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Mar ta Kaź mier ska
Dra ma tycz ną hi sto rię utrwa lił w fil -
mie „Eks mi sja” Fi lip An to ni Ma li -
now ski – wnuk bo ha te rów fil mu.
Mło dy re ży ser miesz ka od lat w Au -
strii, ale uro dził się w Po zna niu. Je go
do ku ment bę dzie moż na zo ba czyć
w śro dę o godz. 17 w Mul ti ki nie 51
w ra mach roz po czy na ją ce go się
dziś Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Fil mu i Mu zy ki Trans at lan tyk.

MAR TA KAŹ MIER SKA: Pa mię ta pan ten
dzień, kie dy po raz pier wszy do wie -
dział się, że dziad ko wie ma ją kło po ty? 
FI LIP AN TO NI MA LI NOW SKI: – To się sta ło la -
tem, w sierp niu 2010 r. By ło bar dzo go -
rą co, pa no wał skwar. Pra co wa łem wte -
dy w Wied niu ja ko ope ra tor i przy po -
stpro duk cji in ne go fil mu. Chcia łem
z tym już skoń czyć i na krę cić coś włas -
ne go, raz za pa no wać nad ca łoksz tał -
tem dzie ła fil mo we go. Za wsze po cią ga -
ły mnie do ku men ty. Kie dy do wie dzia -
łem się przez te le fon o prob le mach
dziad ków w Pol sce, po my śla łem tyl ko
jed no: na kręć to, za nim wszyst ko, co
pa mię ta my, znik nie.
Z dnia na dzień wła ści ciel ka mie ni cy
na po znań skich Je ży cach pod niósł
pa na dziad kom czynsz o sto pro -
cent, za żą dał pła ce nia ogrom nej su -
my wstecz, za gro ził eks mi sją. Co się
w ta kiej sy tu a cji czu je? Bez sil ność,
strach, wście kłość, że ktoś krzyw -
dzi mo ich bli skich? 

– Nie my śle liś my, że doj dzie do osta -
teczności – w koń cu za wsze moż na li -
czyć na czy jeś su mie nie, na po ro zu mie -
nie, na wet je śli ma się od ręb ne ce le. Do -
pie ro z cza sem uda ło mi się od sło nić to,
co dziad ko wie pró bo wa li za cho wać dla
sie bie, czy li psy cho lo gicz ną wal kę i nę -
ka nie, któ re mu by li pod da wa ni na róż -
ne spo so by. Zna laz łem w biur ku dziad -
ka te czki z wy cin ka mi z ga zet – o tym,

jak lo ka to rzy w Pol sce szu ka ją po mo cy.
Od kry łem li sty, w których dziad ko wie
pro si li wła ści cie li ka mie ni cy o wy jaś -
nie nie, oroz mo wę ionor mal ne ludz kie
po dej ście. Oni te ma te ria ły zbie ra li, lecz
otwar cie nie chcie li o tym roz ma wiać,
po nie waż się wsty dzi li.
Oni się wsty dzi li? Cze go?

– Te go, że prze szli w ży ciu przez tak
wie le nie szczęść, a na sta re la ta nie mo -
gą so bie po ra dzić ze spra wą włas ne go
miesz ka nia, w któ rym w koń cu spę dzi -
li pra wie ca łe ży cie, czy li 66 lat. Do pie -
ro kie dy za czą łem krę cić film, za u wa -
ży łem, jak bar dzo mo ich dziad ków ta
spra wa gnę bi i wy czer pu je. Ja wy cho -
wa łem się w Au strii i ta kie trak to wa nie
lo ka to rów by ło dla mnie nie do po my -
śle nia. Do pie ro z cza sem za czą łem się
do wia dy wać, m.in. z pra sy, na ja ką ska -
lę pro fe sjo nal nie czy ści się ka mie ni ce
w Pol sce. Uwa żam to oso bi ście za zor -
ga ni zo wa ny ban dy tyzm.
„Eks mi sja” to był ro dzaj dzien ni kar -
skiej in ter wen cji?

– Jest róż ni ca mię dzy dzien ni kar -
stwem akre a tyw nym fil mem do ku men -
tal nym. Dzien ni karz dzia ła bar dziej pod
pre sją cza su, w ra mach okre ślo nej fir -
my, pa nu ją cych wniej za sad, jest też uza -
leż nio ny od de cy zji re dak to rów. A ja fi -
nan so wa łem ten film głów nie sam, po -
tem do sta łem z Au strii ma łą do ta cję. 
To o ty le za ska ku ją ce, że w jed nej ze
scen bab cia mó wi o tym, że Au stria
przez wie le lat nie przy zna wa ła się
do udzia łu w dzia ła niach Trze ciej
Rze szy. I że Hit ler był Au stria kiem. 

– Być mo że ten wą tek zro bił wra że -
nie, bo dla au striac kie go wi dza to prze -
cież jaw na kry ty ka.

A w Pol sce? Wi dzę, że jest pa ru od -
waż nych re por te rów mó wią cych o eks -
mi sjach. Ale naj wy raź niej po li ty ków
to nic nie ob cho dzi. Jest jak przy sło wio -
we rzu ca nie gro chem o ścia nę. Mam
na dzie ję, że spo łe czeń stwo wy cią gnie
z te go wnio ski i so li dar ność z eks mi to -

wa ny mi da o so bie znać w na stęp nych
wy bo rach. W koń cu każ de mu mo że się
przy tra fić w ży ciu ta ka sy tu a cja.

Każ dy znas ma ro dzi nę, cza sem bar -
dziej spój ną i har mo nij ną, cza sem
mniej. Jed nak za wsze to, kim je steś my,
wy ra sta ze świa do mo ści te go, skąd po -
cho dzi my, ja ka jest na sza oso bi sta hi -
sto ria. Dla mnie pró ba za pa mię ta nia
i utrwa le nia na taś mie praw dy o włas -
nej toż sa mo ści za mie ni ła się szyb ko
w ref lek sję, przez co mu sia ły przejść
star sze ge ne ra cje, abyś my te raz mo gli
czer pać ze swo bo dy de mo kra cji i wol -
ne go ryn ku. Po ja wi ło się też py ta nie, ja -
kim pra wem, ko rzy sta jąc z tych przy -
wi le jów, trak tu je my te raz star szych
i ubo gich lu dzi w tak ha nieb ny spo sób.
Jak wy glą da sy tu a cja praw na eks -
mi to wa nych lu dzi w Au strii? Czy
„eks mi sje na dzi ko”, pod no sze nie
za sie dzia łym lo ka to rom czyn szu
z dnia na dzień to tyl ko na sza pol ska
spe cy fi ka?

– Obo jęt nie gdzie ży je my, lu dzie chcą
się wzbo ga cać. Tak to już jest. W Au strii
pań stwo chro ni jed nak lo ka to rów bar -
dziej efek tyw nie, nie ma mie lizn i dziur
w usta wie o ob ro nie praw lo ka to ra.
W Pol sce pra wo poz wa la tak na praw -
dę na za sto so wa nie gwał tu na psy chi -
ce i ży ciu bez bron nych, bo bied nych al -
bo sta rych lu dzi. To wstyd. 

Pań stwo so cjal ne zro dzi ło się w Au -
strii z za zdro ści o pew ne za le ty so cja -
liz mu – dla te go za czę to chro nić m.in.
ro bot ni ków i lo ka to rów. Te raz to się
oczy wi ście wszyst ko zmie nia na rzecz
li be ra li za cji ryn ko wej. Czy wy jdzie my
na tym do brze? Wąt pię. 
Świat bli skich so bie lu dzi fil mu je się
trud niej niż in ne ludz kie hi sto rie? 

– Fil my „o włas nych dziad kach” to
pe wien ste re o ty po wy te mat, cha rak te -
ry stycz ny dla po cząt ku ją cych fil mow -
ców. Opo wia da się naj ła twiej o tym, co
zna się naj le piej, a naj le piej zna się naj -
czę ściej włas ny dom. Je śli ma się tam

trud ne wa run ki, mo że to być cięż kie
do świad cze nie. Ka me ra dzia ła jed nak
jak filtr – re je stru je i oswo ba dza – dla
wie lu jest to pier wszy krok w dro dze
do eman cy pa cji.

Dla mnie do mo we wa run ki sta no -
wi ły uła twie nie, za spo ka ja ły mo je pod -
sta wo we po trze by. Mia łem prze cież ro -
dzin ny dach nad gło wą, obok – uko cha -
nych lu dzi, pod su wa no mi do mo we
śnia da nia i ob ia dy.

Wta kiej sy tu a cji trud no ści po ja wia ją
się po tem w mon ta żu, po nie waż trze ba
na brać dy stan su do te go, co jest czło wie -
ko wi bli skie idro gie, zna ne od uro dze nia.
Wte dy na plan wcho dzi za zwy czaj mon -
ta ży sta, jed nak ten film mon to wa łem
wwię kszo ści sam, co, nie ste ty, trwa ło... 
Ja kie są pa na wspom nie nia zwią za -
ne z po znań skim miesz ka niem
dziad ków? I z Po zna niem w ogó le? 

– Kie dy py ta się o dzie ciń stwo, naj -
czę ściej au to ma tycz nie po ja wia się
uśmiech – ten naj wcześ niej szy czas na -
sze go ży cia jest naj bar dziej in ten syw -
ny i pe łen ma gii. Ni gdy go nie za po mi -
na my, każ dy za pach, każ dy od głos do -
słow nie wy pa la nam się w pa mię ci. Pa -
mię tam Pol skę z lat 80. – uro dzi łem się
w cza sie sta nu wo jen ne go. To był ta ki
sza ry i tro chę smut ny świat. Brat mat -
ki cho dził z bro nią ga zo wą na de mon -
stra cje, pa mię tam strach, ale też ta kie
po czu cie, że idą zmia ny. Na dzie ję. 

Dla nas, dzie ci, to był czas przy gód.
O wszyst ko trze ba by ło wal czyć, bo nic
nie by ło wia do mo. Jak na Bo że Na ro dze -
nie zdo by liś my po ma rań cze, to był suk -
ces. Ży cie by ło wpew nej for mie bar dziej
or ga nicz ne – ni cze go nie by ło „na klik nię -
cie”. Jak wy je cha łem do Au strii w 1990
r. i wsze dłem do pier wsze go su per mar -
ke tu, to do zna łem praw dzi we go szo ku.
Wy je chał pan z Pol ski ja ko sied mio -
la tek. Czę sto pan tu wra cał? Jak
zmie niał się Po znań?

– Na szczę ście na po cząt ku lat 90. po
opusz cze niu że laz nej kur ty ny pol skie

zło tów ki pa so wa ły do au striac kich bu -
dek te le fo nicz nych, więc wy dzwa nia -
łem czę sto do Po zna nia. Pa mię tam, że
by łem też dum ny zMcDo nald’sa, któ ry
po ja wił się na prze ciw ko Okrą gla ka ja ko
pier wszy sym bol „ame ry kań skie go sty -
lu ży cia”. Te raz je stem we ge ta ria ni nem...

Po znań cią gle prze cho dzi trans for -
ma cję, ale jed no cześ nie ule ga gen try -
fi ka cji. Ude rza mnie kon trast mię dzy
bied ny mi ludź mi i ty mi, któ rym uda ło
się chwy cić swo ją szan sę. 

Lu dziom ze star sze go po ko le nia wie -
le moż li wo ści prze szło ko ło no sa. Ale
by wa ją też cał kiem mło dzi lu dzie, któ -
rym w ży ciu się nie uda ło. Te raz sto ją
w bra mach al bo krę cą się w róż nych
pun ktach mia sta, któ re co raz bar dziej
sta je się dla nich od bi ciem nie o sią gal -
nej uto pii. Kto chce się wy bić, mu si mieć
ka pi tał – za czy na się na szko le, a koń -
czy na pry wat nych usłu gach le kar skich. 

Ale wi dzę też wie lu mło dych i od -
waż nych lu dzi w Po zna niu, stu den tów,
anar chi stów, któ rzy prze ciw sta wia ją
się chłod ne mu prag ma tyz mo wi bez -
względ ne go ka pi ta liz mu. Je stem też
wdzięcz ny za za an ga żo wa nie Kry ty ce
Po li tycz nej. To dzię ki nim moż na wie -
rzyć, że to też na sze mia sto.
Cze go na u czy li pa na dziad ko wie? 

– Są oso ba mi od sie bie zu peł nie od -
mien ny mi – pa trzą cy mi z dwóch per -
spek tyw na świat. On – pe sy mi sta, na -
u ko wiec my śli ciel. Ona – od waż na op -
ty mist ka, jas na i peł na roz bra ja ją cej
au to i ro nii. Obo je zma ga ją się z bo les -
nym prob le mem utra ty miesz ka nia,
swo je go miej sca. Ja ko ar che o lo dzy
po ka za li mi, jak waż na jest hi sto ria
i że czło wiek jest tro chę nie wol ni kiem
od wiecz ne go pra wa sil niej sze go... Ja -
ko ma ły chło piec wy ko py wa łem
z dziad kiem ludz kie czasz ki i szkie le -
ty. Du żo mi opo wia dał o bru tal nym
ży ciu w daw nych cza sach – o woj nach,
któ re za wsze by ły i nie ste ty chy ba za -
wsze bę dą. 

PO MY ŚLA ŁEM TYL KO JED NO: NA KRĘĆ TO, Z
– Czasami warto przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę – pociesza się Maria Malinowska, która razem z mężem Tadeuszem musiała opuścić mieszkanie na Je
a zarazem wieloletnich najemców, zażądał nowy właściciel kamienicy. Groził im eksmisją, choć płacili czynsz i dbali o mieszkanie jak o swoje. Było trochę j

Pań stwo Ma li now scy są oso ba mi od sie bie zu peł nie od mien ny mi – pa trzą cy mi z dwóch per spek tyw na świat. On – pe sy mi sta, na u ko wiec my śli ciel. Ona – od waż na op ty mist ka, jas na i peł na roz bra ja ją cej au to i ro nii. Obo je
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ZA NIM ZNIK NIE
eżycach. Wyprowadzki pary emerytowanych archeologów,
ak ich własne. Spędzili w nim 66 lat

SZKOŁA MISTRZÓW FOTOGRAFII

TRAGEDIA W POWIĘKSZENIU
Przed sta wia my ko lej ną fo to gra fię wy róż nio ną w Po zna niu w kon kur sie Szko ła Mi strzów Fo to gra fii
„Ga ze ty”. Au to rem zdję cia jest Mi ko łaj Wy dra z Po zna nia. 
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To nie jest szko ła i kon kurs dla tych, któ rzy
po pro stu lu bią fo to gra fo wać. To kon kurs dla
tych, dla któ rych fo to gra fia jest czymś se rio.
Któ rym „nie jest wszyst ko jed no”, na czym
sku pia ją swo ją uwa gę i na czym chcą sku pić
uwa gę in nych. 
To kon kurs dla tych, któ rzy ma ją w so bie re -
por ter ską żył kę – nie ilu stru ją świa ta, lecz po -
ka zu ją, że ich wcią ga, po ru sza, za sta na wia. 

Wna szym kon kur sie cze ka my na zdję cia ak tu -
al ne (nie z ar chi wum), zro bio ne do wol nym sprzę -
tem – mo że to być tak że te le fon ko mór ko wy. Na pisz -
cie też krót ko, ko go lub ja kie zda rze nie przed sta wia
zdję cie, kie dy zo sta ło zro bio ne oraz po daj cie nam
swo je da ne: imię, na zwi sko inu mer te le fo nu. 

Zdję cia w for ma cie JPG (nie wię ksze niż 2
tys. pik se li w pod sta wie) wy sy łaj cie na adres ma -
i lo wy:  szko la_po znan@ago ra.pl 

Cze ka my do 20 sierp nia. 
W każ dy pią tek – do 23 sierp nia – opub li ku je -

my na na szych stro nach naj lep sze nad e sła ne zdję -
cie. Au tor do sta nie w na gro dę upo mi nek od fir -
my Ca non. Wy bra ne pra ce bę dzie my też pre zen -
to wać w ga le rii na stro nie po znan.ga ze ta.pl.

Naj lep sze fo to gra fie wy bra ne z ca łe go kra ju
za pre zen tu je my też co pią tek w wy da niu kra jo -
wym. Roz strzy gnię cie kon kur su – 30 sierp nia.
Au to rzy trzech naj lep szych zdjęć z ca łe go kra -
ju zo sta ną na gro dze ni apa ra ta mi fo to gra ficz ny -
mi fir my Ca non. Wy bra ne pra ce za pre zen tu je -
my też na wy sta wie w sie dzi bie „Ga ze ty” w War -
sza wie.

W każ dym mie ście na gro dzi my i opub li ku -
je my jed ną – wy bra ną przez ju ry – fo to gra fię.
Wy bra ne zdję cia po ka że my też w in ter ne to wych
ga le riach.

Trzech zwy cięz ców do sta nie w na gro dę apa -
ra ty fo to gra ficz ne ufun do wa ne przez fir mę Ca -
non: zdo byw ca I miej sca – Ca non EOS 100D 18-
55 IS STM, II – Ca non EOS M 18-55 FLS, III – Ca -
non Po wer Shot SX2701. Wy bra ne zdję cia po ka -
że my we wrześ niu na wy sta wie w sie dzi bie „Ga -
ze ty” w War sza wie.

Wa run ki uczest nic twa: że by wziąć udział
w na szym kon kur sie – mu sisz być fo to gra fem
ama to rem, au to rem wy sła ne go do nas zdję cia,
mieć zgo dę osób przed sta wio nych na fo to gra -
fii na wy ko rzy sta nie ich wi ze run ku i wy ra zić
zgo dę na opub li ko wa nie przy sła ne go nam zdję -
cia w wy da niach pa pie ro wych oraz cyf ro wych
„Ga ze ty Wy bor czej” i jej wszel kich do dat kach
oraz in ter ne to wych ser wi sach Ago ry. Pe łen
re gu la min kon kur su znaj dziesz na po znan.ga -
ze ta.pl �

KONKURS 
SZKOŁY MISTRZÓW
FOTOGRAFII „GAZETY”

PARTNER-KONKURSU

W uchwy co nym przez nie go ka drze ko bie ta
z prze ra że niem oglą da sce ny ak cji ra tow ni czej po
wy pad ku na im pre zie Gran Tu ris mo. Skut kiem nie -
szczę śli we go wy pad ku spor to we au to wje cha ło
w pu blicz ność. 

Gran Tu ris mo to spot ka nie mi łoś ni ków mo to -
ry za cji, któ re go czę ścią są ulicz ne po ka zy szyb kich
sa mo cho dów. W nie dzie lę 30 czer wca koe nig segg
CCX, je den z naj szyb szych sa mo cho dów na świe -
cie, wy padł z dro gi i sta ra no wał me ta lo we ba rier ki,
któ re przy gnia ta ły lu dzi. Ran nych w wy pad ku zo -
sta ło 15 osób.

– O tym, co się wy da rzy ło, do wie dzia łem się, wra -
ca jąc sa mo cho dem z dział ki – mó wi Mi ko łaj Wy dra.
Na co dzień nie zaj mu je się fo to gra fią re por ter ską,
zdję cia ro bi ra czej pod wpły wem im pul su. To był
je den z nich. – Po my śla łem, że tam po ja dę, do tar -
łem na miej sce już dłuż szy czas po wy pad ku, kie -
dy wię kszość ran nych by ła już w ka ret kach – opo -
wia da Wy dra. – Wię kszość lu dzi – świad ków i zwy -
kłych prze chod niów – ro ze szła się już do do mów.

Ko bie ta, któ rą sfo to gra fo wa łem przy ku ła mo ją uwa -
gę właś nie dla te go, że sta ła przy ran nych do koń ca,
czy li do mo men tu, gdy do ka ret ki tra fił osta t ni z nich
– opo wia da au tor zdję cia.

Mi ko łaj Wy dra pra cu je w bran ży in ter ne to wej,
w dzia le ob słu gi klien ta. Od 10 lat ro bi ama tor skie
zdję cia po cią gów, tram wa jów i cię ża ró wek. In te re -
su ją go też po ja zdy spe cjal ne – ka ret ki, ra dio wo zy.

Kon kurs Szko ły Mi strzów Fo to gra fii jest ogól -
no pol ski, a fo to gra fie prze sła nych do in nych od -
dzia łów „Ga ze ty” pu bli ku je my na ogól no pol skich
ła mach. O co w nim cho dzi? Szu ka my fo to gra fów
i zdjęć spo łecz nie za an ga żo wa nych, któ re mó wią
coś o na szym ży ciu, wy da rze niach istot nych dla lo -
kal nych spo łecz no ści, prze mia nach spo łecz no-kul -
tu ro wych. O tym, co nas na co dzień po ru sza. Dla -
te go nie na gra dza my zdjęć tyl ko ład nych, do brze
zro bio nych. Ta kich do sta je my od was wie le. Dzię -
ku je my za nie, ale jed no cześ nie za chę ca my: szu kaj -
cie wo kół sie bie cze goś wię cej. �

MAK

W jed nej ze scen fil mu bab cia żar -
tob li wie stro fu je pa na, że w ży ciu
trze ba mieć plan i się go trzy mać,
za miast uża lać się nad so bą. Za -
wsze tak szcze rze roz ma wia li ście?

– To ge ne ra cja wo jen na – oni nie mo -
gli tra cić cza su. Nie sku pia li się nad
drob nost ka mi, a ich je dy na de wi za po
woj nie brzmia ła: do przo du! 

My ma my moż li wość ko rzy sta nia
z tych do świad czeń, ra dze nia się naj -
star szych iczę sto nie ro bi my zniej użyt -
ku. A prze cież na wet w daw nych ple -
mio nach czło wiek naj star szy był naj -
bar dziej sza no wa ny i słu cha ny. Bo je -
go oczy wi dzia ły po pro stu wię cej.
Bab cia ja ko dziew czyn ka zo sta ła
wy wie zio na do pra cy do Nie miec,
ma mę ma łe go dziad ka aresz to wa ło
ge sta po, tra fi ła m.in. do Ausc hwitz.
Wi dział lik wi da cję get ta w Cheł mie,
gdzie prze by wał u ro dzi ny. Te raz
z miesz ka nia wy rzu ci ła ich no wa
wła ści ciel ka o nie miec ko brzmią -
cym na zwi sku – Hen nic ke. Ro zu -
miem, że po da je pan fak ty z ży cia
dziad ków, ale nie bał się pan mi mo
wszyst ko, że film bę dzie od bie ra ny
ja ko an ty nie miec ki? Jak ta kie tro chę
roz dra py wa nie ran?

– Wła ści ciel ka miesz ka nia, pani hra -
bi na El wi ra Hen nic ke, jest Po lką. Wy szła
za mąż za Niem ca, to wszyst ko. Film jest
w Niem czech bar dzo do brze od bie ra -
ny i za pra sza ny nie tyl ko na naj lep sze
fe sti wa le ipo ka zy spe cjal ne, ale też oma -
wia ny na uni wersytetach. Niem cy przy -
zna ją się do ciem nych okre sów włas nej
hi sto rii, do błę dów. To jest wiel ki atut do -
brze dzia ła ją cej de mo kra cji, któ ra nie
opie ra się na skraj no ściach i pa ra noi.
Przy glą dam się z ze wnątrz Pol sce i wi -
dzę, że cza sem tu ta kiej ref lek sji brak.
Za bar dzo je steś my za du fa ni w he ro iz -
mie pol skiej na cji. A ła two wzbu rzyć
płyt kie po czu cie du my na ro do wej.
Jak za re a go wa li dziad ko wie na wia -
do mość, że chce im pan to wa rzy -

szyć z ka me rą? Pew nie nikt z was
nie spo dzie wał się, że „zdję cia” po -
trwa ją aż tak dłu go. Kie dy bab cia
opo wia da na po cząt ku przez te le -
fon, że wi si nad ni mi groź ba eks mi -
sji, wy ra ża na dzie ję, że ja koś uda im
się „wy mo tać”...

– Dziad ko wie ucie szy li się z przy ja -
zdu wnu ka, to oczy wi ste. Chy ba wszyst -
kim star szym oso bom jest mi ło opo -
wia dać o swo ich do świad cze niach –
prze ka zać wie dzę i cie szyć się z te go,
że są słu cha ni. Ale kie dy spra wy to czy -
ły się co raz go rzej, a ja wi dzia łem, jak
przez to wszyst ko po gar sza się ich stan
zdro wia, by ło mi co raz trud niej to igno -
ro wać i kie ro wać na nich ka me rę. Ist -
nie je ety ka do ku men ta li sty, o któ rej
jed nak wie lu za po mi na.
Jak wy glą dał pier wszy se ans bo ha -
te rów „Eks mi sji”?

– Za mil kli. Po tem ktoś im gra tu lo -
wał, z cza sem uwie rzy li, że naj go rzej
nie wy szli.
Film wpły nął ja koś na wa sze re la -
cje?

– Po wsta ło po czu cie sil niej szej wspól -
no ty, bo zno wu ze so bą wię cej roz ma -
wia liś my. A na to na co dzień jest co raz
mniej cza su.
Dzia dek mó wi do ka me ry z go ry czą,
że lu dzie z pie niędz mi my ślą dziś, że
mo gą wszyst ko. „Do szliś my do lep -
sze go, ale tyl ko dla wy bra nych” – to
je go sło wa. Świat jest bez względ ny
i rzą dzi na mi pie niądz? 

– Wol ny ry nek to zdo bycz de mo kra -
cji, któ rej daw niej nie by ło. Ku pu jąc,
od da je my głos. Tyl ko co raz czę ściej już
sa mi nie wie my, na co ten głos od dać.
Brak cza su, aby się za sta no wić. I osób
z wi zją i z od wa gą, któ re wska żą dro gę
po za bil lbo ar dem z na stęp nym obiek -
tem po żą da nia i po pu li stycz ny mi po -
li ty ka mi. My ślę jed nak, że lu dzie szu -
ka ją i bę dą się bun to wać. Oby nie za
póź no.�

ROZ MA WIA ŁA MAR TA KAŹ MIER SKA

Film Fi li pa An to nie go Ma li now skie -
go (rocz nik 1982) obej rzy my na
Trans at lan ty ku w ra mach sek cji
Trans at lan tyk DOCS. Zna laz ły się tu
do ku men ty opo wia da ją ce o współ -
czes nym świe cie, któ ry nie za wsze
za chwy ca. Ak tu al ne, po ru sza ją ce,
nie zwy kłe. Ta ka właś nie jest „Eks -
mi sja”.
Ma ria i Ta de usz Ma li now scy są tu
przed sta wie ni jak dwa bie gu ny. Naj -
le piej po ka zu je to świet na sce na
uchwy co na w ja dą cym tram wa ju. Na
tle po znań skie go ho te lu Mer cu re bab -
cia re ży se ra opo wia da o tym, jak do -
brze jest pa trzeć w nie bo i ob ser wo -
wać chmu ry, na wet przy oka zji pro -
za icz nych za ku pów. Dzia dek wtrą ca
z iro nią, że na lu dzi pa trzą cych
w chmu ry cza ją się licz ne nie bez pie -
czeń stwa na zie mi.

Ma ria Ma li now ska utrwa lo na na
fil mie za ra ża op ty miz mem i śmie -
chem. Jej mąż Ta de usz wy zna je, że
jest z na tu ry pe sy mi stą.

Obo je na oczach wi dzów, wraz
z włas nym miej scem na zie mi, tra -
cą grunt pod no ga mi. Ale wal czą.
On przy ma szy nie do pi sa nia, ona
przy kom pu te rze. Wy naj mu ją
praw ni ka. Chcą zro zu mieć. Po du -
pa da ją na zdro wiu. Z wal ki o daw -
ne lo kum prze rzu ca ją się na szu -
ka nie cze goś no we go. Nie u meb lo -
wa ne go, bo ma ją prze cież swo je

rze czy i zwią za ne z ni mi wspom -
nie nia. Pa miąt ki po ro dzi cach, któ -
rzy odesz li, po dzie ciach, któ re im
się ro dzi ły w miesz ka niu na Je ży -
cach.

Ten, kto spo dzie wa się łza wej i przy -
gnę bia ją cej hi sto rii, mo że się zdzi wić.
Bo „Eks mi sja” opo wia da nie tyl ko
o kru chych, bez bron nych star szych
lu dziach. Mó wi też o ich ogrom nej si -
le. O szu ka niu ko lo rów w ży ciu, któ re
cza sa mi by wa sza re.�

MAR TA KAŹ MIER SKA

To nie jest łzawa hi sto ria 
„EKSMISJA” NA FESTIWALU TRANSATLANTYK

Fi lip An to ni Ma li now ski
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