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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

  Po raz trzeci odbył się Festiwal Pol-
skich Filmów w Vancouver. W ciągu 
trzech dni pokazano osiem filmów 
filmów pełnometrażowych, z których 
widziałem prawie sześć, w tym, zaraz 
na wstępie, jednoodcinkową, o półto-
rej godziny za długą operę mydlaną
pod tytułem „Miłość”, w której po-
dziwiałem konsekwentną nierucho-
mość kamery przy kręceniu następują-
cych po sobie scen oraz niesłychanie
oszczędny montaż. 
  Zaprezentowano również cztery fil-
my krótkometrażowe. Niechcący zo-
baczyłem dwa z nich, które wzruszy-
ły mnie swoją niesłychaną banalnoś-
cią i przypomniały mi, że dziś można 
kręcić filmiki nawet telefonem. Przy 
pierwszym nie mogłem uwierzyć, że 
nikt nie powiedział bohaterce filmu 
– która po 75 latach odwiedza miejsce 
w Warszawie, gdzie mieszkała jako 
dziecko – że pod jej nieobecność, kie-
dy żyła już bezpiecznie w Kanadzie, 
w Europie była wojna, w Warszawie 
dwa powstania, po których zmienio-
no miasto w morze gruzów, i pewnie
to dlatego dom przy ulicy Narbutta 
wygląda obecnie inaczej niż ten, który 
pamięta sprzed trzech ćwierćwieczy, 
co powtarza przez jakieś dziesięć mi-
nut. Druga oglądana niechcący krótko-
metrażówka fabułą i występowaniem 
w niej ludzi starających się wcielić w 
rolę aktorów przypominała mi rekla-
mę urządzenia gimnastycznego Fla-
man Fitness, lecącą w telewizji parę 
miesięcy temu, w której krewni reży-
sera reklamy udawali aktorów, uda-
jących klientów zachwycających się 
urządzeniem gimnastycznym Flaman.
  Podabał mi się „Pod mocnym anio-
łem”, który nie jest komedią, jak my-
ślała siedząca za mną, ale trochę dalej 
z boku, miłośniczka polskiego filmu, 
którą śmieszyły sceny rzygania, odda-
wanie moczu na środku ulicy, pijak, 
który wypadł z okna i jeszcze różne in-

ne obrazy z życia alkoholików – wsku-
tek czego nie w pełni odebrałem jakąś 
jedną czwartą filmu i stąd powinienem 
raczej powiedzieć, że film „Pod moc-
nym aniołem” chyba mi się podobał. 
Pech chciał, że ta pani – śmiejąca się 
w następnych dwóch dniach między 
innymi z zapowiedzi KGB odesłania 
oficera Ludowego Wojska Polskiego 
Putka do Egiptu („Jack Strong”) albo 
z pytania w filmie „Ida”, skierowane-
go przez ciotkę do będącej w nowicja-
cie siostrzenicy, czy nigdy nie zdejmu-
je zakonnego nakrycia głowy („tego 
kaptura”) – że otóż ta pani na ostatnim 
festiwalowym filmie pt. „Chce się żyć” 
zajęła miejsce za moimi plecami, co 
było jedną z przyczyn, że widziałem 
prawie sześć filmów. Chociaż, szcze-
rze mówiąc, nie tylko dlatego wyszed-
łem z tej projekcji przed czasem. Po-
wodem było także to, że artystyczna 
koncepcja tego filmu zaczerpnięta zo-
stała przez scenarzystę i reżysera w 
jednej osobie z antywojennego dzieła 
Daltona Trumbo „Johnny poszedł na 
wojnę” (Johnny Got His Gun) z 1971 r., 
w którym widz także słyszy z ekranu
myśli postaci uznanej przez lekarzy za 
„warzywo” – a nie bardzo lubię powie-
lanie czyichś pomysłów, nawet jeśli 
pochodzą sprzed ponad czterdziestu 
lat. Poza tym waga przedstawianego
problemu nie dodaje splendoru takie-
mu sobie scenopisarstwu i takiej sobie 
reżyserii.
  Podobałby mi się pewnie nieśmier-
telny „Vabank”, ale darowałem sobie 
tym razem jego oglądanie.
  Do obejrzenia był prawie amerykań-
ski „Jack Strong”, jeśli tylko ktoś nie 
uwierzył, że wszystko jest tam praw-
dziwe jak w filmie dokumentalnym, i 
jeśli przymknęło się oko na wypowia-
dane czysto po amerykańsku pytania 
w rodzaju „Co na to Langley?”.
  Najlepszym filmem w festiwalowym 
zestawie była dla mnie „Ida”, nawią-

zująca treścią i formą do okresu świet-
ności polskiego kina, czyli do kierun-
ku nazwanego polską szkołą filmową.
  Zatem, według mnie, ogólny wynik 
tegorocznego Festiwalu Polskich Fil-
mów w Vancouver jest pod wzglę-
dem artystycznym całkiem przyzwoi-
ty. Dobre było jego przygotowanie 
organizacyjne – wybór sali kinowej, 

krótkie wprowadzenia do prezentowa-
nych dzieł, wdzięczne prowadzenie
(połączone z tłumaczeniem) części py-
tań do festiwalowych gości – aktorów 
Julii Kijowskiej i Dawida Ogrodnika 
– a nawet, słowo daję, przedzieranie 
biletów przy wejściu na widownię. 
Frekwencja dopisała, jedyną osobą 
niezadowoloną byłem ja – i to na do-

datek głównie z powodu tamtej pani, 
która budziła we mnie żądzę mordu) 
– czegóż więc chcieć więcej?
  Bardzo podobało mi się jak sprytnie 
wybrnął Dawid Ogrodnik z zadanego 
z widowni pytania, czy film „Ida” opar-
ty jest na faktach.

zdjęcia Tomasz Przystupa

ANDRZEJ JAR

Festiwal
Polskich Filmów
w Vancouver


