich hierarchów 
kościelnych: rzymskokatolickiego i prawosławnego. Od tego dnia 
mieszkańcy i turyści mogą obserwować tabliczki w trzech kolorach. 
Barwy Rewolucji Francuskiej noszą również kwiaty, zasadzone z tej 
okazji na skwerze.

Stało się to drugiego dnia pierwszej edycji Hommage a Kieślowski, 
festiwalu pod honorowym patronatem pani Marii. Pół roku wcześniej 
minęło 15 lat od przedwczesnej śmierci reżysera. Do małej miejsco-
wości na okoliczności uczczenia pamięci Krzysztofa Kieślowskiego 
udało się ściągnąć znakomite grono osób. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: Krystyna Janda, Hanna Krall, Agnieszka 
Holland, Artur Barciś, Sławomir Idziak, Marcel Łoziński, Krzysztof 
Piesiewicz, Zbigniew Preisner, Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, 
Stanisław Zawiśliński9.

Atmosfera hołdu składanego inspirującemu kinu Kieślowskiego 
będzie towarzyszyć także następnym odsłonom. Tak, jak i znamie-
nici goście z Polski i z Europy. Reżyserzy, aktorzy, operatorzy, na 
których bezpośredni lub pośredni wpływ wywarł twórca Amatora. 
Wśród nich, m.in.: Krzysztof Zanussi, Marin Karmitz, Jacek Petrycki, 
Krzysztof Wierzbicki, Irena Strzałkowska czy Marcel Łoziński. W kolej-
nych latach wybierane są filmy, wokół których krąży program danej 
edycji. Raz jest to wybrana część Trzech kolorów (1993-1994), kiedy 
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indziej Amator (1979) albo Przypadek. Fabule zwyczajowo towarzy-
szy dokument. Niesamowita sprawa: zbudować cały festiwal wokół 
twórczości liczącej kilkadziesiąt pozycji. Bo Hommage a Kieślowski 
od 2011 roku jest nie tylko wypełnione pamięcią o reżyserze. Impreza 
poszerza wiedzę o fabułach reżysera, odkrywa Kieślowskiego jako 
dokumentalistę czy pokazuje jego silne związki z Francją.

Lata mijają, również Sokołowsko z turystycznej bocznicy zaczy-
na przestawiać się bliżej głównych szlaków. Współpracowników 
Kieślowskiego z roku na rok jest wśród nas coraz mniej. Trudniej też 
zmotywować do górskiej kuracji tych, którzy tu byli i oddali się cza-
rowi wspomnień, choć Piotr Jaxa, Krzysztof Piesiewicz czy Urszula 
Lesiak starają się nie opuszczać żadnej edycji. Podsumować wypa-
da jakoś godnie. Dobrze robi to Piotr Pławuszewski, filmoznawca 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny znawca 
polskiej dokumentalistyki: 

Sokołowsko, a nawet sam festiwal, przechodzi 
do punktu, w którym Kieślowski przestaje być 

bohaterem, staje się zaś patronem10.



18



19

Sokołowsko Krzysztofa Kieślowskiego

Dworce, przeprowadzki i sanatorium

Z wielką torbą na ramieniu, szybko przebierając nogami, biegnie 
młody jeszcze Bogusław Linda. Potrąca przechodniów, w pośpie-
chu kupuje studencki bilet do Warszawy. Do odjazdu pociągu ma 
ledwie chwilę, więc nie zwalnia tempa, taranując ludzi na dworcu, 
a potem – już na samym peronie – praktykując ćwiczenia ze sprintu. 
W ostatniej chwili chwyta się poręczy i wskakuje do wagonu. Taką 
scenę obserwujemy w jednym z najważniejszych filmów Krzysztofa 
Kieślowskiego, Przypadku. Później reżyser rozpatrzy na ekranie 
jeszcze inne warianty tej samej historii. Za każdym razem wracając 
na dworzec kolejowy. Scenę kręcono w Łodzi Fabrycznej, ale auto-
rowi Dekalogu bliska była sama instytucja dworca. Jako dziecko 
Kieślowski doświadczył 40 przeprowadzek, co wiązało się z wieloma 
godzinami spędzonymi w oczekiwaniu na pociąg.

Krzysztof Kieślowski przyszedł na świat w trakcie II wojny światowej 
w Warszawie. Dokładna data to 27 czerwca 1941 roku. Prawie dwa 
lata po ślubie rodziców. Choć ostatnie chwile życia reżyser Pierwszej 
miłości (1974) przeżył również w stolicy Polski, w dzieciństwie nie 
spędził tam sporo czasu. Z jednej strony przez zmagania wojenne, 
ale z drugiej z powodu gruźlicy ojca, Romana. Choroba ta rzucała 
Kieślowskimi po całym kraju, z sanatorium do sanatorium. Mieszkali 
w Strzemieszycach (dziś to część Dąbrowy Górniczej). Pierwszy raz 
trafili tam jeszcze w trakcie wojny. Kiedy zamieszkali tam powtór-
nie, to w strzemieszyckim kinie Krzysztof Kieślowski obejrzał swój 
pierwszy film na dużym ekranie. Stało się pod czujnym okiem wujka 
Marcelego Białostockiego, który upewnił się, czy wyświetlany wła-
śnie tytuł Fanfan Tulipan (1952) jest odpowiedni dla 11-letniego 
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chłopca. Później ubłagał kierowniczkę kina i tak Krzyś dostał się na 
ten francuski film przygodowy, jeden z niewielu w repertuarze tam-
tego okresu, który nie pochodził ze Związku Radzieckiego11.

We wspomnianym czasie Kieślowscy zetknęli się już z Sokołowskiem. 
Krzysztof pierwszy raz pojawił się pod Wałbrzychem w 1951 roku. 
Wtedy rodzina mieszkała przy ulicy Słonecznej. Wcześniej na tra-
sie ich wędrówki znalazły się jeszcze Głubczyce na Opolszczyźnie 
(1945-1950). Mały Krzyś często chorował. W marcu 1949 roku po raz 
pierwszy trafił na miesiąc do sanatorium12. Niedługo potem prze-
szedł też operację. Wycięto mu wyrostek robaczkowy. Słabe zdrowie 
staje się znakiem rozpoznawczym męskiej części rodu. Wiosną 1950 
roku okazuje się, że Roman Kieślowski nie uwolni się łatwo od gruź-
licy. Od tego czasu dzieje rodziny naznaczone są pobytami w kolej-
nych sanatoriach. Sokołowsko po raz pierwszy pojawia się w życiu 
Kieślowskich w sierpniu 1951 roku. Roman rozpoczyna tam pracę 
jako kierownik Oddziału Remontowo-Konserwacyjnego i Inwestycji 
w sanatorium. Barbara pracuje w administracji. Krzyś i jego siostra 
Ewa rozpoczynają naukę w tutejszej szkole. Pierwszy epizod soko-
łowski kończy się dla nich dość szybko. Obydwoje rodzice tracą pra-
cę. Ojciec w następstwie przedłużających się zwolnień lekarskich. 
Matka wskutek konfliktu z przełożonym. Barbara po pewnym czasie 
wygrała sprawę w sądzie i po ponad roku, latem 1953, Kieślowscy 
wrócili w Góry Suche, zajmują mieszkanie przy ulicy Głównej 23A. 
Nowe lokum mieści się w centralnym punkcie miejscowości. Tym 
razem Roman nie podejmuje już pracy zarobkowej, od tej pory 
korzysta z renty. Jego żona awansuje na stanowisko kierowniczki 
stołówki, a dodatkowo zatrudnia się jako kelnerka w Grunwaldzie. 
Dzieciom osoby chorej na gruźlicę przysługują bezpłatne wyjazdy 
do prewentoriów. Jeździ do nich również zdrowa Ewa. To wielka 
ulga dla borykającej się z problemami finansowymi rodziny.
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Dziś w Sokołowsku wszyscy opowiadają o pierwszych spotkaniach 
Krzysztofa Kieślowskiego z kinem. Rzeczywiście, to tutaj późniejszy 
reżyser zaznał filmowej inicjacji. Miał ku temu warunki wynikają-
ce z samej topografii. Kieślowcy mieszkali dokładnie naprzeciwko 
budynku kina. Jako nastolatek oglądał zachodnie produkcje. Często 
brakowało mu pieniędzy na bilet. Zdarzało się wtedy, że do środka 
zaglądał z kolegami przez otwór wentylacyjny w dachu. Ta metoda 
pozwalała obejrzeć film za darmo. Film, albo przynajmniej: poło-
wę ekranu, bo z tamtego miejsca nie sposób było zobaczyć obrazu 
w całości. Jednak to nie kino stało się pierwszą pasją Krzyśka. Ten 
najpierw chciał zostać strażakiem. Po edukacyjnym fiasku ze szkołą 
pożarniczą we Wrocławiu, młody Kieślowski wyjechał do Warszawy, 
by tam uczęszczać do szkoły kształcącej technicznych dla teatru. 
Echa tego doświadczenia można rozpoznać w Personelu (1975). 
W tamtym czasie Kieślowski wcale nie chciał zajmować się kine-
matografią. Marzył o roli reżysera teatralnego. Uwodziła go magia 
sceny. Żeby zostać studentem szkoły teatralnej, wciąż wtedy trzeba 
było mieć dyplom innej uczelni wyższej13. W filmie już zniesiono te 
ograniczenia. Tym sposobem szkoła filmowa pojawiła się jako spryt-
ny pomysł na przygotowanie do reżyserii teatralnej. Choć koncep-
cja przebiegła, to jednak realizację dwukrotnie odraczała komisja 
rekrutacyjna. Kieślowski dostał się do łódzkiej filmówki dopiero przy 
trzecim podejściu.
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Kiedy do tego doszło, dawno już ukończył 20 lat. Jego ojciec 
Roman zmarł, po wieloletniej walce z suchotami. Został pochowa-
ny na cmentarzu w Mieroszowie, 5 km od Sokołowska. Krzysztof 
wyjechał z miejscowości po zakończeniu siedmioklasowej nauki 
w szkole podstawowej. Najpierw do Wrocławia, potem do wieczo-
rowego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Mieszkał wtedy 
w Zagórzu Śląskim, do rodzinnego domu przy ulicy Głównej 23A 
wracał tylko w niedzielę. Z ojcem działy się wtedy niedobre rzeczy. 
Stan zdrowia nie ulegał poprawie, a Roman był coraz wyraźniej zmę-
czony swoją nieprzydatnością, marginalną rolą w społeczeństwie. 
Czuł się, jakby stanowił balast dla najbliższych.
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Powrót po latach. 
Prześwietlenie sokołowskich gruźlików 

Krzysztof Kieślowski wraca do Sokołowska w 1974 roku. 5 lat po ukoń-
czeniu studiów reżyserskich w Łódzkiej Szkole Filmowej. Już jako 
wzięty pracownik Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. 
Wtedy objazdowe kino w domu kultury jest już zamienione w kino 
stacjonarne. Zdrowie gra seanse dla kuracjuszy w ciągu dnia, a wie-
czorami raczy rozrywką mieszkańców osady. Stanowisko kinoope-
ratora piastuje Stanisław Górski, kolega Krzyśka ze szkolnej ławy. 
Ich spotkanie owocuje tym, że będący na miejscu przyjaciel przej-
muje opiekę nad grobem Romana Kieślowskiego w Mieroszowie. 
Krzysztof regularnie przysyła na ten cel pieniądze. Mogiła pozo-
staje pod kuratelą miejscowych przez lata. W późniejszych latach 
zadbają o nią uczniowie Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego 
w Mieroszowie.

Młody filmowiec przyjechał kręcić film w jednym z sanatoriów dla 
gruźlików. Prześwietlenie (1974) nie należy jednak do najbardziej 
znanych tytułów w dorobku reżysera. „Raczej nie uznawał tego 
tytułu za reprezentatywny dla swojej twórczości14” – mówi Mikołaj 
Jazdon. Dlaczego zdecydował się wrócić do Sokołowska? Być może 
w znalezieniu odpowiedzi pomogą wspomnienia operatora Jacka 
Petryckiego15. Kieślowski miał zabrać się za ten temat z pobudek 
merkantylnych. Chciał ponoć wykorzystać fakt przyznawania na 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie 
nagrody, którą fundował Komitet Walki z Gruźlicą. 10 000 zł mogło 
do nikogo nie trafić z powodu braku zgłoszeń. Łatwa kasa, do tego 
okazja, by odwiedzić krainę dzieciństwa. Jednak gotowy film – poza 
spotkaniami towarzyskimi – nie przyniósł reżyserowi spełnienia. 
Nie lubił go za dużą dozę smutku, nie wracał do niego z uwagi na 
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osobisty ton. A nagrody nie dostał, bo festiwal zrezygnował z jej 
przyznawania wskutek braku zainteresowania twórców.

W jednej z wczesnych wersji scenariusza Amatora znajdziemy opis 
pomysłu Filipa Mosza na film. Grany przez Jerzego Stuhra bohater 
opowiada żonie o koncepcie, w którym młody chłopak przygląda się 
twarzom kilkudziesięciu dojrzałych mężczyzn. Szuka w nich wizerun-
ku ojca16. Prześwietlenie może być formą realizacji tej idei. Zwraca 
na to uwagę, jako możliwą interpretację, Mikołaj Jazdon. Poznański 
filmoznawca bardzo ceni sobie ten tytuł, podkreślając osobisty 
ton. Kieślowski wraca do krainy młodości i spogląda z kamerą na 
mężczyzn w średnim wieku, którzy utracili przydatność zawodową 
i społeczną. Chorując na gruźlicę, zostają zepchnięci na boczny tor. 
Z aktorów przeobrazili się w widzów, którym wolno jedynie oglądać 
rzeczywistość. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wiele 
osób definiowało się przez kontekst zawodowy. Rzadko przekwa-
lifikowywano się do nowej pracy. Jeden z bohaterów, który do tej 
pory był muzykiem, obawia się perspektywy zmiany zawodu w wie-
ku 40 lat. Dziś panuje znacznie większa elastyczność rynku pracy, 
ale zarazem wydarzenia z 2020 roku, związane z lockdownem wsku-
tek pandemii koronawirusa, przydały Prześwietleniu aktualności. 
Tysiące osób pozostawały zamknięte w domach przez kilka długich 
tygodni. Wielu z nas doświadczyło wtedy uczucia bezcelowości 
i nieprzydatności. Zupełnie jak 36 lat temu bohaterowie w krótkim 
dokumencie Kieślowskiego.
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Przestrzenie pamięci. Archiwum Twórczości Krzysztofa 
Kieślowskiego i Villa Rosa 

Blizna (1976), Amator, Przypadek i Bez końca (1984) – od 20 kwiet-
nia 2020 roku te cztery wcześniejsze fabuły Krzysztofa Kieślowskiego 
są dostępne dla międzynarodowej publiczności. Stały się częścią 
prestiżowych publikacji British Film Institute. Angielska instytucja 
znana jest z pieczołowitości w przygotowywaniu swoich wydań. 
Brytyjczycy nigdy nie ograniczają się do wypuszczenia na rynek 
gołych płyt. Pośród dodatków do wydawnictwa blu-ray pt.: Cinema 
of Conflict znajduje się również nagranie wideo Michała Oleszczyka, 
krytyka filmowego i filmoznawcy, który rozpatruje tytuły składające 
się na box przez pryzmat materiałów archiwalnych. Jak podkreśla 
Diana Dąbrowska, aktualna koordynatorka programowa festiwa-
lu Hommage a Kieślowski, dla niej to niesamowite, że Oleszczyk 
opowiada o pierwszych fabułach wybitnego reżysera, znajdując 
się właśnie w Sokołowsku.

Bo archiwalia od kilku lat „mieszkają” na jednym z pięter Villi Rosa, 
dziś częściej nazywanej „Różanką” – w siedzibie Fundacji In Situ. 
Właśnie w tym miejscu funkcjonuje Archiwum Twórczości Krzysztofa 
Kieślowskiego, jedyna taka przestrzeń w Polsce. Bezkonkurencyjna, 
ponieważ oparta na zbiorach z zasobów pani Marii, wdowy po 
reżyserze. W ten sposób zbudowano fundament archiwum. Różne 
wersje maszynopisów, storyboardy, zdjęcia z planów, werki, kore-
spondencja zawodowa i wszystkie notatki na marginesie trafiły do 
In Situ. W tym zestawie znalazły się również fotografie z rodzinnych 
archiwów, a wśród nich zdjęcia z Sokołowska. Fundacja weszła też 
w posiadanie całego zbioru fotosów z planu Trzech kolorów, które 
przekazał Piotr Jaxa. „Ktoś obiecał mi przekazanie roweru Krzysztofa 
Kieślowskiego” – dodaje Zuzanna Fogtt.
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Zasoby imponujące, wszystko zebrane w Sokołowsku, gdzieś 
na południu Polski, przy granicy z Czechami, ponad 450 km od 
Warszawy. Czy zlokalizowane w tak peryferyjnym miejscu Archiwum 
Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego ma szansę spełniać swoją funk-
cję? Mikołaj Jazdon i Diana Dąbrowska mówią w tej sprawie jednym 
głosem. Romantyczna podróż do krainy młodości Kieślowskiego, 
to fantastyczna sprawa, ale niezwykle cenna jest wykonana w ostat-
nich latach przez pracowników In Situ praca cyfryzacyjna. W tej 
chwili całość zbiorów jest dostępna przez internet. Melodią, bli-
skiej – jak się zdaje – przyszłości staje się przetłumaczenie dostęp-
nych archiwaliów na język angielski. Jazdon chciałby, żeby liczniej-
sze grono filmoznawców polskich zajęło się badaniem dorobku 
twórcy Dekalogu, ale na razie gros zainteresowania filmografią 
Kieślowskiego przychodzi z zagranicy, czego dowodzi chociażby 
niedawna publikacja BFI.
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Wieczny plac budowy jako forma otwarta

Rok 2020 okazał się dla całego świata zaskoczeniem. Pandemia 
koronawirusa doprowadziła do zamrożenia gospodarki i zalega-
lizowała izolację społeczną jako sposób obrony przez zbytnim 
rozpowszechnianiem się nieznanego wirusa. Zuzanna Fogtt ma 
w związku z tym następujące refleksje:

Tegoroczne zatrzymanie doprowadziło do rewizji wielu 
założeń. Staliśmy się czujni na wiele tematów i jeszcze bar-

dziej myślimy o tym, że Sokołowsko to miejsce skupione 
na rozwoju, na badaniu nowych tendencji. Nasz plac budo-

wy w sanatorium powinien trwać jak najdłużej to będzie 
możliwe. Zinstytucjonalizowanie obiektu doprowadzi do 

zamknięcia projektu, do końca pewnej drogi, a to powinien 
być poligon doświadczalny dla artystów. Forma otwarta.

Kiedyś leczono tu zimnem gruźlicę. Po II wojnie światowej do osób 
pogrążonych w chorobach układu oddechowego doszli narciarze 
biegowi, dla których infrastruktura powstawała w latach 70. ubiegłe-
go wieku17. Dziś Sokołowsko zajęli ludzie sztuki, pozytywnie zakrę-
ceni budowniczowie nowego ładu. Mimo wielu przeciwności losu, 
nie poddają się i wytrwale tworzą miejsce przyjazne artystom, mając 
wśród patronów dla tych działań Krzysztofa Kieślowskiego.
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