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Świętowaliśmy 
30. rocznicę wolności

4 czerwca, obchodziliśmy 30.rocznicę wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. Na pamiątkę tego wydarzenia 
w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie odbyło się okolicznościowe posiedzenie radnych z: Rady Powiatu 
Mogileńskiego, Rad Miejskich: Mogilna, Strzelna, Trzemeszna oraz Rad Gmin: Dąbrowy, Jezior Wielkich 
i Orchowa zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Sąsiedzi”.

Inicjatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w Mo-
gilnie, w którego imieniu głos zabrał starosta mogileński Bartosz 
Nowacki. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych rad 

miejskich, gmin i powiatu kadencji od 1989 r., sołtysów, osób za-
służonych i działaczy, przedstawicieli jednostek i instytucji z każdej 
gminy powiatu mogileńskiego oraz Trzemeszna i Orchowa.

Cd. na str. 4.
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Bodaj po raz pierwszy impreza ta gości na łamach „Magazynu…”, 
więc opowiedzmy, skąd się wzięła? Na początku była Mogileńska 
Akademia Filmowa, czyli autorski program edukacyjny realizowany 
w kinie Wawrzyn przez Mogileński Dom Kultury i Rafała Góreckiego, 
organizatora znanych i lubianych wrzesińskich Prowincjonaliów (sam 
Wawrzyn godny jest osobnej opowieści: mieści się w wybudowanym 
w 1914 roku dawnym Domu Ludowym, po zakończonym pięć lat 
temu gruntownym remoncie – połączonym z cyfryzacją – po prostu 
zachwyca). Z czasem pojawił się pomysł – nieoczywisty, przyznajmy, 
w 12-tysięcznym miasteczku bez tradycji filmowych – by powołać do 
życia festiwal. Rafał Górecki wniósł pomysł, czyli filmy satyryczne, 
i doświadczenie animatora kultury; dyrektor domu kultury, Jan Szy-
mański, przestrzenie i kadry, a burmistrz Mogilna, Leszek Duszyński, 
stosowne wsparcie i, jak mi się wydaje, co nieco punkowego ducha 
– jest wszakże członkiem kapeli Ivo Partizan, zwycięzcy Jarocina 
‚85. A skąd ta satyra? Górecki, który objął stanowisko dyrektora ar-
tystycznego, twierdzi, że brakuje mu tego gatunku w polskim kinie, 
więc taką imprezą postanowił się o niego upomnieć, wyłuskując jego 
przejawy z bieżącej produkcji i zakamarków archiwów.

Kształt programu imprezy przypomina ten sprawdzony na Pro-
wincjonaliach: sporo tu projekcji i niemało rozmów z twórcami (w 
tym roku byli to m.in. Stanisława Celińska, Kinga Dębska i Zbigniew 
Domagalski, Andrzej Mastalerz, Arek Pietrzak, Katarzyna Trzaska), 
są też wystawa, spotkanie literackie, koncerty, a nawet wyjazd na 
ognisko w niedzielne przedpołudnie. W maju aura sprzyja już po-
kazom plenerowym, więc i takie goszczą w programie. 

Nagrody w Mogilnie przyznają przede wszystkim widzowie. 
W kategorii filmów zagranicznych docenili Faworytę Yorgosa 

Lanthimosa, a wśród dokumentów Wieś pływających krów Kata-
rzyny Trzaski. Grand Prix otrzymała Kinga Dębska za film Zabawa 
zabawa (rok temu też tryumfowała – Planem B). Dziennikarze także 
wyróżnili dzieło Trzaski, bodaj najcelniej realizujące ideę festiwalu. 
Organizatorzy przyznali nagrodę specjalną Agnieszce Elbanowskiej 
za Relax (prod. Studio Munka-SFP – przyp. red.) i podejmowanie 
trudnych tematów. Wreszcie Nagroda Honorowa Pyszadła – tę odebrał 
w tym roku Jacek Fedorowicz, dołączając do laureatów ubiegłych 
edycji: Stanisława Tyma, Jerzego Gruzy i Marka Koterskiego.

Imprezą towarzyszącą było 2. Forum Animatorów Kultury Fil-
mowej (przypomnijmy, że pierwsze odbyło się w styczniu podczas 
Prowincjonaliów – patrz: „Magazyn Filmowy” 2/2019). Tym razem 
doświadczeniami, sukcesami i bolączkami na polu organizacji wy-
darzeń filmowych oraz promocji i marketingu tychże dzielili się: 
Krzysztof Skiba, muzyk, satyryk, publicysta, autor happeningów; 
Marek Dziewięcki, product manager w Infor Biznes, oraz organiza-
torzy gnieźnieńskiego Festiwalu Filmowego Offeliada, konińskiego 
Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych Debiuty czy rzeszowskiego 
Festiwalu Filmów Optymistycznych Happy End.

O ile te rozmowy animatorów kultury, choć merytorycznie coraz 
ciekawsze, jeszcze zdają się szukać swojej formuły, to Pyszadło już 
okrzepło, już wiadomo, w którą stronę będzie zmierzać, już – jeśli 
sądzić po lawinowo rosnącym zainteresowaniu mieszkańców – za-
domowiło się w Mogilnie. Gdybyż jeszcze rodzimi twórcy chętniej 
sięgali po niełatwy gatunek filmowej satyry...

Maciej Gil
Magazyn Filmowy nr 6 (94) / czerwiec 2019

APEL Z MOGILNA: 

WIĘCEJ SATYRY!
Gdy na Lazurowym Wybrzeżu trwał 72. MFF w Cannes,  

na Pałukach, nad jeziorem Mogileńskim odbyła się  
4. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych Pyszadło.
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Posiedzenie rozpoczęło się sygnałem Dziennika Telewizyjnego 
i symbolicznymi słowami wypowiedzianymi w 1989 r. przez Joannę 
Szczepkowską. Następnie odśpiewano hymn Polski, po którym prof. 
dr hab. Stanisław Jankowiak z UAM w Poznaniu wygłosił wykład 
„Krok ku wolności – Wybory 4 czerwca 1989” przybliżający histo-
ryczne wydarzenia czerwca 1989 r.

Podniosłym elementem uroczystości było przyjęcie przez radnych 
Rady Powiatu Mogileńskiego, Rad Miejskich Mogilna, Strzelna 
i Trzemeszna oraz Rad Gmin Dabrowa, Jeziora Wielkie i Orchowo 

okolicznościowego oświadczenia, które odczytał Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda.

Na zakończenie uroczystości w programie artystycznym zapre-
zentował się zespół Rockin’ Style Crew działający przy Mogileńskim 
Domie Kultury oraz chór Hemantus.

Po południu natomiast z inicjatywy burmistrza Mogilna Leszka 
Duszyńskiego oraz Mogileńskiego Domu Kultury przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” mogliśmy uczestniczyć w pikniku 
rodzinnym z okazji Święta Wolności.

Świętowaliśmy 30. rocznicę wolności
Cd. ze str. 1.
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Mimo upału, do mogileńskiego parku przybyło wiele osób, aby 
wspólnie świętować i wziąć udział w atrakcjach jakie zapewnili 
organizatorzy pikniku. Dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele 
darmowych atrakcji m.in. EURO BUNGEE, byka rodeo, zabawy, 
konkursy i gry. Wszyscy chętni mogli korzystać z przejażdżek 
ciuchcią po alejkach parkowych. Ponadto, mogliśmy wysłuchać 
Mogileńskiej Orkiestry Dętej, zespołu Dance All Night, a także 

obejrzeć występy artystyczne Rockin’ Style Crew. Dużą uwagę 
zwrócił pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego oraz pokazy 
umiejętności kawaleryjskich ułanów z Oddziału Terenowego im. 
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich ze Stowarzyszenia Polski Klub 
Kawaleryjski.

Piknik zakończył się koncertem Pawła Stasiaka z zespołem 
Papa D.
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Czerwiec 2019 roku był dla Mogileńskiej Orkiestry Dętej wyjątkowo 
pracowity. 1 czerwca w Grudziądzu odbył się koncert z okazji obchodów 
Święta Województwa Kujawsko- Pomorskiego razem z artystą L.U.C. 

Wybranych zostało tylko 10 orkiestr z województwa kujawsko- pomor-
skiego, które wspólnie ze znanym muzykiem wykonywały jego utwory. 
Można było poczuć ogromną moc połączonych orkiestr podczas wspólnego 
koncertu, a przemarsze ulicami miasta zachęciły jeszcze większe grono 
widowni do wspólnego muzykowania przed sceną. 

Stamtąd orkiestra udała się na Festiwal Orkiestr Dętych do Śremu, który 
odbywał się 2 czerwca. Mogileńska Orkiestra, jak zwykle nie zawiodła 
i przywiozła kolejne zwycięskie trofeum, tym razem trąbkę. Nowy, młody 
trębacz będzie poszukiwany. I tym razem wszystkie uczestniczące orkiestry 
zachęcały swoimi przemarszami do wysłuchania koncertów. 

PRACOWITY CZERWIEC 
ORKIESTRY

Kolejne ważne wydarzenie to Święto Morza w Szczecinie, które od-
bywało się od 14 do 16 czerwca i było jednocześnie Konkursem o Puchar 
Prezydenta Miasta Szczecina dla najlepszej orkiestry.  

Było to ogromne wydarzenie, które przyciągnęło najpopularniejsze ża-
glowce świata miedzy innymi największy czteromasztowiec Juan Sebastian 
de Elcano oraz ponad 300 tysięcy turystów. Organizacja i infrastruktura 
zachwycała wszystkich.

I tym razem, Mogileńska Orkiestra Dęta przywiozła ze sobą trofeum 
udowadniając, że godnie reprezentuje miasto i powiat Mogilno.

Niestety konkurs ten nie był najłatwiejszy, słońce i wysokie temperatury 
rozpalały instrumenty, a mundury dodatkowo rozgrzewały. 

Mimo trudnych warunków, udało się zatańczyć musztrę, która zasłużyła 
na ogromny aplauz widowni, a koncert i przemarsz bulwarami upewnił 
tylko jury w swojej ocenie.
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