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Krótka historia jednego zdjęcia
Początek tego tekstu wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. Opowieść o Lubomierzu nadzwyczaj długo pozostawała tworem, któremu nie potrafiłem nadać satysfakcjonującego kształtu. Tygodniami
tkwiłem pogrążony w obszernym materiale dotyczącym zarówno
produkcji filmowych w miasteczku, jak i samych dziejów Lubomierza. Ich częścią był plan podniesienia zaniedbanej miejscowości
z zapaści za pomocą turystyki filmowej. I gdy powoli ogarniał mnie
wstyd z powodu czasu poświęconego jednemu artykułowi, wszystkie blokady zostały zdjęte dzięki jednej fotografii.
Zdjęcie wykonał Daniel Antosik, który podarował mi sporo materiałów sprzed lat. Fotograf i kinoman zaangażowany w lubomierski festiwal i jednocześnie jeden z moich przewodników po Lubomierzu.
Wśród materiałów znalazły się katalogi wystaw przygotowywane
w ramach działalności tamtejszej Galerii za Miedzą. Zbliżając się do
skraju załamania twórczego, zrezygnowany wertowałem otrzymane
publikacje. Jeden z albumów nieoczekiwanie odsłonił ukrytą zawartość – zestaw pamiątkowych pocztówek. Wśród nich znalazło się
zdjęcie, które na dłużej przykuło moją uwagę. Fotografia pochodzi
z gorącego lata 1996 roku, choć mogłaby równie dobrze upamiętniać wakacyjny czas w dekadzie gierkowskiej. W centralnym punkcie
kadru stoi sprzęt do seansów filmowych: dwa okazałe projektory
na statywach, wraz z niezbędnym okablowaniem. W lewym dolnym
rogu zdjęcia, skryty za murowanym klombem, czai się pies, którego
ruda sierść zlewa się z elewacją budynku. Jest też mężczyzna z papierosem. Siedzi na czerwonej skrzynce, na prawo od projektorów.
Fotograf uchwycił go w stanie nieskoordynowanego pochylenia.
Obrazek dopełnia prześcieradło, niedbale rozwieszone na szczycie
rynkowych arkad.
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Uwieczniona na zdjęciu filmowa noc okazała się punktem zwrotnym
w powojennych dziejach miasteczka. Fotografia z 13. lipca 1996
roku łączy dokumentację ze sztuką, krok do przodu z prowizorycznością, archaiczność z nowym porządkiem. Stare nie odchodzi tak
do końca, stając się fundamentem zachodzącej zmiany. Ważne jest:
co, kto, gdzie, jak i dlaczego? Istnienie tego zdjęcia pozwala mojej wyobraźni poruszać się po fenomenie polskiego Hollywood, jak
mówią o sobie w samym Lubomierzu. Ale żeby ów fenomen mógł
zaistnieć, najpierw nad Oldzę musieli przyjechać filmowcy...
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Kazimierz Kutz i jego Wdowa
Od Liebenthal do Lubomierza. Ziemie z trudem zasiedlone
Mężczyzna w wojskowym umundurowaniu montuje tablicę z nową
nazwą placu. Od teraz to miejsce będzie się nazywać na cześć kapitana Joczysa, jednego z wielu polskich żołnierzy poległych w II wojnie
światowej. Od takiej scenki rozpoczyna się trzecia część nowego filmu
Krzyż walecznych (1958) Kazimierza Kutza. Pod koniec lat pięćdziesiątych nikt nie miał prawa przypuszczać, w jakim stopniu te ujęcia okażą
się prorocze dla Lubomierza.
Dziś, wjeżdżając do miasteczka od strony Jeleniej Góry, mijamy
ulicę Kargula i Pawlaka oraz znajdującą się tuż przy rynku ulicę
Wacława Kowalskiego. Pamięć o bohaterach słynnej trylogii Sylwestra Chęcińskiego [Sami swoi (1967), Nie ma mocnych (1974), Kochaj albo rzuć (1977)] oraz wspomnienie aktora odtwarzającego rolę
Kazimierza Pawlaka to zaledwie niewielka część działań związanych
z lubomierskim dziedzictwem filmowym. Festiwal, muzeum, a także
zaułek upamiętniający wybitne postaci kina – od prawie 30 lat wokół
X Muzy budowana jest lokalna tożsamość Lubomierza.
Wydaje się, że wizyty ekip Kutza, Chęcińskiego, a później Piotra
Łazarkiewicza przy Kocham kino (1988) były najbardziej spektakularnymi zdarzeniami w powojennej historii miejscowości. Bartosz
Kuświk, współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych „Sami Swoi” i członek Stowarzyszenia Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” podkreśla, że w lubomierskich
produkcjach zawsze pojawiali się statyści z miasteczka. Czy to śpiewające dzieci w Krzyżu walecznych czy mieszkańcy pojawiający się
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w scenie z ujeżdżaniem konia w Samych swoich lub w scenach zbiorowych przed kinem w Kocham kino. Kuświk przywołuje wspomnienia własnej rodziny:
W takim małym mieście jak Lubomierz, gdzie nie działo
się za dużo, statystowanie było jednym z ważniejszych
wydarzeń. Moja mama, która szła w grupie dzieci
ze szkoły, śpiewających piosenkę o kapitanie Joczysie,
do dziś pamięta słowa piosenki. Babcia jest widoczna
w filmie Łazarkiewicza i opowiadała o tym jak były
realizowane zdjęcia wszystkim członkom naszej rodziny1.

Jadwiga Sieniuć, wieloletnia prezeska tego samego stowarzyszenia
i jedna z głównych organizatorów imprezy, dodaje:
U nas niewiele się dzieje. Chyba, że do
Lubomierza przyjeżdżają filmowcy. Wielu
mieszkańców wciąż żywo wspomina, jak kręcono
tu Tajemnicę Twierdzy Szyfrów (2007)2.

Zmiana państwowej przynależności w 1945 roku okazała się dla
miasteczka dużym wyzwaniem. Stało się tak mimo tego, iż wojna
nie zniszczyła okolicy3. Jednak polska ludność zapełniająca te tereny miała spore trudności z wpasowaniem się w specyfikę życia
w Liebenthal, które tuż po wojnie zmieniło się w Miłosną, tylko po
to by od 1947 roku nosić miano Lubomierza. Zdzisław Mach w swojej socjologicznej analizie migracji na Ziemie Zachodnie, opartej na
przebadaniu społeczności lubomierskiej, podkreśla, że opierano
się na tłumaczeniach niemieckiej nazwy miasta, gdyż nie udało się
odnaleźć śladów polskiego nazewnictwa średniowiecznego4. Liebenthal uzyskał prawa miejskie w 1291 roku, będąc ściśle zależny
od klasztoru benedyktynek, działającego na tych ziemiach od roku
1278. Dzieje miejscowości nabierają zatem rozpędu kilkadziesiąt lat
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później niż u sąsiadów (Wleń – 1214, Lwówek Śląski – 1217, Gryfów
Śląski – 1242), gdzie peerelowskiej propagandzie łatwiej było odszukać piastowską przeszłość. Pod koniec XIII wieku dominacja ludów
germańskich na tych ziemiach była już ogromna. Wraz z końcem
etapu niemieckiego władania Dolnym Śląskiem – w tym Pogórzem
Izerskim – dotychczasowi mieszkańcy bardzo szybko zostali wysiedleni za zachodnią granicę Polski. Ludności napływowej zabrakło
czasu – choć brakowało również chęci – by skorzystać z porad Niemców dotyczących życia na lubomierskiej ziemi. Polacy ze wschodu
trafili w okolicach Lubomierza na glebę kiepskiej jakości, z czym nie
potrafili sobie poradzić. Socjolodzy Zdzisław Mach i Dariusz Niedźwiedzki wspominają, że kiedy przyjechali na badania w latach 80.
ubiegłego wieku w wielu gospodarstwach znajdowali poniemieckie maszyny i narzędzia rolnicze nietknięte przez kilkadziesiąt lat5.
Nowi użytkownicy przyjechali z obszarów bardziej zacofanych, ale
zarazem żyźniejszych. Nie umieli skorzystać z wypracowanych przez
wieki udogodnień poprzedników, co bywa wskazywane jako dodatkowa przeszkoda w oswajaniu poniemieckiej przestrzeni.
Na początku była Wdowa
W 1958 roku do Lubomierza zawitał z ekipą młody reżyser ze Śląska.
Kazimierz Kutz chciał pokazać z perspektywy ludzi z prowincji niedawno zakończone zmagania wojenne. II wojna światowa była
podstawowym tematem nurtu nazwanego później Polską Szkołą Filmową, częściej jednak interesowano się życiorysami inteligenckimi.
Już debiutancki Krzyż walecznych miał zadecydować o włączeniu
wczesnej twórczości Kutza do grona przedstawicieli nurtu plebejskiego Szkoły Polskiej. Nowelowa opowieść powstała w oparciu
o prozę Józefa Hena. Pisarz sam zamienił w scenariusz trzy własne
opowiadania: Krzyż walecznych (nowela filmowa nosi tytuł Krzyż),
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Kłopot z psem (adaptacja pt.: Pies) i Wdowa po Joczysie (adaptacja – Wdowa). Literat tym tekstem rozpoczynał wieloletnią przygodę
z kinem. W swojej twórczości często korzystał z bogatych doświadczeń wojennych. Rzuciło go wtedy w odległe obszary ZSRR, z czego
pisarskie sprawozdanie stanowi m.in. powieść Nikt nie woła, pod
takim samym tytułem przeniesiona na ekran przez Kutza tuż po zakończeniu pierwszej współpracy obydwu artystów. Wśród scenariuszy napisanych przez Hena znajdują się chociażby: Kwiecień (1960)
Witolda Lesienia, Dwa żebra Adama (1963) Janusza Morgensterna,
Prawo i pięść (1964) Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego
czy adaptacja Granicy Zofii Nałkowskiej w reżyserii Jana Rybkowskiego, zrealizowana w drugiej połowie lat 70.6.
Akcja nowel Krzyż i Pies rozgrywa się w czasie wojny. Wdowa portretuje pierwsze chwile po nastaniu pokoju. W pierwszej opowieści
Franek Socha (Jerzy Turek) wraca z frontu do rodzinnej wsi. Wyjechał
do walki jako fajtłapa, wraca w glorii bohatera, odznaczony Krzyżem Walecznych. Jednak na miejscu odkrywa, iż wioska została doszczętnie zniszczona podczas wojny. Tytułowy Pies, który trafia do
oddziału polskich żołnierzy, okazuje się być zwierzęciem szkolonym
przez esesmanów do pilnowania jeńców w Auschwitz. Spotyka się
ze złym traktowaniem ze strony Polaków, wyładowujących na zwierzaku nienawiść do hitlerowców.
Tryptyk zamyka Wdowa, nakręcona praktycznie w całości w Lubomierzu, grającym na ekranie miasteczko Luborz. Józef Hen wspominał po latach7, że inspirację dla ekranowej opowieści o wdowie
po dzielnym kapitanie Joczysie stanowiła autentyczna historia żołnierza 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty. Pisarz był kronikarzem tej
jednostki, więc doskonale znał historię porucznika Józefa Stogryna, ofiary bitwy pod Budziszynem z końcówki kwietnia 1945 roku8.
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Jednostka tragicznie zmarłego oficera po wojnie została skierowana
do Lubomierza. W tamtym okresie nierzadko całe oddziały żołnierzy
dostawały po zakończeniu walk przydział na mieszkania w jednej
miejscowości. Najczęściej na Ziemiach Zachodnich, gdzie chciano utrzymywać względną mobilizację na wypadek kontrnatarcia
niemieckiego. Tak właśnie stało się z żołnierzami 2. Armii Wojska
Polskiego wysłanymi na Pogórze Izerskie, gdzie wojskowi ruszyli
w towarzystwie pani Marii, wdowy po poruczniku, która spotkała
się z nimi wcześniej, znajdując potwierdzenie smutnych doniesień
o śmierci męża9.

12

13

Między Luborzem a Lubomierzem. Zootechnik Cybulski
Trwa proces zasiedlania Luborza przez nowych mieszkańców. Cała
dotychczasowa społeczność gromadzi się na peronie, by powitać
dwie kobiety, dołączające do rodzącej się społeczności. Małgorzata Joczysowa i jej matka dostają przydzielone mieszkanie w jednej
z bocznych uliczek. Panie zostają tam odprowadzone przez liczny
komitet powitalny. Jeszcze tego samego wieczoru żołnierze planują czcić pamięć swojego kapitana. Uroczystość ma uświetnić swoją
obecnością wdowa. Szybko okazuje się, że zapędy do oddawania
honoru kapitanowi przez dawnych podkomendnych sięgają jeszcze
dalej. Próby wpasowania bardzo młodej jeszcze kobiety w rolę żywego pomnika pamięci rozmijają się z oczekiwaniami pani Małgorzaty.
Jej bardziej w smak jest flirt z innym nowoprzybyłym – zootechnikiem
Więckiem, którego zagrał Zbigniew Cybulski. Fajtłapowaty inżynier
został zagrany bez charakterystycznych dla aktora ciemnych okularów. Być może właśnie z powodu bliskości zdjęć do Popiołu i diamentu (1958) Cybulski na planie u Kutza „zrzuca” z siebie postać
Maćka Chełmickiego. Po premierze głośnego tytułu publiczność
miała się domagać kolejnych bohaterów tragicznych w wydaniu
aktora, koniecznie kreowanych w ciemnych okularach10. Kazimierz
Kutz miał inny pomysł na idola tłumów.
Reżyser w swoich dwóch pierwszych filmach odważnie polemizował
z Wajdą, u którego terminował przy realizacji Pokolenia (1954) i Kanału (1956). W Nikt nie woła (1959) pokazał nam protagonistę, który
zamiast heroicznego poświęcenia wybrał ucieczkę przed walką. Dokładnie odwrotnie niż Chełmicki w Popiele... Natomiast w Krzyżu...
odarł z powagi największą powojenną gwiazdę polskiego kina, każąc popularnemu Zbyszkowi zagrać komicznego amanta w garniturze i pod krawatem w miejsce buntownika w stylu Jamesa Deana.
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Kult Cybulskiego już wtedy miał potężną moc. Na zdjęcia w Lubomierzu przyjeżdżał swoją czerwoną jawą. Na masce, siodełku lub
kierownicy motocyklu lądowały podpisy i numery telefonów, zostawiane przez lokalne dziewczęta. Uwielbienie ze strony płci pięknej
doprowadziło do strasznej afery, co wspomina Krystyna Kawczak,
ówczesna małżonka reżysera filmu:
Kiedy świętowaliśmy z ekipą, wszyscy zazdrośni
narzeczeni, mężowie i kochankowie zaczaili się na
Cybulskiego i obrzucili szyby restauracji cegłówkami.
Zaczęła się regularna bitwa. (...) Ochranialiśmy ucieczkę
Zbyszka Cybulskiego i Grażyny Staniszewskiej11.

Kutz ratuje wtedy popularnego aktora przed interwencją milicji.
Gest ten stanowi jedno z potwierdzeń zażyłej relacji, jaka na lata połączyła dwóch mężczyzn, którzy – po przenosinach do stolicy – nie
mogli dopasować się do tzw. księstwa warszawskiego. Obaj należeli
zresztą do najbardziej zawziętych popularyzatorów tego określenia
dla stołecznych salonów artystycznych. Reżyser Krzyża walecznych
pozostawał w tyglu wydarzeń towarzyskich – mieszkał przez kilka
lat ze Stanisławem Dygatem i Kaliną Jędrusik. Cybulski rozpoczął
w stolicy życie małżeńskie z Elżbietą Chwalibóg. Wkrótce potem został ojcem. Obie role życiowe grał nad wyraz marnie. Nie potrafił też
znaleźć wspólnego języka ze stołecznymi aktorami, którzy traktowali
go jak amatora, co podkopywało liche fundamenty jego pewności
siebie. Najlepsze lata życiorysu słynnego Maćka Chełmickiego przypadają na okres gdański. Złote czasy twórcy Perły w koronie łączy
się z powrotem na Śląsk w połowie lat sześćdziesiątych. Obaj z nostalgią wspominali też chwile spędzone we wrocławskiej Wytwórni
Filmów Fabularnych. Kutz nakręcił przy Wystawowej 1 swoje pierwsze cztery fabuły [Krzyż walecznych, Nikt nie woła, Tarpany (1961),
Ludzie z pociągu (1961)], Cybulski wielokrotnie grał we wrocławskich
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filmach. Począwszy od Pokolenia, przez Jak być kochaną (1962) i Rękopis znaleziony w Saragossie (1964) Wojciecha Jerzego Hasa po
Morderca zostawia ślad (1967) Aleksandra Ścibor-Rylskiego, rolę,
której nie dokończył. Wracając z planu pociągiem do Katowic, spadł
na tory i dokonał żywota w jednym z wrocławskich szpitali. Zbyszek
po roli w Krzyżu... zdążył tylko jeszcze jeden raz wystąpić u Kazika
Kutza. Zagrał jedną z głównych ról w Milczeniu (1963). Jego żona
wspominała, iż to właśnie kreacja zootechnika Więcka zaliczała się
do ulubionych ekranowych wcieleń samego aktora.
Ulica Stogryna zamiast placu Joczysa
Lubomierz od połowy lat 90. konsekwentnie promuje się jako miejsce filmowe. Choć w centrum strategii działań pozostają Sami swoi
oraz kontynuacje komedii Sylwestra Chęcińskiego, nie zapomina
się także o reszcie lubomierskiej filmografii. Szukając Muzeum Kargula i Pawlaka, sprawdzając kto trafił do tutejszej alei gwiazd (Zaułek Filmowy) czy po prostu spacerując w okolicach rynku, musimy
napotkać również „Filmową mapę Lubomierza”. Inicjatywa Urzędu
Gminy i Miasta Lubomierz obejmuje wszystkie punkty w miejscowości, w których z kamerą stali filmowcy. Najbardziej atrakcyjny był
niewątpliwie Plac Wolności, ale uwagę przyciągały również Kościół
św. Maternusa czy dawny klasztor benedyktynek.
Pokonanie całej trasy zajmie nam mniej niż godzinę. Miasteczko
charakteryzuje spora kompaktowość. Tylko jeden punkt wymaga dłuższego spaceru. Znajduje się przy ulicy Stogryna i wiąże
z debiutanckim filmem Kutza. Chodzi o filmowy dom tytułowej
bohaterki Krzyża walecznych. W bezpośrednim sąsiedztwie stoją
dwa bliźniaczo podobne domostwa. Fasada jednego budynku
pojawiła się na ekranie. Żeby było zabawniej, kariery filmowej
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doczekał się ten z domów, w których obecnie trudniej rozpoznać
ekranowego bohatera.
Jednak to nic w porównaniu z tym, co przynosi kolejne odkrycie. Dokładnie w tym domu przez lata mieszkała Maria Stogrynowa. Kobieta, której losy zainspirowały opowiadanie Józefa Hena.
Jej filmowa odpowiedniczka Joczysowa została przez reżysera
„zakwaterowana” pod tym samym adresem. Kolejne przenikanie
fikcji z rzeczywistością, ale też świetny początek filmowej passy miasteczka. Krzyż walecznych okazał się sporym sukcesem. Otworzył
Kutzowi drogę do spektakularnej kariery reżyserskiej. Świetnie przyjęty; otrzymał nagrodę „Syrenka Warszawska” dla najlepszego filmu
fabularnego roku. Po jego śladach trafiali tutaj kolejni.
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Jak Kargul i Pawlak oswajali Dziki Zachód
Dolnośląska saga osadnicza
Musiała minąć niemal dekada, żeby filmowcy znów zawitali do małego miasteczka na Pogórzu Izerskim. Wizyta z sierpnia 1966 roku –
choć raptem piętnastodniowa – okazała się najdonioślejszym wydarzeniem w XX-wiecznych dziejach Lubomierza. Sylwester Chęciński
filmem Sami swoi powołał do życia bodaj najsłynniejszych bohaterów komediowych w historii naszego kina. Opowiedział przy tym
o masowej migracji 1945 roku. Do zestawu dorzucił unieśmiertelnienie samej miejscowości. Przeciętności pozbawił więcej miejsc.
W wiosce Dobrzykowice Wrocławskie znaleziono gospodarstwa
nadające się idealnie dla potrzeb kina. Poszukiwania odpowiednich
domów trwały niezwykle długo. Scenograf Jan Grandys, wraz z asystentem Tadeuszem Kosarewiczem, szukali dwóch zagród z elementami wspólnymi, stojących drzwi w drzwi i okno w okno, a do
tego położonych w bliskim sąsiedztwie Wrocławia. Część aktorów
musiała wracać po zdjęciach do Warszawy lub Łodzi, gdzie wieczorem zamieniali się w artystów sceny. Domów szukano najdalej 40 km
od stolicy Dolnego Śląska12. Dobrzykowice dzieli od Wytwórni przy
Wystawowej 1 mniej niż 10 km.
Znacznie sprawniej przebiegł wybór filmowego miasteczka. Chęciński pamiętał nowelę Wdowa. Lubomierska sceneria spełniała jego
oczekiwania, dlatego skierował uwagę pionu scenograficznego
w stronę małej miejscowości pod Jelenią Górą. Krzyż walecznych,
podobnie jak Sami swoi, pokazuje dolnośląską prowincję tuż po
wojnie. Filmy portretują niecodzienny okres w polskich dziejach,
kiedy na Ziemiach Zachodnich (vel Odzyskanych) doszło do niemal
całkowitej wymiany ludności. Historycy nie są zgodni ile dokładnie
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osób przesiedlono w tamtym okresie na Zachód. W artykule Jerzego Kochanowskiego, opublikowanym w pomocniku historycznym
tygodnika „Polityka”, czytamy o łącznej liczbie 1 mln 700 tysięcy
Polaków, którzy przeprowadzili się do zachodniego pasa przygranicznego13. W trzeciej noweli pierwszego filmu Kazimierza Kutza
widzimy, jak wykuwa się powojenny porządek na tych terenach. Podobny temat podejmuje też druga fabuła śląskiego reżysera – Nikt
nie woła. Próby tworzenia nowej normalności na peryferiach Dolnego Śląska sportretował także Chęciński w Agnieszce 46 (1964).
W książkowej monografii twórczości Sylwestra Chęcińskiego Michał
Dondzik podkreśla:
Praca nad Agnieszką 46 stała się swoistą zapowiedzią Samych
swoich. Oba filmy tworzą dyptyk o Ziemiach Zachodnich14.

Urodzony w 1930 roku reżyser pierwsze lata życia spędził w Suścu,
niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Stąd jego rodzina przeniosła
się do Zamościa. Wskutek wojennych zawirowań Chęcińscy trafili
na Dolny Śląsk. Zamieszkali w Dzierżoniowie, gdzie w 1950 roku
przyszły filmowiec ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Tę samą
szkołę trzy lata wcześniej kończył Zbyszek Cybulski. Wspólnotę doświadczeń młody reżyser wykorzysta zresztą, by namówić aktora na
występ w swojej etiudzie studenckiej Człowiek nie umiera (1955).
Argumenty przemawiają do utalentowanego artysty. Przyjmuje
rolę. Panowie już nigdy potem nie spotkają się na planie, ale ich
drogi często przecinać się będą w stolicy Dolnego Śląska. Cybulski
w ciągu intensywnych kilkunastu lat swojej kariery regularnie grywał
w filmach realizowanych przez wrocławską WFF. W mieście do dziś
najstarsi przedstawiciele środowisk artystycznych wspominają, jak
Sylwester Chęciński i Zbigniew Cybulski grywali w karty w słynnym
Klubie Dziennikarza przy ulicy Świdnickiej. Jednak z tej dwójki tylko
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reżyser Wielkiego Szu wybrał Wrocław na miejsce do życia. Przyjechał tutaj z grupą innych absolwentów filmówki w 1956 roku. Dostali
przydział na mieszkanie w Rynku. Na dłużej został tylko Chęciński
i kierownik produkcji Zenon Wolniakowski15. Życiowa droga sprawiła, iż urodzony na wschodzie Polski filmowiec pragnął w swojej
twórczości zajmować się tematyką Ziem Zachodnich.
Liczył się nie tylko aspekt geograficzny. Spory wpływ wywarła
współpraca ze starszym o dziewięć lat Stanisławem Lenartowiczem.
Sylwester Chęciński asystował koledze po fachu przy Zimowym
zmierzchu (1956) i Spotkaniach (1957). „Był mistrzem budowania
nastroju”16 – komplementował bardziej doświadczonego filmowca początkujący reżyser. Z czasem relację mistrz-uczeń zastąpiła
przyjaźń. Mężczyźni przez lata spotykali się na korytarzach Wytwórni, stając się swego rodzaju „królami filmowego Wrocławia”. Tak
pamięta ich postaci chociażby Radosław Piwowarski, który w latach
osiemdziesiątych pracował nad kilkoma filmami przy Wystawowej 117.
Chęciński chętnie przyznaje się do powinowactwa z Zobaczymy się
w niedzielę (1959), filmowym hołdem, jaki Wrocławiowi złożył Lenartowicz. Zwracają na to uwagę również badacze polskiej kinematografii. We wspomnianej już książce Sylwester Chęciński owe
przenikania opisuje Andrzej Dębski:
W filmie tym po raz pierwszy sugestywnie wybrzmiała
gwara zabużańska, inspirując w niemałym stopniu Samych
swoich. Bezpośrednich inspiracji można zresztą dostrzec
więcej, np. motyw krowy symbolizującej świat wiejski (...)18.

Wzajemnej korespondencji łatwo też się doszukać między Krzyżem
walecznych oraz Agnieszką 46. Oglądamy zdemobilizowanych żołnierzy, nie potrafiących odnaleźć się w powojennej rzeczywistości.
Filmy pokazują zręby tworzenia nowego świata na obcej ziemi. Wi21

dzimy próby odtwarzania „małych ojczyzn”. Młoda nauczycielka
z Agnieszki 46 przyjeżdża do małej wioski rybackiej, w której rządy
sprawuje dowódca kompanii karnej wraz z podkomendnymi. Grany
przez Leona Niemczyka wojskowy pełni we wsi funkcję sołtysa. Między dwójką wybucha ogień rywalizacji, ale wieje również wicher namiętności. Podobnie jak para kochanków z Krzyża walecznych, także
oni nie będą mogli dostąpić wspólnego spokoju. Obraz kształtowania się nowego ładu daleki jest w obu tytułach od propagandowej
naiwności. Reżyserom udało się stopić lukier oficjalnego przekazu
i przemycić sporo prawdy o zagmatwaniu tamtych czasów.
Krzyż walecznych, Zobaczymy się w niedzielę i Agnieszka 46 zdają
się przygotowywać nadejście Samych swoich. Choć w latach sześćdziesiątych nikt nie postrzegał tego w ten sposób. Nawet ekipa zabużańskiej komedii – włącznie z samym reżyserem – nie spodziewała
się, iż pracuje nad dziełem ponadczasowym. „Sam Sylwek powtarzał
na wszystkich spotkaniach, że to jeden z filmów do zrobienia, żadne wyzwanie”19 – przyznaje drugi operator Andrzej Ramlau. Choć
dekada gomułkowska przyniosła ożywienie na niwie kina rozrywkowego, nie dotyczyło to komedii wiejskich. Tak, jak film komediowy
uważano za gatunek trudny, tak jego odsłona w wydaniu chłopskim
jawiła się jako misja niemożliwa. Chęciński wielokrotnie podkreślał,
że brak sukcesów w tej kategorii polskiej kinematografii napawał
go dodatkowym lękiem. Jednak w Zespole Filmowym „Iluzjon” zapewne nie żałowali, że scenariusz autorstwa Andrzeja Mularczyka
trafił pod skrzydła twórcy Katastrofy (1965). Pierwotnie kierownik
artystyczny „Iluzjonu” Czesław Petelski stawiał na Bohdana Porębę,
autora Drogi na zachód (1960), mającej pokazywać reżyserską wrażliwość na tematykę Ziem Zachodnich, co – do spółki ze wschodnim
pochodzeniem – miało czynić z niego odpowiedniego kandydata
do realizacji tego tytułu. Z ostatecznego wyboru zadowolony był
22
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również Mularczyk, który w 1965 roku opowiedział tę historię w formie słuchowiska radiowego pt. „I było święto”. Wtedy za reżyserię
odpowiadał Andrzej Łapicki. Tekst miał dla scenarzysty znaczenie
osobiste. Przedstawił w nim fabularyzowaną wersję losów swojego
stryja. Jan Mularczyk miał po wypędzeniu z Podola wybrać na nowe
miejsce zamieszkania wieś Tymowa pod Wołowem, ponieważ rozpoznał krowę sąsiada z rodzinnej Boryczówki20. Podobnie dzieje się
w Samych swoich. Rodzina Pawlaków rozpoznaje w trakcie transportu na Ziemie Zachodnie Mućkę, jałówkę sąsiadów z Krużewnik –
Kargulów. Mimo, że oba rody są zwaśnione, decydują się wysiąść
i zająć gospodarstwo w bezpośrednim otoczeniu dawnych wrogów.
Konflikt zostaje przeniesiony na nowe tereny. Dla ekranowej historii
stanowi to źródło komizmu. Władze też są zadowolone. Chęciński
z Mularczykiem przyjętą narracją wspierają propagandowy przekaz
o udanej adaptacji migrantów na poniemieckich ziemiach. Można
tam spotkać starych znajomych. Proces oswajania okaże się zakończony, kiedy pierwsza osoba z rodziny umrze w Rudnikach. Zwraca
na to uwagę prof. Sławomir Bobowski:
Przesiedleńcy stopniowo zaczynają zapuszczać korzenie:
umiera matka Pawlaka – jest więc pierwszy grób,
który wiąże Pawlaków z nową ziemią. Rodzi się dziecko
młodego Pawlaka i córki Kargula – jak wszędzie ludzie
rodzą się i umierają. Wszędzie świeci to samo słońce21.

Wymienione przed chwilą tytuły, na czele z trylogią o losach Karguli i Pawlaków, budują kanon polskiego kina przesiedleńczego.
Do zestawu należy dodać na pewno Prawo i pięść (1964) Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego. W latach sześćdziesiątych, kiedy funkcję Pierwszego Sekretarza KC PZPR piastował
były Minister Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka, powstało
jeszcze sporo tytułów, których akcja działa się na tych terenach.
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Jednak Skąpani w ogniu (1963) Jerzego Passendorfera; Pierwszy
dzień wolności (1964) Aleksandra Forda, Rzeczpospolita babska
(1969) Hieronima Przybyła; Raj na ziemi (1970) Zbigniewa Kuźmińskiego; Pułapka (1970) Andrzeja Jerzego Piotrowskiego czy zamówiony przez władze na 25-lecie Polski Rzeczpospolitej Ludowej
propagandowy fresk Album polski (1970) Jana Rybkowskiego, nie
niosły wielu wartościowych refleksji w temacie zasiedlania Ziem
Zachodnich. Do dziś Sami swoi i – do pewnego stopnia – późniejsze kontynuacje [Nie ma mocnych (1974) i Kochaj albo rzuć (1977)]
pozostają w tej dziedzinie niedoścignionym wzorem.
„W telewizji oglądaliśmy Lubomierz”
Większości Polaków lato 1997 roku kojarzy się z powodzią tysiąclecia. Jednak w dziejach stolicy gminy Lubomierz tamten czas zapisał
się zdecydowanie inaczej. Miasteczko zostało okresowo oddane we
władanie miłośników kina. W ciągu kilku lat w połowie sierpnia lubomierski Plac Wolności przestawał na kilka dni pełnić zwyczajową
funkcję centralnego parkingu. Rzędy samochodów były zastępowane przez ciągi stoisk handlowych i gastronomicznych. Przyjechali
oni w ślad za gwiazdami polskiej kinematografii. Mieszkańcy okolicznych miejscowości tłumnie stawili się w Lubomierzu, bo wreszcie „coś się działo”. Pretekstem stał się I Ogólnopolski Przegląd
Polskich Komedii „Sami swoi”. „Pierwszy raz uczestniczyłem w tego
rodzaju wydarzeniu” – wspomina Bartosz Kuświk. Impreza szybko
zwróciła uwagę całego kraju na małe miasteczko w sercu Pogórza Izerskiego. W połowie lat 90. festiwale filmowe były nad Wisłą
i Odrą jeszcze rzadkością. Każde wydarzenie tego typu przyciągało
kinomanów. Przyjeżdżały wozy transmisyjne Telewizji Polskiej, pojawiali się przedstawiciele mediów, nie tylko filmowych. Rozpoczął się
kolejny etap wspaniałej historii.
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Wybór terminu wydarzenia nie został pozostawiony przypadkowi.
Dokładnie 12. sierpnia w roku 1966 do Lubomierza zawitała ekipa
realizująca Samych swoich. Z Sylwestrem Chęcińskim na czele i równie znakomitą aktorską gwardią przybocznych w osobach Władysława Hańczy, Wacława Kowalskiego, Witolda Pyrkosza czy Aleksandra
Fogla. W najśmielszych marzeniach nikt z nich nie mógł przypuszczać, że wiejska komedia, na planie której pojawiali się od 18. lipca22,
przyniesie im wkrótce tyle splendoru.
W miasteczku filmowcy zabawili niewiele ponad dwa tygodnie.
Ostatni klaps na planie padł po kilkudziesięciu dniach – 11. listopada23. Lubomierz na ekranie pojawił się ledwie w kilku scenach.
Kilkanaście ekranowych minut wystarczyło jednakże, aby krajobraz
urokliwego miasta zapisał się w pamięci widza. Bartosz Kuświk,
dziś mieszkaniec Lubania, który odwiedzał w miasteczku dziadków,
wspomina swoje pierwsze seanse trylogii:
Kiedy Sami swoi byli emitowani w telewizji, to u mnie w domu
mówiło się po prostu, że dziś będziemy oglądać Lubomierz.

Pnący się rynek, domknięty barokowym Kościołem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa oraz ciąg, chroniących
przed promieniami słonecznymi, arkad fascynuje turystów, inspiruje
filmowców i fotografów, a wrażliwych wizualnie mieszkańców napawa dumą. Po wielu latach od zdjęć do filmów Kutza i Chęcińskiego
wciąż nietrudno znaleźć podobieństwa między obrazami z ekranu
a rzeczywistością. Choć ścisłe centrum od 2019 roku wygląda nieco inaczej. Lubomierz niedawno poddano rewitalizacji. Plac Wolności uwolniono od samochodów. W rynku pojawiły się m.in.: nawierzchnia bazaltowa i granitowa, kostka łupana granitowa, studnia
w kształtce ośmiokąta foremnego, wraz z odtworzonym poidłem dla
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koni, ławki, a także stół kamienny, nawiązujący do targowej tradycji placu. Nowy wygląd spotyka się z różnymi opiniami. Niektórzy
chwalą nowoczesny charakter. Inni, jak np. popularyzator wiedzy
o historii Dolnego Śląska Maciej Wlazło (Beard of Breslau), mają
wątpliwości:
Rynki pozbawia się drzew na rzecz betonowych placów.
O tym jak jest to zgubna droga każdy może się przekonać
w upalne wiosenne i letnie dni. Dla uspokojenia sumienia
stawia się donice z zielenią, czasami multimedialną
fontannę. Ale to wątpliwej jakości erzac. Lubomierz
też padł ofiarą choroby zwanej „betonozą”. To teraz
betonowy plac dla defilad, manifestacji, apelów
i podniosłych uroczystości24.

Oczyszczony z samochodów – jak i roślin – rynek, paradoksalnie,
przypomina wyludnione centrum Rudnik z początkowych scen filmu
Chęcińskiego. Rodzina Pawlaków wysiada z pociągu i jedzie przez
centrum poniemieckiego miasta do przyznanego gospodarstwa.
Miejscowość sprawia wrażenie świeżo opuszczonej. Wszędzie unosi
się kurz pospiesznej ucieczki, a lokale usługowe zdobią napisy w języku niemieckim. Kiedy wóz podąża główną lubomierską ulicą, Kazimierz Pawlak tłumaczy reszcie rodu, że Kargul to lepszy wróg, bo
swój, na własnej krwi wyhodowany. W tle widzimy wtedy pełny rząd
kamienic naprzeciwko budynku ratusza. Próżno szukać kamieniczek
na współczesnych obrazkach. Nieremontowane przez wiele dekad,
przegrały trudną walkę z czasem. Ich kikuty widzimy jeszcze w Kocham kino (1988) Piotra Łazarkiewicza. Niedługo potem musiały
odejść, tworząc w zamian sporych rozmiarów łąkę tuż przy samym
ryneczku.
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Podczas seansu Samych swoich powracamy nad Oldzę jeszcze trzykrotnie. Najpierw na ułamek sekundy, kiedy Kaźmirz próbuje wyjaśnić obrażonemu Jaśkowi przyczyny zakończenia sporu z Kargulami.
Później, gdy Pawlak szuka lekarza. Pod apteką spotyka warszawiaka,
który chce ukraść mu konia („Ojciec, nie wy mi wrogiem, tylko wasz
koń przyjacielem.”). Mężczyźni licytują się, czy gorzej przez II wojnę
światową przeszli mieszkańcy stolicy czy kresowiacy. Trzecia ze scen
jest najbardziej spektakularną sceną nakręconą w Lubomierzu we
wszystkich filmach Chęcińskiego. Witia jedzie na targ kupić kota.
Udaje mu się zrobić porządny zakup [„(...)kot z miasta Łodzi pochodzi”]. Chwilę potem pomaga Kargulom okiełznać nieujeżdżonego ogiera. Jerzy Janeczek zrezygnował w tej scenie z pomocy
kaskadera. Do dyspozycji dostał dwa konie ze stadniny w Książu.
W tych fragmentach filmu brało udział wielu statystów, zrekrutowanych w dużej mierze spośród lubomierzan. Zdjęcia trwały kilka dni,
gdyż koncepcja – realizowana ciężką kamerą ze statywem – wymagała skrajnej dyscypliny na planie. Aktorzy mieli wyrysowane punkty
na ziemi, w których mieli stawać, żeby zostać odpowiednio skadrowanymi25. Znany z perfekcjonizmu i wielokrotnych powtórek ujęć
Chęciński nie żałował czasu, aby scena wyglądała zgodnie z jego
wyobrażeniem.
W Nie ma mocnych oraz Kochaj albo rzuć Lubomierz pojawiał się,
przede wszystkim, w ujęciach otwierających. Przejazd fiata 126p przypominał nam w pierwszym z filmów, gdzie się znajdujemy. W ostatniej części serii początkowe ujęcia rudnickiego pejzażu uświetniają
Kargul z Pawlakiem, jadący we dwójkę na jednym rowerze. W Nie ma
mocnych znalazła się jeszcze scena zakupów Ani i Zenka.
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Narodziny legendy
Codzienne życie Lubomierza wydaje się przebiegać równie leniwie
jak na obrazkach z 1945 roku. Wiele spośród 2004 osób zameldowanych w miasteczku26 na stałe przebywa za granicą lub w dużych
miastach polskich, a inna grupa dzień po dniu kursuje do pracy.
Plac Wolności przez 51 tygodni w roku pozostaje zacisznym, opustoszałym miejscem. Pełnię rozkwitu przeżywa podczas kolejnych
edycji festiwalu. W okresie letnim jest też odwiedzany przez turystów, szukających słynnego miasteczka Samych swoich. Choć skala
zjawiska nie jest w stanie zatłoczyć podłużnego rynku. W okresie
pozafestiwalowym wielkie poruszenie wywołały też zdjęcia do serialu Tajemnica twierdzy szyfrów (2007) wg scenariusza Bogusława
Wołoszańskiego. Popularyzator historii XX wieku napisał tekst na
podstawie własnej powieści. Jesienią 2006 roku miasteczko zamieniło się na kilka dni w niemiecką Marklissę z 1945 roku. Dziś znamy
to miejsce pod nazwą Leśna. Znajduje się w odległości zaledwie
20 km od Lubomierza. W trakcie zdjęć po miasteczku jeździły wojskowe ciężarówki i maszerowali żołnierze. Wywieszono też niemiecką flagę. Statystująca w projekcie Jadwiga Sieniuć wspomina, że
ta zmiana wprowadziła kilka osób w konsternację. Niemcy jednak
przyszli. Do miejscowości zjechała wtedy plejada gwiazd. W rolach
głównych wystąpili m.in.: Paweł Małaszyński, Anna Dereszowska,
Karolina Gruszka i Borys Szyc.
Gościnność mieszkańców świetnie wspominają członkowie ekipy filmu Chęcińskiego. Jerzy Janeczek, Ilona Kuśmierska, Andrzej Ramlau regularnie powracają na festiwal, tak, jak i sam reżyser. Wacław
Kowalski i Władysław Hańcza odeszli zbyt wcześnie, by doczekać istnienia imprezy, ale na Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych
przyjechali m.in. Tadeusz Kosarewicz, Witold Prykosz, Wojciech
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Kilar czy Eliasz Kuziemski. Wróćmy jeszcze do lat 60. Sama wizyta
na planie była bardzo intensywna. Wydawałoby się, że tempo nie
powinno być wysokie, kiedy na kilka scen przewidziano kilkanaście
dni. Jednak warunki pracy przysparzały problemów. Z jednej strony
utrudnienia wprowadzało umiłowanie Sylwestra Chęcińskiego do
wielokrotnych dubli. Twórca Wielkiego Szu podkreślał, że w komedii ważne są ulotne rzeczy: gesty, mimika czy rytm sceny. Zawsze
szukał tutaj doskonałości, próbując minimum kilkanaście razy. Nie
lubił przy tym imprez w trakcie zdjęć. Zakwaterowana w Świeradowie-Zdroju ekipa kryła się przed reżyserem z zabawą. Operator
kamery Andrzej Ramlau wspominał po latach, że skrywał się pod
osłoną wielkiej kamery i tam regenerował siły w trakcie kolejnych
powtórek ordynowanych przez Chęcińskiego. Dodatkowo, czarno-biała taśma ORWO, jaka została przyznana produkcji, słynęła ze
swojej awaryjności, więc pożądany efekt także z tej przyczyny trzeba
było wypracowywać w rygorze powtórek i regularnego sprawdzania materiałów, do czego przydało się miejscowe kino Raj. Z drugiej strony, w położonym ponad 100 km od Wrocławia Lubomierzu
zdjęcia mogły trwać maksymalnie do godz. 13:00 – na przeszkodzie
stały teatralne zobowiązania odtwórców głównych ról.
Pomimo czasowych ograniczeń, możemy być pewni, że Sylwester
Chęciński nie żałował swoich obsadowych wyborów. Tym bardziej,
że jego decyzje budziły spore kontrowersje. Znany z ról inteligentów Władysław Hańcza nie wzbudzał zaufania jako pretendent do
roli Kargula. Jednak prawdziwa burza rozpętała się, kiedy Jacek
Woszczerowicz zrezygnował z kreowania postaci Kaźmirza Pawlaka.
Plan zlokalizowany tak daleko od Warszawy przewyższał siły witalne
schorowanego aktora. Chęciński podczas pracy nad Agnieszką 46
spotkał się z Wacławem Kowalskim. Ten swoim talentem komediowym rozbrajał całą ekipę. Chęciński obawiał się tylko, że Kowalski
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będzie dawał z siebie zbyt wiele. Znacznie mniej optymizmu miał
w sobie Andrzej Mularczyk:
Mówię do żony: „Zapomnij o tym, że ja to w ogóle
napisałem”. Bo kim był Wacio? Aktorem, który zagrał
w dwudziestu pięciu filmach, ale górna granica
czasu w każdym z nich to minuta czterdzieści.
To epizodyczny aktor27.

Reżyser postawił na swoim. Dziś nikt nie wyobraża sobie innego duetu w głównych rolach. Nawet więcej: nie sposób myśleć o Samych
swoich bez filigranowego i energicznego Kowalskiego oraz flegmatycznego Hańczy. Flip i Flap, ikoniczne persony kina niemego, dostali nad Wisłą godnych następców. Choć Władysław Hańcza po
wszystkim miał trochę żalu do Sylwestra Chęcińskiego. W gotowym
filmie Kargul nie mówi jego głosem. Reżyser od początku chciał,
żeby postaci posługiwały się gwarą. Wacław Kowalski miał wdrukowany wschodni zaśpiew w DNA. Hańcza należał do licznego grona
aktorów, dla których wiarygodne posługiwanie się kresowym dialektem stanowiło sporą przeszkodę. Zdubbingowani zostali oprócz
niego: Zdzisław Karczewski, Ilona Kuśmierska i Natalia Szymańska.
W przypadku odtwórcy roli Kargula zastosowany został fortel. Aktor
bowiem nie zgadzał się na zastąpienie jego głosu. Kiedy Hańcza
trafił do szpitala, a zbiegało się to z okresem nagrywania postsynchronów do filmu, jego partie dialogowe nagrał w studiu Bolesław
Płotnicki. Władysław Hańcza zapamiętał ten zabieg i gdy pojawiła
się propozycja udziału w kontynuacji, od razu zastrzegł, że zgoda
jest warunkowana tym, iż postać mówić będzie jego własnym głosem. Napięcia z aktorami stanowiły część realiów pracy nad tym
tytułem. Hańcza i Kowalski cały czas ze sobą rywalizowali. Topowy
aktor był otaczany szacunkiem i cieszył się przywilejami, co zawodowy epizodysta Wacio musiał sobie dopiero wywalczyć. Reżyser
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zarządzał tą energią dla swoich potrzeb. Chciał, żeby obaj artyści
starali się wypaść jak najlepiej. Podziały na planie istniały także między różnymi frakcjami aktorów. Linię demarkacyjną tworzyły miasta
pochodzenia. W pojedynku brały udział: Warszawa (Hańcza, Kowalski, Kuśmierska), Łódź (Fogiel, Szymańska, Janeczek) i Wrocław (Maria Zbyszewska, Halina Buyno, Pyrkosz, Kuziemski, Ryszard Kotys)28.
Z tych grup najbardziej podzielona była warszawska, wrocławska
z kolei – najmocniej zżyta.
W styczniu 1967 roku Sami swoi stanęli przed komisją kolaudacyjną.
Już 27. lutego komedia została skierowana do rozpowszechniania.
To bardzo krótki czas między poddaniem ocenie pierwszej wersji,
a decyzją o wprowadzeniu do kin. Komisja zasugerowała jedynie
drobne zmiany, z którymi dość łatwo zgodził się Sylwester Chęciński. Sami swoi na członkach komisji zrobili raczej dobre wrażenie.
Podobnie było po premierze kinowej 15. września we wrocławskim
kinie Śląsk. Recenzenci oceniali nową komedię wiejską pozytywnie,
z rzadka jednak wskazując na jej wybitny poziom29. Tymczasem, po
kilkudziesięciu latach od premiery, cała trylogia jest wciąż jednym z najchętniej oglądanych przez widzów polskich filmów wszech czasów.
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Publiczność wciąż tu jest!
Lubomierski hołd dla kina
To był niezapomniany wieczór, szczególnie ze względu na
żywiołowe reakcje widzów, którzy zasiedli przed ekranem.
Niektórzy z pamięci odtwarzali role aktorów grających
w filmie. Na pytanie Pawlaka poszukującego lekarza
do rodzącej żony: „Ludzie, jest tam kto?”, odezwał się
zgodny chór widzów: „Jesteśmy! Jesteśmy!”30.

Jak wspomina Jadwiga Sieniuć, po tej reakcji lubomierzan w trakcie projekcji Samych swoich miała zapaść decyzja o organizacji
I Ogólnopolskiego Przeglądu Polskich Komedii Filmowych. Samo
wspomnienie pochodzi z wyjątkowego wieczoru 13. lipca 1996
roku. Pokaz komedii Sylwestra Chęcińskiego stanowił część wydarzenia z happeningiem Grupy Pławna 9 „przeciwko maniakalnemu
oglądaniu telewizji”. Wtedy też odsłonięto przed zabytkowym Domem Płócienników rzeźby Kargula i Pawlaka w interpretacji Dariusza
Milińskiego. Osiadły w podlubomierskiej wsi Pławna artysta swoimi
pracami uświetnił front powstającego Muzeum Kargula i Pawlaka.
Krakowski socjolog Zdzisław Mach na ponad 150-ciu stronach
swojej książki Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna
pokazuje na przykładzie Lubomierza trudy adaptacji ludności przesiedlonej z zapóźnionych cywilizacyjnie Kresów Wschodnich. Ziemie
poniemieckie przywitały osadników murowanymi domami, kanalizacją i maszynami ułatwiającymi pracę w polu. Scenę prezentującą
te różnice zawarł też Chęciński w Samych swoich. Pawlak z synem
młócą zboże cepami. Kiedy Witia przypomina o młockarni, zmieszany Kaźmirz zasłania się tym, że pas transmisyjny jest u Kargula.
Widzimy jednak przerażenie faktem zderzenia z nowoczesnością.
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Trzeba było trzeciego pokolenia lubomierzan, by pojawiła się społeczność zdolna traktować Pogórze Izerskie jak swój dom. To ludzie
dla których mityczny raj utracony na wschodzie pozostaje tylko
czymś na kształt legendy. Narracja o kresowej ziemi obiecanej staje
się wystarczająco odległa, by nie przeszkadzać w zapuszczaniu korzeni na Dolnym Śląsku. W sukurs nowej generacji przyszła zmiana
ustrojowa. Wraz z transformacją pojawiły się nowe możliwości. Ale
też doszło do ostatecznego potwierdzenia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej ze strony Niemiec. Wówczas zaczęto na Ziemiach Zachodnich odważniej działać na niwie lokalnej. W początkach lat 90.
kierownik lubomierskiego Domu Kultury, Olgierd Poniźnik (późniejszy burmistrz miasteczka, a nawet poseł na Sejm IV kadencji), oraz
Jadwiga Sieniuć stanęli w pierwszym szeregu działań wzmacniających lubomierską „małą ojczyznę”. Dziś trudno wyobrazić sobie Lubomierz bez Kargula i Pawlaka, bez całej zabużańsko-dolnośląskiej
sagi rodzinnej.
Pierwszy przełom przyszedł ze styczniem 1992 roku. Wtedy zaczęła
ukazywać się lokalna gazeta – rzecz o dużych i małych sprawach lokalnej społeczności. Taki periodyk nie może nazywać się inaczej niż
„Sami swoi”. Swoją drogą, kiedy – po redakcyjnych zawirowaniach –
miesięcznik zaczyna funkcjonować jako „Nie ma mocnych”, ludzie
żądają powrotu do pierwotnej nazwy. W tym samym roku mija 25 lat
od premiery filmu inaugurującego sławną trylogię. Trudno wyobrazić sobie doskonalszą okazję, by do miasteczka zaprosić Sylwestra
Chęcińskiego. Ożywione wówczas wspomnienia prowadzą do wydarzeń z lat 1996 i 1997. XVI-wieczny Dom Płócienników staje się
nie tylko siedzibą gazety. Powstaje tam Muzeum Kargula i Pawlaka,
z pamiątkami z filmu oraz izbą pamięci o powojennym Dolnym Śląsku. Swoje nazwy zmieniają ulice. Nowy obiekt muzealny znajduje
się przy ulicy Wacława Kowalskiego. Tak samo jak Zaułek Filmowy,
informujący o kilkunastu filmach kręconych w plenerach miasteczka
i zawierający tablice pamiątkowe gwiazd polskiego kina i telewizji.
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W grudniu 1961 roku do rozpowszechniania trafia debiutancki film
Sylwestra Chęcińskiego. Kiedy w kinach jest grana Historia żółtej
ciżemki, reżyser liczy dokładnie 31 lat. Taki sam dystans czasowy
oddziela lubomierskie zdjęcia do Samych swoich i pierwszą edycję
przeglądu filmowego, dedykowanego „komedii wszech czasów”.
Spiralę działań nakręca magiczna noc filmowa z lipca 1996 roku.
Połowa sierpnia to dobra data. Ze względu na przyjazne warunki
atmosferyczne, ale także jako bezpośrednie upamiętnienie czasu
pobytu filmowców na Pogórzu Izerskim. Rozrost imprezy postępuje
w zawrotnym tempie. W trzecim roku istnienia staje się festiwalem.
Zaczyna przyznawać nagrody dla najlepszej polskiej komedii – Złote,
Srebrne i Brązowe Granaty. Frekwencja z tamtych lat wciąż imponuje. Do zamieszkanego przez ok. 2000 osób miasteczka przyjeżdża
nawet 80 000 widzów31. Przez cztery festiwalowe dni próg Muzeum
Kargula i Pawlaka codziennie przekracza po 1800 turystów. TVP 1
nadaje stąd swoje programy, ogólnopolskie relacje realizuje radio
RMF FM. Wśród gości pojawiają się postaci związane z trylogią
o Kargulach i Pawlakach, twórcy innych filmów kręconych nad Oldzą,
jak Piotr Łazarkiewicz, reżyser Kocham kino, a także Jacek Bromski,
Paweł Burczyk, Roman Kłosowski, Alosza Awdiejew, Piotr Machalica, Zbigniew Buczkowski, Katarzyna Figura, Andrzej Kopiczyński czy
Anna Mucha. Kuświk i Sieniuć zgodnie przyznają, że miasteczko bywało zbyt ciasne dla popularnej imprezy. „To było święto całego regionu” – podsumowuje mężczyzna. „Wszyscy w okolicy dzięki nam
żyli kinem” – dodaje wieloletnia organizatorka imprezy. Apogeum
osiągnięto przy koncercie zespołu Ich Troje, który po nagrodzonym
występie w Konkursie Premier Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (2001) urósł do rangi największej muzycznej gwiazdy
sezonu. Lubomierskie wydarzenia praktycznie zawsze charakteryzuje bezpłatny wstęp. Do miasteczka zjechały takie tłumy, że policja
w którymś momencie przestała wpuszczać kolejnych próbujących
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dojechać na koncert. Problemy miał również sam zespół. W efekcie
Ich Troje rozpoczęło występ z trzygodzinnym opóźnieniem, ale – na
szczęście – podczas wydarzenia nie doszło do żadnego incydentu.
Wysiłek kilku osób otrzymał wsparcie lokalnej społeczności. Takie
porozumienie musi się opłacać. Lubomierz staje się rozpoznawalny
jako stolica polskiej komedii. Festiwal buduje ogólnopolską markę.
Senny rynek, przez 360 dni w roku niezmącony ludzką obecnością,
zamienia się na kilka dób w centrum spotkań. Gwiazdy ekranu przechadzają się uliczkami. W tym czasie na tutejszym Placu Wolności
bawią tysiące osób w wieku od lat trzech do stu trzech. Wielkie
święto kina ściąga nad Oldzę tłumy, przeciskające się między stoiskami od wczesnego poranka do godzin późnonocnych. Ten scenariusz powtarza się przez kilkanaście lat. Dziś już impreza nie posiada
dawnego rozmachu. Wciąż jednak trzyma się dzielnie w kalendarzu
dolnośląskich festiwali. Statusu najdłużej działającego wydarzenia
filmowego na Dolnego Śląska nikt „Samym swoim” nie odbierze.
Człowiek jest najważniejszy
Festiwal polskiej komedii w Lubomierzu był i jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych powiatu lwóweckiego. Nadoldzańskie miasteczko od samego Lwówka Śląskiego jest oddalone o 15 km.
Właśnie tam w pierwszej połowie lat 70. przyszedł na świat Daniel
Antosik, bez wątpienia jedna z postaci najbardziej zasłużonych dla
lubomierskiej imprezy. Mężczyzna najpierw odebrał stosowne nauki,
by już jako dorosły człowiek i profesjonalny fotograf powrócić w rodzinne strony. W roli fotoreportera i z kinofilskiego zamiłowania, obserwował narodziny imprezy. Wkrótce, już nie tylko patrzył z bliska
na ten fenomen jako dziennikarz odwiedzający miasteczko, ale też
jako mieszkaniec Lubomierza. Z czasem zaangażował się w organi38

zację festiwalu i został dyrektorem artystycznym wydarzenia. Przez
wiele lat dbał o zachowanie odpowiednich proporcji między sztuką
filmową a bogatym programem estradowym imprezy. W prowadzonej przez siebie Galerii Za Miedzą organizował pokazy specjalne
i konkursy kina niezależnego, koncerty muzyki filmowej, wystawy,
nocne projekcje, spektakle czy spotkania z artystami. Tutaj zrodziły
się też Słodkie Bitwy o Miedzę, czyli nawiązujące do historii kinematografii wojny tortowe. Wszystko pod wspólnym szyldem „Ołtarza
Kina”. Nazwa tego szczególnego programu festiwalowego idealnie
pasuje do jego lokalizacji – Galeria Za Miedzą stworzona została
we wnętrzach dawnego kościoła ewangelickiego. Malownicza przestrzeń przez wiele sezonów poszerzała ofertę festiwalu filmowego
z najdłuższą historią na całym Dolnym Śląsku. Sierpień 2021 roku
przyniesie jubileusz ćwierćwiecza lubomierskiego festiwalu, ale „Ołtarza Kina” od kilku lat nie ma już w formule tego wydarzenia. Dziś
Antosik poświęca zawodową uwagę czemuś innemu. Doświadczony fotograf i animator kultury zakotwiczył na stanowisku dyrektora
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Miasteczko, jeszcze
mniejsze niż Lubomierz, leży w odległości ledwie 15 km od wakacyjnej stolicy polskiej komedii. W okresie współpracy z festiwalem
Daniel Antosik starał się też dokumentować imprezę. Efektem był
m.in. szereg publikacji fotograficznych, w tym „10 x Lubomierz” –
wystawa i katalog na podsumowanie pierwszej dekady wydarzenia.
We wstępie pisał:
Filmowa kariera Lubomierza miała różne odsłony. Kręcono
tu kilka dobrych filmów i nie tylko komedie. Ale to Sami
swoi w naturalny sposób stali się kluczem do sukcesu
i źródłem atmosfery nietuzinkowego święta32.
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Tamte słowa są dla Antosika wspomnieniem minionego czasu. Festiwalowa przygoda dobiegła końca również w przypadku Jadwigi
Sieniuć, jak i całego Stowarzyszenia Miłośników Filmów Komediowych „Sami swoi”. Reorganizacja nigdy nie jest łatwą sprawą. Także
w Lubomierzu zdania na temat kierunku zmian są podzielone. Z jednej strony mamy do czynienia z wydarzeniem o wieloletniej tradycji.
W sierpniu 2021 roku będzie obchodzić 25-lecie istnienia. Jednocześnie, nietrudno dostrzec, iż Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych „Sami swoi” nie osiąga tej skali, co 15-20 lat temu. Czy
przyczynę stanowi odpływ sponsorów i brak wsparcia promocyjnego
potęg medialnych? Czy ubywa fanów komedii sprzed lat? Może wyczerpał się potencjał tej koncepcji? Może gospodarze i mieszkańcy
Lubomierza nie potrafili zdyskontować sukcesu festiwalu? A może
stracili zainteresowanie kinem? Bartosz Kuświk nie podejmuje się
jednoznacznej odpowiedzi. Wspólnie stwierdzamy, że najpewniej
na obecną kondycję „Samych swoich” złożyły się wszystkie wymienione powody. Zbliżający się jubileusz przynosi szansę – z samego
tylko otwartego konkursu ofert w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu udało się pozyskać 92 000 zł33.
Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu
Kilkudniowe święto kina nie byłoby w stanie zaspokoić apetytów
fanów trylogii Chęcińskiego i Mularczyka. Takie założenie w Lubomierzu przyjęto od samego początku. Jeszcze zanim pomyślano
o festiwalu, rozwijane było Muzeum Kargula i Pawlaka. Zlokalizowane w zabytkowym Domu Płócienników, zaprasza nieprzerwanie
od 1996 roku. Ważne eksponaty pozyskali z Dobrzykowic Olgierd
Poniźnik i Jadwiga Sieniuć. Wartość dla zakochanych w kinowych
artefaktach mogą mieć przede wszystkim fragmenty oryginalnego
filmowego płotu. Choć kopia Samych swoich na taśmie 16 mm,
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z której miano wyświetlać film na premierze w 1967 roku, również
zachęca do odwiedzin. Jest jeszcze karabin z uszkodzonym zamkiem, granat do świątecznego ubrania czy umowa z Józefem Jakubowskim, dublerem Władysława Hańczy. Kameralny obiekt stanowi
punkt obowiązkowy dla każdego miłośnika legendarnej trylogii.
Po niedawno zakończonym remoncie Domu Płócienników muzealne włości znacznie się powiększyły. Oprócz zajmowanych do tej pory
trzech sal na parterze, instytucja urzęduje na kolejnych poziomach.
Dzięki temu prezentowanych jest więcej dawnych sprzętów gospodarczych, a także pojawiła się galeryjna przestrzeń wystawiennicza.
Na parterze znalazło się też miejsce dla dwóch gigantycznych rzeźb
z drewna. Jak możemy dowiedzieć się w samym muzeum, obeliski
są tymi oryginalnie wykonanymi przez Dariusza Milińskiego. Po kilku
latach wielkie i dość intensywne w swoim wyrazie podobizny Kargula i Pawlaka zostały zastąpione przez figury bardziej stonowane
i w rozmiarach przypominających człowieka.
Dobrzykowice Wrocławskie. W cieniu Lubomierza
Lubomierz zbudował sobie niesamowitą popularność. Dziś nie tylko kinomani kojarzą to miejsce z serią o rodzinach przesiedleńców
zza Buga. O miasteczku Samych swoich słyszał prawie każdy polski
turysta. Mimo położenia gdzieś tam, gdzie diabeł mówi dobranoc.
Dlatego, przy każdej nadarzającej się okazji, głos zabierają również
mieszkańcy Dobrzykowic Wrocławskich. „W Lubomierzu kręcili tylko
arkady i targ, gdzie Witia kupił kota. A wszystkie śmieszne sceny
powstawały u nas” – podkreślała w rozmowie pani Józefa Dalecka,
mieszkanka filmowego domu Kargula34. Tam na popularność muzeum i festiwalu patrzą z innej perspektywy. Wszak większa część
filmu powstała właśnie w tej wiosce. Zagrody Karguli i Pawlaków
stoją pod adresem Szkolna 16-18. Dobrzykowiczanie z filmowe42

go dziedzictwa genialnej komedii zaczęli czerpać znacznie później
niż ich koledzy na Pogórzu Izerskim. Kiedy lubomierska delegacja
przyjechała po pamiątki i rekwizyty związane z Samymi swoimi do
planowanego muzeum, bez problemu je uzyskała, w tym fragmenty słynnego drewnianego płotu35. W pierwszej połowie lat 90.
wieś nie eksponowała swoich powiązań z chłopską trylogią. Tablica pamiątkowa na domach przy ulicy Szkolnej pojawiła się w 2000
roku. W internecie można znaleźć szereg rozmów z mieszkańcami
historycznych domostw. Filmowa zagroda Pawlaka łączy się przede
wszystkim z osobą nauczyciela Janusza Daleckiego. To właśnie
nastoletni Janusz jako pierwszy podjął ekipę filmowców, którym
spodobał się dom jego rodziców:
Pan Chęciński zajechał pod nasz dom z kilkoma osobami
samochodem, a samochód wtedy sam w sobie był
wydarzeniem. Rodzice byli w polu, ale że koniecznie
chciał z nimi rozmawiać, to go do nich zaprowadziłem.
Ojciec zgodził się od razu36.

Po drugiej stronie podwórka żyli Józefa i Tadeusz Daleccy37. Rodzina pana Tadeusza przyjechała na te tereny ze Lwowa już w 1945
roku. Między sąsiadami nigdy nie zgrzytało. Współżycie przez lat
układało się raczej harmonijnie. Pan Janusz z mniejszym zainteresowaniem spogląda na wzrost ruchu turystycznego. Małżeństwo Daleckich zdecydowało się prowadzić księgę pamiątkową osób odwiedzających słynny dom Kargula. Pierwszy wpis pochodzi z 25. sierpnia 2001 roku. Nie mógł go wykonać nikt inny, jak sam reżyser
Chęciński38. Wpisują się tam osoby z całej Polski, często też spoza
granic naszego kraju. Dobrzykowice śladami chłopskiej trylogii przyjeżdżają zobaczyć z Czech, Izraela, czy Kanady. Wszystkich, którzy
porwaliby się na taki ruch, warto przygotować na rozczarowanie:
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Filmowego płotu już nie ma, rozpadł się, bo Kargul
z Pawlakiem ciągle go przewracali. Stodoła się zawaliła,
bo miała złą konstrukcję, ale wrota są oryginalne39.

Minęły cztery kolejne lata i wieś w gminie Czernica znów podążyła
ścieżką sprawdzoną przez Lubomierz. W ostatni weekend sierpnia
2005 roku odbył się festyn „Sami swoi”. Spotkania z współtwórcami
filmu, wizytacje w domach Karguli i Pawlaków, gry i zabawy związane ze słynnym filmem (np. darcie koszul na czas, przeciąganie liny
czy rzut granatem do celu), a także zabawa taneczna – tak przez lata
kształtował się program imprezy. Stali bywalcy festynu podkreślają,
że z czasem narracja o Kargulach i Pawlakach znalazła się w cieniu
wiejskiego festynu. Zobaczymy, jak filmowe dziedzictwo potraktują
w Dobrzykowicach w kolejnych latach, kiedy impreza powróci po
pandemicznej przerwie.
Sam na swoim. Prywatne muzeum Edwarda Masłowskiego
Sami swoi dostarczają znacznie więcej okazji do świętowania.
15. września 1967 roku legendarny film wszedł na ekrany polskich
kin. W rocznicę tego wydarzenia miłośnicy dzieła Chęcińskiego –
a także sam reżyser – zbierają się w Gostkowicach. Choć w malutkiej
wiosce mieszka mniej niż 100 osób, kinomani powinni kojarzyć miejscowość z filmowego drogowskazu w Lubomierzu. Obok wskazania
na Hollywood czy Cannes znalazło się też miejsce dla małej wsi podwrocławskiej: Gostkowice.
Zarówno wrześniowe spotkania pasjonatów chłopskiej trylogii,
jak i obecność w tak zacnym gronie miejsc filmowych, to zasługa Edwarda Masłowskiego, lokalnego przedsiębiorcy, który na co
dzień prowadzi słynną w całym powiecie oławskim pizzerię Mikado.
Jednak drugim etatem okazuje się pielęgnowanie pamięci o zabu44
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żańskiej komedii i o jej autorze. Mężczyzna pojawił się na lubomierskim festiwalu już w 1999 roku. Rok później dołączył do licznego
grona sponsorów imprezy. W Gostkowicach prowadził wówczas cukiernię. Dlatego był idealnym kandydatem do przygotowania tortu
na 70-lecie urodzin Sylwestra Chęcińskiego. Z czasem zapragnął na
własną rękę docenić mistrza i jego film. We wrześniu 2015 roku na
tyłach lokalu gastronomicznego Masłowskiemu udało się uruchomić prywatne muzeum „Samych swoich”. Otwarcie połączone było
z pierwszą edycją wydarzenia „Festiwalowe wspomnienia”, dorocznego spotkania pasjonatów trylogii o losach Karguli i Pawlaków.
Edward Masłowski przez wiele miesięcy poszukiwał osoby, która zagrała małą Anię Pawlakównę. Udało mu się ją odnaleźć i to w Oleśnicy. Właśnie na imprezie z okazji 50-lecia premiery Samych Swoich
reżyser Chęciński mógł po pięćdziesięciu latach spotkać osobiście
swoją najmłodszą aktorkę.
Już od wjazdu witają nas wielkie podobizny Kargula i Pawlaka oraz
tabliczka pamiątkowa. Dalej jest równie ciekawie: zdjęcia, plakaty,
ale też maluch z Kochaj albo rzuć czy traktor, jakim jeździł Zenek
w Nie ma mocnych. Co z tych rzeczy pochodzi z planu filmowego?
Masłowski wymienia:
Od Janusza Daleckiego z Dobrzykowic dostałem
sztachetę z oryginalnego płotu, dachówki, które zagrały
w filmie, trzy filmowe walizki i telewizor, który Pawlak
przesuwał przez parapet w Kochaj albo rzuć ze słowami:
„Niech widzą, że kolorowy”.

Na ścianach wiszą setki zdjęć i wycinków z prasy. Okładki magazynów filmowych przekazane przez Ilonę Kuśmierską sąsiadują z artykułami o Jerzym Janeczku. W rogu sali jest też miejsce na nagrody
– zarówno te otrzymane przez samego Edwarda Masłowskiego
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w uznaniu zasług dla festiwalu „Sami swoi”, jak i te, które ofiarowali do gostkowickiej izby pamięci inni, w tym Andrzej Mularczyk,
Olgierd Poniźnik, Wojciech Seredyński czy Bartosz Kuświk.
Choć na co dzień miejsce służy zaspokajaniu głodu, apetyt samego
właściciela na stworzenie muzeum z prawdziwego zdarzenia rośnie
z roku na rok. Do salki dedykowanej filmom wchodzącym w skład
trylogii, doszła ekspozycja poświęcona Sylwestrowi Chęcińskiemu.
Wcześniej w tym miejscu mieściła się chłodnia cukierni. Kiedy torty
i ciasta ustąpiły miejsca pizzy, sala zamieniła się w przestrzeń dedykowaną Grzegorzowi Ciechowskiemu. Zespół Republika to inna pasja Masłowskiego. Jednak z czasem Kargule i Pawlaki zgarnęli całą
pulę. Z okazji 85. urodzin Chęcińskiego powstała przestrzeń dedykowana dorobkowi reżysera. Ale czego innego spodziewać się po
człowieku, który każde wakacje spędza pod dyktando Samych swoich – czy na imprezach, czy odwiedzając plenery i obiekty z filmu,
a na przedramieniu ma od dwóch lat tatuaż przedstawiający granat?
Jest z tego faktu równie dumny, co z posiadania w zbiorach Złotego
Orła, którego Sylwester Chęciński otrzymał w 2017 roku za całokształt twórczości. Jak wiele inicjatyw, „Festiwalowe wspomnienia”
zapadły w 2020 roku w koronawirusowy letarg. Edward Masłowski
liczy na szumną reaktywację corocznego spotkania pasjonatów trylogii we wrześniu 2021 roku. Być może będzie mógł zaprezentować
reszcie „Rodziny Samych swoich” nową ozdobę na ciele. Tym razem
planuje wziąć na tapet Nie ma mocnych.
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Szczęśliwy traf. Polak, Włoch, dwa bratanki
Piękne miasta na ekrany!
Bogusław Linda trzyma w ustach papierosa. Kiedy dłonią poprawia
sobie włosy, jednocześnie słucha też uwag od reżysera. Tym jest
Piotr Łazarkiewicz i występuje w spektakularnym futrze z wywiniętym kołnierzem i dużych okularach, opuszczonych niedbale na nos.
Twórca żywo gestykuluje, próbując przekonać aktora do swojej wizji.
Kilka ujęć później; Linda biegnie w płaszczu przez miasteczko.
Na ekranie nietrudno rozpoznać Lubomierz. Postać przebiega
wzdłuż rynkowych arkad i otwiera masywne drzwi jednej z kamienic.
Jak się okazuje, z dawnego budynku ostała się jedynie fasada.
Patrzymy na fragment Polskiej Kroniki Filmowej. Fikcyjnej; wplecionej w fabułę filmu Kocham kino. Debiut Łazarkiewicza stanowi dla
niego sentymentalny powrót na ziemie z czasów młodości. Urodził
się w Cieplicach Śląskich, wychowywał w Izerach. Wszystko w obrębie kilkudziesięciu kilometrów. Lubomierz występuje jako małe
miasteczko, do którego przed laty przyjechała ekipa filmowa. W rzeczywistości ekranowej nazywa się Lubień, a kręcony tutaj w latach
60. tytuł to Ręce pianisty. Linda w roli Jana Korwina jest wyraźnie
stylizowany na Zbyszka Cybulskiego. Piotr Łazarkiewicz jako reżyser
nie przypomina żadnej z dwójki filmowców pracujących w Lubomierzu. Nie wygląda ani jak Kazimierz Kutz, ani jak Sylwester Chęciński.
Bliżej mu do Andrzeja Wajdy z tamtych lat. Wszystko się zgadza.
Na partnerkę Korwina została wybrana lokalna piękność, Maria Borkowska. Stało się tak w ramach akcji „Piękne dziewczęta na ekrany!”,
o czym z dumą donosi lektor kroniki. Tygodnik „Film” faktycznie
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organizował taki konkurs, prowadząc poszukiwania nowych kobiecych twarzy dla kina. Tym kanałem polską kinematografię zasiliła
m.in. Ewa Wiśniewska. Wśród gwiazd rozpoczynających karierę
w podobny sposób należy wymienić też Beatę Tyszkiewicz i Polę
Raksę. Również wtedy – na przełomie lat 50. i 60. – swoją karierę rozpoczynała Elżbieta Czyżewska, odtwórczyni roli Marii w Kocham kino. Nazywana „polską Marylin Monroe” (po tym, jak sam
Arthur Miller zobaczył ją w polskiej adaptacji własnej sztuki Po upadku w pastiszowej kreacji inspirowanej słynną Marylin) i „Cybulskim
w spódnicy” bardzo szybko stała się nad Wisłą aktorską ikoną. Jednym z przełomów była rola Marusi w komedii Gdzie jest generał...
(1963) Tadeusza Chmielewskiego, nakręconej całościowo w Zamku
Czocha, mniej niż 20 km od Lubomierza. Zagrała też m.in. w Giuseppe w Warszawie (1964) Stanisława Lenartowicza i Rękopisie znalezionym w Saragossie (1965) Wojciecha Jerzego Hasa, a także filmach swojego pierwszego męża Jerzego Skolimowskiego: Rysopis
(1964) i Walkower (1965).
Dotychczasowego wybranka serca zamieniła wkrótce na nowojorskiego publicystę Davida Halberstama. Za nowym partnerem Czyżewska wyjechała w 1968 roku do Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz stracił już wtedy przychylność polskich władz, co ograniczyło na
lata kontakty aktorki ze środowiskiem w kraju. W grudniu roku 1968
wróciła jeszcze na chwilę, by zagrać u Andrzeja Wajdy we Wszystko
na sprzedaż, filmowym epitafium dla Zbyszka Cybulskiego. Wcieliła
się w Elę, żonę zmarłego amanta. W późniejszych latach jej powroty
do Polski były sporadyczne. Dziś wiemy, że warszawski okres okazał
się najlepszym czasem w życiu zawodowym artystki. W USA przyjaźniła się z wieloma postaciami świata sztuki, na temat jej aktorskich umiejętności pochlebnie wypowiadała się też Meryl Streep,
z którą Czyżewska zagrała na deskach teatru w 1974 roku. Wtedy to
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Polka spełniała funkcję mentorki. Blisko dekadę później trzykrotna
laureatka Oscara wcieliła się w postać polskiej emigrantki na Brooklynie w filmie Wybór Zofii. Pierwszoplanowa kreacja przyniosła jej
drugą z nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. William Styron,
autor powieściowego pierwowzoru, konsultował się przy pisaniu
właśnie z Elżbietą. Jednak plotki o planowanym obsadzeniu Czyżewskiej w tytułowej roli nie znajdują potwierdzenia w wiarygodnych źródłach. Aktorka Hasa, Wajdy i Lenartowicza nie przebiła się
w Hollywood. Zapewne nie były pomocne językowe ograniczenia
i fatalny akcent. W międzyczasie wracała regularnie nad Wisłę. Zagrała u boku Doroty Stalińskiej w Debiutantce (1982) Barbary Sass,
Limuzynie Daimler-Benz (1982) Filipa Bajona.
Do Polski Elżbieta Czyżewska zawitała ponownie w lipcu 1987 roku.
Właśnie wtedy wcieliła się w postać Marii Borkowskiej u Piotra
Łazarkiewicza. Kobiety, która w młodości porzuciła spokojne życie
na prowincji, by zasmakować wielkiego świata. Jakże łatwo odnaleźć
analogie między losem aktorki i ekranowej bohaterki. Borkowska zostawiła rodzinę i wyjechała za aktorem Korwinem. Pod koniec lat 80.
spotykamy ją znów w Lubieniu. Maria prowadzi kino „Jutrzenka”.
Prowincjonalna świątynia X Muzy nie cieszy się popularnością wśród
mieszkańców. Bohaterka żyje w klatce utkanej z błędów przeszłości. Przełom przychodzi z ekranu. W kronice filmowej widzi swojego dorosłego już syna, Pawła. Od spotkania z potomkiem rozpoczyna się nowy rozdział. Rzeczywistość zaczyna iskrzyć się nadzieją
na ożywienie kina. Chłopak osiedla się w Lubieniu. Chce wskrzesić
„Jutrzenkę”, przypominając legendarne Ręce pianisty.
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O chłopcu, który pokochał kino
Cały film Łazarkiewicza przepełnia nostalgia. Debiutujący reżyser
wraca do krainy dzieciństwa. Portretuje też świat u schyłku. Koniec
jest wieloraki. Dotyczy upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
pokazuje dogasającą prowincję, w której coraz trudniej o godne
funkcjonowanie, a wreszcie mówi także o końcu świata małych
kin. Kiedy przyjechał na zdjęcia do Lubomierza, w miasteczku już
wtedy filmy można było oglądać tylko w telewizji. Kino „Raj” przestało istnieć. Wróciło dopiero kilka lat temu w formule kameralnego „Kina za Rogiem”, jako emblemat powolnego odradzania się
małych miejscowości w Polsce. Jednak w 1987 roku ekipa filmowa
musiała wybudować swoje własne kino. Fasada „Jutrzenki” stanęła przed Domem Płócienników. Dokładnie tam, gdzie dziś znajduje
się lubomierski Zaułek Filmowy. Wnętrze kręcono w Łodzi. Jednak
z ekranu mówi do nas Lubomierz. Małe, zapomniane przez świat
miasteczko, w którym filmowcy przez lata znajdowali atmosferę minionych epok. Łazarkiewicz w Kocham kino zaprezentował tutejszy
Plac Wolności zarówno w pełnej krasie, jak i we fragmentach. Kamera wędruje też po uliczkach okalających rynek. W jednym ujęciu
reżyser pokazuje też sylwetkę Kościoła pw. Św. Maternusa. Przez
krótką chwilę oglądamy także m.in. Zaporę Pilchowicką i most kolejowy znajdujący się nieopodal tej konstrukcji. Ten ostatni rozsławiony w 2020 roku za sprawą ekipy kręcącej kolejną część serii Mission
Impossible. Hollywoodzcy filmowcy wpadli na pomysł wysadzenia
zabytkowego mostu dla potrzeb swojej produkcji. Ostatecznie, fala
protestów powstrzymała kontrowersyjne plany. Jednak najważniejszą kreację w Kocham kino Łazarkiewicza stworzyło słynne miasteczko Samych swoich. Wagę produkcji podkreśla Daniel Antosik:
W żadnym innym kręconym tutaj filmie, nie znajdziecie
tyle Lubomierza. Z ekranu płynie też dużo prawdy
o losach miasteczka40.
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Łazarkiewicz doskonale rozumiał te tereny. Wielka szkoda, że jego
przedwcześnie zakończona kariera tak rzadko prowadziła go na Dolny Śląsk. Urodził się 13. marca 1954 roku w Cieplicach Śląskich, dziś
wchłoniętych przez Jelenią Górę. Jego wrażliwość kształtowała się
w Karkonoszach i w Izerach. Rodzice Piotra – Konstanty i Celina –
prowadzili na Rozdrożu Izerskim prewentorium dla dzieci chorych na
gruźlicę. Jedna z etiud dokumentalnych reżysera opowiadała o tym
miejscu (Dom na rozdrożu, 1979). Tropy autobiograficzne są równie
widoczne w studenckiej fabule Tajemnice (1980). W 13-minutowym
obrazie pokazał chłopaka, który po raz pierwszy ogląda film w kinie.
Doświadczenie naznacza młodzieńca. Bohater wybiera się na Krzyżaków (1960) Aleksandra Forda. Ten sam tytuł stanowił kinową inicjację małego Piotra. Zobaczył go w okresie mieszkania z dziadkami
na Górnym Śląsku. Szybko wrócił w Izery. Rodzice czuli, że ich dziecko źle znosi rozłąkę. W 60. rocznicę urodzin decyzją jeleniogórskiej rady miejskiej w cieplickiej części miejscowości otwarty został
Bulwar Piotra Łazarkiewicza. Powstał w bezpośrednim sąsiedztwie
II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Absolwentem właśnie tej placówki edukacyjnej był reżyser. Sam pomysł
zrodził się w głowach ówczesnego prezydenta miasta Marcina Zawiły i uczniów samej szkoły. W odsłonięciu tablicy udział wzięli także:
matka reżysera; żona – Magdalena i syn Antoni41.
W swojej filmografii Piotr Łazarkiewicz chętnie podejmował ważne społecznie tematy. Zanim zanurzył się w opowiadaniu o ograniczeniach w dostępie do kultury na prowincji, stworzył wielowymiarowy portret Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Jeden
z fenomenów lat 80. został pokazany w dokumencie Fala. Do dziś
to jeden z najbardziej spełnionych polskich filmów o muzyce.
W fabule zajmował się m.in. problematyką zagrożenia wirusem
HIV [Pora na czarownice (1993)], przybliżał trudne losy rdzennych
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mieszkańców Mazur [Odjazd (1991)] czy też przedstawiał temat
narastającej samotności ludzi [0_1_0 (2008)].
W debiucie złożył szczery i przejmujący hołd X Muzie. Szczególnie
pochylając się nad kinematografią znad Wisły. Ekranowa historia
zawiera szereg wspomnianych już tutaj nawiązań, z zatrudnieniem
Elżbiety Czyżewskiej i inspiracją relacją Wajdy i Cybulskiego na
czele. W mniejszej skali wyrazy uznania złożył wielu kolegom po
fachu. Antoni Krauze, pojawił się w jednej z ról. W kilku scenach
widzimy plakat jego pierwszego filmu Palec boży. Łazarkiewicz asystował bardziej doświadczonemu koledze przy Prognozie pogody
(poster reklamowy tego tytułu Paweł wiesza w zewnętrznej gablocie
kinowej). W podobnej roli pojawił się na planie Kobieta samotna
Agnieszki Holland. Wśród plakatów wiszących w kinie „Jutrzenka”
można rozpoznać Aktorów prowincjonalnych. Uważny widz dostrzeże
też chociażby: Eroicę (1958) Andrzeja Munka, Nikt nie woła (1960)
Kazimierza Kutza, Nóż w wodzie (1962) Romana Polańskiego czy
Strukturę kryształu (1969) Krzysztofa Zanussiego. Szkoła Polska
i Kino Moralnego Niepokoju; na ścianach „Jutrzenki” trudno znaleźć plakaty do nowych filmów, z drugiej połowy lat 80. Znajdziemy
za to fotografię Zbyszka Cybulskiego w charakterystycznych ciemnych okularach z czasu gry w Popiele i diamencie.
Jutrzenka kina „Raj”
W 1996 roku Dariusz Miliński protestował przeciwko maniakalnemu
oglądaniu telewizji. W tym samym duchu można odczytywać przekaz Kocham kino. Łazarkiewicz nie atakował wprost medium telewizyjnego, ale oczywiste jest, że ujęty w fabule kryzys X Muzy wynikał
z upowszechnienia odbiorników telewizyjnych. Lubomierskie kino
nosiło inną nazwę niż to ekranowe w Lubieniu. Ale „Jutrzenka” nie
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pojawiła się u Piotra Łazarkiewicza przypadkiem. Tak właśnie nazywała się świątynia X Muzy w pobliskim Wleniu. Obiekt mieścił się
w samym rynku miasteczka i działał do lat 90. Lubomierz swoją salę
projekcyjną miał również na centralnym placu. Kino „Raj” mieściło się na południowej ścianie Placu Wolności. Dziś w jego miejscu
znajduje się warzywniak. Regularne projekcje filmowe odbywały się
tam już od 1946 roku. Aparatura została w spadku po poprzednich
mieszkańcach Liebenthal. Zresztą, sporadycznie działało od pojawienia się pierwszych osadników. Złote czasy kina skończyły się nad
Oldzą w latach 70., Lubomierzanie coraz chętniej patrzyli w mały
ekran. Pewnego dnia AD 1975 zapaliła się sadza w kominie, a to doprowadziło do nagrzania boazerii na sali kinowej. Zniszczony obiekt
poszedł do remontu. Po powrocie nie odzyskał dawnej jakości projekcji. Pogarszające się warunki pokazów obniżały frekwencję. Niska
popularność blokowała uzyskanie funduszy na remont i w końcu
sala widowiskowa na ok. 200 miejsc została zlikwidowana42.
Jednak kilkanaście lat po pamiętnym pożarze w Lubomierzu kino
jeszcze raz spłonęło. Tym razem „na niby” – na okoliczność debiutu
Piotra Łazarkiewicza. Makieta filmowego kina stała tuż przed Domem Płócienników, dokładnie nad Zaułkiem Filmowym. Reżyser
wiedział, że epoka dominacji X Muzy nad telewizją się kończy. Przegraną sprawę swojej wielkiej miłości przypieczętował symbolicznym
pożarem „Jutrzenki”. Ale zanim wszystko się skończyło, mieszkańcy
ostatni raz zapełnili salę kinową. Pawłowi udało się ich zebrać na
seansie pamiętnych Rąk pianisty. Ożyły wspomnienia, wraz z nimi
wrócił dawny blask obiektu.
Zbliżone refleksje towarzyszyły filmowcom w innych krajach. Szczególnie sentymentalni okazali się Włosi. W swoim przedostatnim
dziele Wywiad (1987) Federico Fellini żegnał się w formule auto55
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tematycznego pseudodokumentu z ukochanym studiem filmowym
Cinecittà. Ostatnia scena pokazuje reżysera i puste hale zdjęciowe
legendarnego miejsca, w którym powstawały takie, superprodukcje jak: Quo Vadis (1951) Mervyna LeRoya, Ben Hur (1959) Williama Wylera, Kleopatra (1963) Josepha L. Mankiewicza. Kiedy japońscy dziennikarze, realizujący tytułowy wywiad z Fellinim i jego
współpracownikami, pytają, gdzie dokładnie kręcono wymienione
hollywoodzkie blockbustery słyszą w odpowiedzi, że właśnie tam,
gdzie teraz stoją bloki. Tadeusz Miczka w Kinie włoskim stwierdza,
iż tamtejsi reżyserzy różnych pokoleń odczuwali silną potrzebę nostalgicznego patrzenia w przeszłość43. Jedenaście lat młodszy od
twórcy Słodkiego życia Ettore Scola nakręcił Splendor (1989), inny
film czerpiący inspirację z historii sztuki ekranowej44. Do głównej roli
zaangażował Marcella Mastroianniego, który zagrał bohatera zmuszonego zamknąć tytułowe kino z powodu problemów finansowych.
W jego miejscu powstać ma sklep meblowy. Nadchodzący kres kameralnego kina w małym mieście staje się pretekstem do złożenia
hołdu sztuce filmowej. Na ekranie miga szereg plakatów ze starych
hitów [m.in. Przeminęło z wiatrem (1939), Casablanca (1942), czy
Za garść dolarów (1964)], aktorzy rozmawiają o wielu arcydziełach,
a do tego na ekranie oglądamy fragmenty Metropolis (1927), Cudu
w Mediolanie (1951) czy Pięści w kieszeni (1965) oraz Nocy amerykańskiej (1973).
Do Wlenia przed kilkoma laty wróciła „Jutrzenka”, a do Lubomierza
„Raj”. Stało się tak za sprawą sieci kameralnych „Kin za Rogiem”,
do której dołączyły ośrodki kultury obydwu miasteczek. X Muza –
choć w skromniejszym anturażu – znów sięga na prowincję.
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Giuseppe w Lubomierzu
Scola snuje narrację skierowaną raczej do kinomanów-inteligentów.
Pod koniec tej samej dekady objawił się talent jeszcze innego reżysera, który w swojej sentymentalnej podróży przez historię kina zdawał się mówić bardziej przystępnym językiem. Giuseppe Tornatore
odniósł sukces, czego najwymowniejszy dowód stanowi Oscar dla
najlepszego filmu nieanglojęzycznego dla Cinema Paradiso (1989).
Twórca przyszedł na świat w roku 1956 na Sycylii – w Bagherii, małym miasteczku nieopodal Palermo. Po premierze głośnego tytułu
często mówiono, że historię końca świata małych kin oparł na własnych obserwacjach. Znał dobrze sycylijską prowincję. Widział upadające świątynie X Muzy. Włochy po zakończeniu II wojny światowej
stały się kinematograficzną potęgą. Wielcy mistrzowie (Michelangelo Antonioni, Fellini czy Vittorio De Sica), rozbudowana machina
produkcyjna oraz gęsta sieć kin, budowały silną pozycję Italii w tej
stawce. Jednak włoscy kiniarze także nie wygrali batalii z telewizją
i kasetami wideo.
Akcja Cinema Paradiso rozpoczyna się w Rzymie, gdzie ceniony
włoski reżyser Salvatore otrzymuje informację o śmierci przyjaciela
z dawnych lat – kinooperatora Alfredo. Wybiera się na pogrzeb do
rodzinnej miejscowości – Giancaldo. My przenosimy się wraz z nim
w przeszłość; do okresu powojennego. Do czasów, kiedy nikt nie
mówił do niego inaczej niż Toto. Dzieciak wolał wizyty w tytułowym
kinie, zamiast służby ministranckiej. Alfredo przygarnął go pod swoje skrzydła, ucząc kinooperatorskiego rzemiosła. Film jest historią
wspaniałej przyjaźni, ma w sobie pokłady opowieści inicjacyjnej,
ale – przede wszystkim – pozostaje magicznym hołdem dla kina
w jego dwudziestowiecznym wydaniu. Zresztą, już przy premierze
we Włoszech mówiono, że Tornatore czci na ekranie „kino ojców”45.
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Chciał nawet nakłonić Felliniego na krótki występ w finałowej scenie. Ostatecznie, musiał w tym miejscu pojawić się we własnej osobie. Piętnaście lat po statuetce Oscara dla jego mistrza za Amarcord
on również stanął na scenie w Los Angeles, by odebrać prestiżowe wyróżnienie na kinematografii włoskiej. Towarzyszył mu Franco
Cristaldi, producent obu nagrodzonych dzieł.
W Cinema Paradiso reżyser odwzorowuje czar kinowego seansu,
unieśmiertelnia wielkie przeboje kolejnych dekad [m.in.: Dzisiejsze
czasy (1936), Casablanca, Gilda (1946), Pod niebem Sycylii (1949)],
a także pokazuje, jak zmieniała się funkcja kina w małej miejscowości na przestrzeni lat. Dokonuje tego w stosunkowo lekkiej tonacji,
zabierając widzów na nostalgiczną wycieczkę przez historię kinematografii i portretując przy tym powojenne losy Sycylii, a nawet całej
Italii. Znakomicie opisuje to filmoznawczyni Diana Dąbrowska:
W swoim filmie reżyser opowiada przede wszystkim
o znaczeniu kina (rozumianego zarazem jako instytucja
i dziesiąta muza) dla budowania włoskiej tożsamości
narodowej i scalenia wspólnoty. Powodzenie przybytku
idzie w parze z najlepszymi latami włoskiej historii, jego
finalny upadek natomiast utożsamiony zostaje nie tylko
z ówczesnym kryzysem włoskiej kinematografii, lecz
także z kryzysem autorytetów oraz idei, który dotkliwie
zamanifestował się w Italii pod koniec lat 80. Zburzenie
tytułowego „filmowego raju” zwiastuje koniec pewnej
epoki – można by rzec – „epoki niewinności”. To, co
pozostaje Włochom, to nostalgiczne wspomnienia, chociaż
w przypadku tego narodu – zdaje się mówić reżyser z ekranu
– trudno odróżnić własne wspomnienia od tych kinowych46.
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Tornatore w swojej opowieści o świecie marzeń i iluzji ucieka się do
sugestywnych rozwiązań. Wśród najbardziej pamiętnych fragmentów filmu znajduje się na pewno scena pożaru „Cinema Paradiso”.
Tego wieczoru Alfredo wyświetla projekcję na ścianie budynku dla
wszystkich mieszkańców. Pech chce, że taśma nitro zajmuje się
ogniem i z płonącego kina ratuje kinooperatora Toto. Niestety,
Alfredo traci w tym wypadku wzrok i od tego momentu staje się
całkowicie zależny od wsparcia swojego małego pomocnika. Giancaldo w tamtym momencie dziejów dostaje jeszcze drugie kino –
„Nuovo Cinema Paradiso”, więc wydźwięk sceny z pożarem kina
jest odmienny od tego, co ona oznacza w Kocham kino, gdzie „Jutrzenka” płonie i to jest już absolutny koniec jej losów.
Włoski reżyser natomiast dokładnie tak samo jak Piotr Łazarkiewicz
zbudował makietę kina w ścisłym centrum małego miasteczka. Palazzo Adriano, położone w sercu Sycylii, kilkadziesiąt kilometrów
w głąb lądu od Palermo, to naprawdę niewielka i uboga miejscowość. Żeby tam dojechać, trzeba trochę się postarać, pokonując
sporo krętych dróg. Miasto leży w górach, mieszka tam ok. 2000
osób; bardzo podobnie jak w Lubomierzu. Analogiczny jest też kłopot depopulacji – z obu miejsc od lat masowo wyjeżdżają młodzi.
Kiedy Toto opuszcza Giancaldo, Afredo mówi mu, żeby nigdy nie
wracał. Nic tu na niego nie czeka, wielkich rzeczy dokona gdzie indziej. Inną wizję zdają się mieć aktualne władze Palazzo Adriano,
próbujące zatrzymać młodzież, a fundamentem tych starań są działania wokół legendy słynnego laureata Oscara. W miasteczku działa
Muzeum Cinema Paradiso, w którym znajdują się pamiątki związane z filmem, a także makieta miasta pokazująca miejsca zdjęć.
Rok 2019 przynosi nową inicjatywę kulturalnę – Paradiso Film Fest,
czyli imprezę dla mieszkańców i dla turystów. Nicola Granà przez
lata pełnił funkcję kustosza miejscowego muzeum, od niedawna jest
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burmistrzem miasteczka. „Festiwal robimy, żeby promować się jako
miejsce turystyczne, ale przede wszystkim, by dać zajęcie mieszkańcom. U nas też musi się coś dziać”47 – wyjaśnia Granà.
Atrapa wejścia do „Cinema Paradiso” stała na centralnym placu
miejscowości. Przy nim kręcono większość scen w Palazzo Adriano.
Nicola marzy o tym, żeby odbudować makietę, a muzeum przenieść
do budynku, na którego ścianie Alfredo wyświetlał projekcję. Chciałby też w przyszłości wybudować salę audiowizualną z prawdziwego
zdarzenia. Może w ten sposób uda się też zrekompensować mieszkańcom jeden z ważniejszych braków – w samym miasteczku nigdy
nie funkcjonowało stacjonarne kino.
26. marca 2020 roku. Kilkanaście dni wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła stan pandemii. COVID-19 wówczas dopiero zaczyna swoje okrutne żniwa, ale Włochy są pierwszym krajem
europejskim, w który uderza koronawirus. Trudne okoliczności nie
powstrzymują Sycylijczyków i na Piazza Umberto I w Palazzo Adriano zbiera się garstka entuzjastów Cinema Paradiso. Mija 30 lat
od ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej
z której Tornatore wyjechał z kolejną statuetką dla Italii. Tak, jak w filmie zewnętrzną projekcją Alfredo uszczęśliwił mieszkańców Giancaldo, tak z okazji okrągłej rocznicy filmowy bohater sam pojawia się
na ścianie w Palazzo Adriano.
„Pamiętacie?” – pytał Pawlak w filmie Sylwestra Chęcińskiego. „Pamiętamy!” – zdaje się mówić także do Toto i Alfreda społeczność
sycylijskiego miasteczka. Tak, jak 25 lat temu wołali lubomierzanie
podczas słynnej projekcji na Placu Wolności. Kiedyś za sprawą Stanisława Lenartowicza Giuseppe Santucci, tytułowy bohater komedii
z 1964 roku, znalazł się w Warszawie. Przeszło dwie dekady póź61

niej, dzięki telepatycznemu połączeniu z Piotrem Łazarkiewiczem,
Giuseppe Tornatore znalazł się w Lubomierzu. Polski reżyser zaczął
pracę na planie w lipcu 1987 roku. Twórca włoski w Palazzo Adriano
pojawiał się między październikiem a grudniem tego samego roku.
Obaj z sentymentem podjęli temat końca świata kin, jakie były częścią dwudziestowiecznej kultury. Na zakończenie, by już nikt nie miał
wątpliwości odnośnie synergii reżyserskich umysłów przetłumaczmy
sobie na język polski tytuł Cinema Paradiso. Co nam wyjdzie? Nic
innego, jak „kino raj”.
Sen o turystyce filmowej
Ćwierć wieku temu grupa zapaleńców wymarzyła sobie, że Sami swoi
i inne lubomierskie filmy rozsławią miejscowość. A kiedy już przyjdzie
rozpoznawalność, odmieni się szara codzienność mieszkańców. Festiwal na cześć komedii Chęcińskiego potrzebował ledwie paru edycji, żeby przeskoczyć rozmachem skalę Lubomierza. Internet zalały
artykuły o „miasteczku Samych swoich”, w tyle zostawiając bardziej
eksponowane na ekranie Dobrzykowice. Zebrała się społeczność wokół idei, powstało Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych
„Sami Swoi”, działało Muzeum Kargula i Pawlaka. Ta historia dalej
się pisze. W sierpniu 2021 roku odbędzie się jubileuszowa edycja festiwalu. Jakkolwiek, dziś wszystko to jakieś mniejsze. Miłośnicy polskich komedii już nie są stowarzyszeni. Idea nie scala już społeczności.
Muzeum regularnie odwiedzają turyści. Aktualnie czeka na nich więcej sal. Nikt nie zostaje jednak na dłużej. Zwiedzanie, spacer, jakieś
lody czy frytki albo pizza (do wyboru m.in.: Łzy Kargula albo Zemsta
Pawlaka). Gdyby jednak zechcieć zanocować, to nie w miasteczku.
Tutaj brak podobnej usługi. Turystę przyciąga kino. Lubomierz nie
jest w stanie go zatrzymać. Wyjeżdża. Tak, jak po krótkim pobycie
odjeżdżały ekipy filmowe. Życie w miasteczku toczy się dalej.
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Filmografia Lubomierza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Amerykanka”, reż. Marek Ciecierski, Polska 1987, 50’
„Daleko na zachodzie”, reż. Aleksandr Fajncymmer, Związek Radziecki 1968, 87’
„Kocham kino”, reż. Piotr Łazarkiewicz, Polska 1987, 77’
„Kochaj albo rzuć”, reż. Sylwester Chęciński, Polska 1977, 116’
„Nie ma mocnych”, reż. Sylwester Chęciński, Polska 1974, 90’
„Sami swoi”, reż. Sylwester Chęciński, Polska 1967, 78’
„Krzyż walecznych”, reż. Kazimierz Kutz, Polska 1958, 84’
„Maratończyk”, reż. Marek Ciecierski, Polska 1985, 28’
„Norymberga”, reż. Elena Mikołajewa, Rosja 2011, 8 x 43’
„Polska Love Serenade”, reż. Monika Anna Wojtyłło, Niemcy 2007, 75’
„Tajemnica twierdzy szyfrów”, reż. Adek Drabiński (serial), Polska 2007, 13 x 45’
„Zakład”, reż. Teresa Kotlarczyk, Polska 1990, 72’
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