
Jed nym z prze ja wów tej ak tyw no ści są po ka zy pol -
skich fil mów w sek cji Po lish Wo man in Film, któ re
w No wym Jor ku or ga ni zu ją: mieszkająca w USA Polka
– artysta, reżyser i dziennikarz – Agata Drogowska
oraz Michał Olesz czyk, pro gra mer prze glą du i dy rek -
tor ar ty stycz ny Fe sti wa lu Fil mo we go w Gdy ni. Te go -
rocz ne, nie daw no za koń czo ne pre zen ta cje sta ły się
pre tek stem do roz mo wy z or ga ni za tor ką.

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja „Idy” na
kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -
ce su pol skiej pro duk cji. W tym ro ku za pew ne rów -
nież masz pla ny zwią za ne z pro mo cją na szych
fil mów…

Co ro ku za pra sza my pol skich re ży se rów i ich fil my
na po ka zy w Sta nach Zjed no czo nych. Nie ba wem,
w ra mach pro mo cji bę dzie my np. przy go to wy wać
w no wo jor skim Mu seum of Mo dern Art (MoMA)
poka zy fil mu „Mów mi Ma rian na”. Dzię ki te mu
będzie my mo gli le piej po znać re ak cję ame ry -
kańskiej pu blicz no ści i zde cy do wać o dal szych
działa niach pro mo cyj nych. Film Ka ro li ny Bie law skiej
po ka zy wa ny był i na gra dza ny na wie lu eu ro pej skich
fe sti wa lach, a je go ame ry kań ska pre mie ra od by wa
się na Fe sti wa lu Pol skich Fil mów w Chi ca go 
(7–22 listo pa da).
In nym ty tu łem, któ ry wspie ra my jest „Su per jed nost -
ka” w reż. Te re sy Cze piec. Film otrzy mał na gro dę
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Utrzymać dobry czas 
Oscarowy sukces „Idy” uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą
decyduje wiele czynników. Oprócz – niezaprzeczalnie – walorów artystycznych, ważne
są: odpowiednia promocja i dystrybucja. Zagadnienia te poruszane były podczas
niedawnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O ich znaczeniu świadczy
aktywność Polaków, którzy wspierają nasze produkcje na kontynencie amerykańskim. 

Agata Drogowska i Michał Oleszczyk z plakatem Polish Women in Film w 2014 r. Fot. Jim Manley



dla naj lep sze go krót ko me tra żo we go do ku men tu na
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil mów Do ku men tal -
nych „It’s All True” w Bra zy lii. Pierw sze dzia ła nia pro -
mo cyj ne zwią za ne z tym fil mem pro wa dzi li śmy
w No wym Jor ku, a te raz pro mo cja kon ty nu owa na jest
w Los Ange les.
Oprócz mnie pro mo cją pol skie go fil mu zaj mu ją się
rów nież in ne oso by i in sty tu cje, np. Po lish Cul tu re In -
sti tut, któ ry współ pra cu je z MoMI (Museum of the
Moving Image) oraz oso by pry wat ne. 
Po dej mu je my róż no ra ką ak tyw ność; nie któ re fil my
pro wa dzi my kom plek so wo, in ne – jak np. ob raz Te re -
sy Cze piec – wspie ra my na pew nym eta pie, a póź niej
tra fia ją one do in sty tu cji w ko lej nych ame ry kań skich
mia stach.
W ostat nim cza sie przy go to wy wa li śmy np. za mknię -
tą pre mie rę fil mu „Kar ski i wład cy ludz ko ści” Sła wo mi -
ra Grünber ga. In te re so wa ło nas jak film, od wo łu ją cy
się do pol skiej hi sto rii zo sta nie od czy ta ny przez ame -
ry kań ską pu blicz ność. Twór cy tej pro duk cji ak tyw nie
dzia ła ją też we wła snym za kre sie, a film w Sta nach
bar dzo się po do ba.
Naj waż niej sze – w mo jej opi nii – jest to, aby w świa -
do mo ści wi dzów jak naj dłu żej za trzy mać do bry czas,
sprzy ja ją cy pro mo cji pol skich fil mów, za po cząt ko wa -
ny suk ce sem „Idy” i po ka za mi osca ro wy mi po zo sta -
łych no mi no wa nych ty tu łów.

Jed ną z form wspar cia pol skie go ki na są pre zen ta -
cje w ra mach sek cji Po lish Wo man in Film. Ja ka jest
idea tych pre zen ta cji?
Prze glą dy Po lish Wo man in Film or ga ni zo wa ne są co
ro ku; ostat nia edy cja od by ła się w dniach 5–8 li sto -
pa da 2015 r. Za każ dym ra zem za pra sza my co raz
wię cej ko biet, bo też co raz wię cej re ży se rek ro bi do -
bre fil my. Na po ka zy skła da ją się za rów no fil my ar -
chi wal ne, jak i – przy naj mniej w po ło wie – ak tu al ne
pro duk cje. 
W ra mach Po lish Wo man in Film po ka zu je my róż no -
rod ne fil my; za rów no te, któ re cie szą się du żą po pu -
lar no ścią, jak i mniej zna ne ty tu ły. Włą cza my za rów no
fil my re ali zo wa ne przez ko bie ty, jak i krę co ne przez
męż czyzn, ale ta kie, w któ rych to ak tor ki kreu ją głów -
ne ro le.
Dla te go na przy kład w prze glą dzie zna la zła się
„Noc Wal pur gi” Mar ci na Bort kie wi cza. 
Ze wzglę dów fi nan so wych nie uda ło się nie ste ty
zapre zen to wać wszyst kich ty tu łów, któ re za pla -
nowa li śmy.

Ja kie fil my ma ją naj więk sze szan se, a na ja kim
trud no bę dzie za ist nieć na ryn ku ame ry kań skim?
Film po wi nien być uni wer sal ny, bo tyl ko wte dy bę dzie
zro zu mia ły na świe cie. Do brym przy kła dem jest „Jo -
an na” w reż. Ane ty Ko pacz. Pro duk cja Waj da Stu dio
osią gnę ła bar dzo du żo w ka te go rii krót ko me tra żo -
wych fil mów do ku men tal nych no mi no wa nych do po -
przed niej edy cji na gród Ame ry kań skiej Aka de mii
Fil mo wej. Prze gra ła tyl ko z fil mem El len Go osen berg
Kent i Da ny Per ry – „Cri sis Ho tli ne: Ve te rans Press 1”.
Pro blem we te ra nów wo jen nych, któ ry po dej mu je ten
film jest ak tu al nie jed nym z naj waż niej szych w Sta -
nach Zjed no czo nych. De cy zja aka de mi ków nie by ła
więc za sko cze niem, ale film Ane ty Ko pacz bar dzo się
po do bał.
Ame ry kań scy od bior cy ce nią fil my Krzysz to fa Kie -
ślow skie go, a twór czość te go re ży se ra jest tu do brze
zna na. Po dob nie jak fil my Woj cie cha Je rze go Ha sa,
któ re za wie ra ją czy tel ny, uni wer sal ny prze kaz.
Na to miast fil my, któ rych twór cy po dej mu ją te ma ty lo -
kal ne al bo za gad nie nia na wią zu ją ce do pol skiej hi sto -
rii, nie zna nej sze rzej w świe cie, ma ją w Sta nach ni ską
fre kwen cję, po nie waż są nie zro zu mia łe dla Ame ry ka -
nów. Dla te go za da niem twór ców – je śli chcą pro mo -
wać swo je fil my na kon ty nen cie ame ry kań skim – jest
zna le zie nie ta kie go ję zy ka, któ ry bę dzie czy tel ny dla
od bior ców na ca łym świe cie. Ję zy ka, w któ rym zna -
czą cej ro li nie od gry wa ją sym bo le na ro do we ani hi -
sto ria nie zna na od bior cy na dru giej pół ku li. Je śli zaś
chcie li by śmy pro mo wać film hi sto rycz ny, war to po -
prze dzić po kaz spe cjal nym wpro wa dze niem czy wy -
ja śnie niem po dej mo wa nych za gad nień. Acz kol wiek
w Sta nach bar dzo „mod ne” są te raz fil my na wią zu ją -
ce do II woj ny świa to wej. Sa ma or ga ni zo wa łam dwu -
krot nie po ka zy „Mia sta 44” w reż. Ja na Ko ma sy i film
bar dzo po do bał się ame ry kań skiej pu blicz no ści.
Bar dzo „mod ne” w Sta nach jest tak że po ka zy wa nie
nie skoń czo nych fil mów. Ta kie po ka zy or ga ni zo wał np.
Sła wo mir Grünberg przy go to wu jąc pro duk cję o Kar -
skim. Po nie waż ro bił do ku ment hi sto rycz ny od wo łu -
ją cy się do kon kret nych cza sów i sy tu acji, chciał
wcze śniej spraw dzić, na ja kie za bie gi for mal ne mo że
so bie po zwo lić, aby film był czy tel ny dla wi dzów. 

Jak w kon tek ście dy le ma tów hi sto rycz nych zo sta -
ła od czy ta na „Ida”?
Film zo stał w Sta nach bar dzo do brze przy ję ty. Jest
czy tel ny dla wszyst kich, wi dzo wie do sko na le go ro zu -
mie ją. W Pol sce jest od czy ty wa ny przede wszyst kim
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z po zio mu hi sto rii, a tu taj – ja ko dy le mat mło dej oso -
by, któ ra bo ry ka się z pro ble mem re li gij nym, oso bo -
wo ścio wym, a ta kie do ty ka ją wie lu Ame ry ka nów. Film
po ka zy wa ny był w no wo jor skim Film Fo rum, miał też
wie le in nych po ka zów. Jest rów nież dys try bu owa ny za
po śred nic twem fir my Net flix – naj więk szej wy po ży -
czal ni DVD na świe cie, więc wszy scy, któ rzy chcą go
obej rzeć, ma ją ta ką moż li wość.

Czy wśród wi dzów na po ka zach, któ re or ga ni zu je -
cie do mi nu je Po lo nia?
Nie, sta ra my się za pra szać mniej Po lo nii, a or ga ni zu -
je my przede wszyst kim za mknię te po ka zy dla Ame ry -
ka nów. Oczy wi ście są wśród nich lu dzie po cho dze nia
pol skie go, ale sta ra my się za in te re so wać przede
wszyst kim oso by, któ re ma ją back gro und kul tu ral ny,
zwłasz cza fil mo wy, bo ta kie dzia ła nia mo gą naj bar -
dziej po móc pol skim fil mom i ich twór com.
Waż ny mi od bior ca mi są rów nież lu dzie mło dzi, któ -
rzy śle dzą pol ską twór czość i ma ją du żą wie dzę
o pol skim ki nie. Nie są to stu den ci kie run ków fil mo -
wych, a ra czej pra wa i mar ke tin gu oraz dzien ni kar -
stwa. Oglą da ją fil my roz pro wa dza ne róż ny mi

ka na ła mi np. przez mu zea czy wy po ży czal nie ofe ru -
ją ce am bit ny re per tu ar. Od bior cy ci za in te re so wa ni
są przede wszyst kim pol skim ki nem z lat 70. i 80.;
z za in te re so wa niem oglą da ją np. fil my Pio tra Szul ki -
na. W No wym Jor ku or ga ni zo wa li śmy mi ni prze gląd
te go twór cy, po ka zu jąc dwa zre kon stru owa ne cy fro -
wo fil my. 
Przy or ga ni za cji ta kich prze glą dów po ja wia się jed -
nak czę sto pro blem wy ni ka ją cy ze złej ja ko ści ko pii.
Wie le pol skich fil mów nie do cze ka ło się jesz cze re -
kon struk cji cy fro wej, a to bar dzo utrud nia ich pro mo -
cję w Sta nach.
Nie or ga ni zu je my fe sti wa li, a na sze po ka zy nie są bi le -
to wa ne. Dla te go szcze gól nie waż ne jest zgro ma dze nie
ta kie go au dy to rium, któ re bę dzie ży wo za in te re so wa -
ne pre zen to wa ną te ma ty ką. Kie dy po ka zy wa łam np.
film Te re sy Cze piec, na wią zu ją cy do bu dyn ku, któ ry po -
wstał na ba zie kon cep cji Le Cor bu sie ra [za pro jek to wa -
ny ja ko tzw. „Ma szy na do miesz ka nia” – przyp. red.],
za pro si li śmy ar chi tek tów. Po se an sie zor ga ni zo wa li śmy
też Q&A [ang. Qu estions and An swers – przyp. red]. Film
wzbu dził wie le emo cji, a spo tka nie z twór ca mi by ło bar -
dzo oży wio ne i trwa ło dłu żej niż sa me po ka zy. 
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Czy na po ka zy przy cho dzą oso by, któ re de cy du ją
o współ fi nan so wa niu? Czy tę dy mo że pro wa dzić
dro ga do po zy ska nia ko pro du cen tów?
Tak, oczy wi ście, za wsze jest ta ka szan sa. Pro blem z fi -
nan so wa niem fil mu w Sta nach jest jed nak ta ki, że sys -
te my pol ski i ame ry kań ski bar dzo się róż nią. Bar dzo
trud no jest wy tłu ma czyć Ame ry ka nom jak się dzia ła
na pol skim ryn ku i bar dzo trud no jest wy tłu ma czyć
Po la kom jak dzia ła ją Ame ry ka nie. Tu więk szość fil mów
fi nan so wa na jest z pie nię dzy pry wat nych. Ale po zy -
ska nie ich jest moż li we i czę sto koń czy się suk ce sem.
Naj lep szym przy kła dem jest wspo mnia ny film Sła wo -
mi ra Grünber ga o Kar skim, któ ry zgro ma dził dłu gą li -
stę lu dzi i in sty tu cji wspie ra ją cych tę pro duk cję. 

Q&A, czy li spo tka nia z pu blicz no ścią, ma ją co raz
więk sze zna cze nie rów nież w Pol sce. W Sta nach ta
for ma pro mo cji speł nia chy ba jesz cze więk szą ro -
lę; spo tka łam się na wet z opi nia mi twór ców, że nie
spo sób wy pro mo wać fil mu, je śli re ży ser nie bę dzie
spo ty kał się z wi dza mi...
Q&A jest bar dzo waż ne, zwłasz cza że mię dzy Pol ską
a Sta na mi wy stę pu ją du że róż ni ce kul tu ro we. Na wet
je śli film jest czy tel ny i zre ali zo wa ny w przej rzy sty spo -
sób, war to że by re ży ser od po wie dział na py ta nia czy
roz wiał wąt pli wo ści pu blicz no ści. W Sta nach do
Q&A przy wią zu je się bar dzo du żą wa gę, szcze gól nie
w sfe rze pro mo cyj nej. Twór com za le ży na tym, że by
film był do brze za po wie dzia ny, wy tłu ma czo ny, wy pro -
mo wa ny i że by roz mo wa po fil mie by ła jak naj lep sza.
Q&A przy no si rów nież ko rzy ści twór com, któ rzy mo -
gą prze ko nać się ja ki sto su nek do ich pro duk cji ma ją
wi dzo wie.

Co jesz cze, oprócz po ka zów i Q&A jest szcze gól nie
waż ne dla ame ry kań skiej pu blicz no ści?
Ko lej ną waż ną spra wą jest dys try bu cja. Dla te go twór -
cy, któ rzy za mie rza ją po ka zy wać swo je fil my na kon -
ty nen cie ame ry kań skim, sta ra ją się zna leźć tu taj
dys try bu to ra. W ten spo sób pra cu je za rów no Mar cin
Bort kie wicz jak i re ży ser ka fil mu „Mów mi Ma rian na”.
W Pol sce pro duk cja fil mów na dal nie jest trak to wa na
jak prze mysł, a w Sta nach wy miar ko mer cyj ny ma
ogrom ne zna cze nie. Zwłasz cza że co ro ku, za rów no
w Szko le Waj dy jak i w Stu diu Mun ka, po wsta je wie le
zna ko mi tych fil mów, któ re po win ny tra fić do dys try -
bu cji. Jest to ko lej na bo lącz ka – nie po tra fi my wy pra -
co wać do brej współ pra cy dys try bu cyj nej, któ ra
mo gła by po móc na szym fil mow com na ryn ku ame ry -

kań skim. Brak dys try bu cji utrud nia z ko lei pro mo cję,
po nie waż znacz na część ame ry kań skich kry ty ków nie
pi sze o fil mach, któ re nie tra fia ją do kin. 
Co jesz cze jest waż ne? Obec ność na miej scu, po nie -
waż nie wszyst ko moż na zro bić z Pol ski. Pro mu jąc film
trze ba tu być, spo ty kać się z ludź mi, wy dep ty wać ko -
lej ne ścież ki. 

Wspo mnia łaś o pro ble mach z dys try bu cją. Czy na
ryn ku ame ry kań skim dzia ła ją dys try bu to rzy, któ -
rzy spe cja li zu ją się w fil mach nie ko mer cyj nych? 
Po nie waż w Sta nach jest bar dzo du żo miejsc, w któ -
rych moż na oglą dać fil my, dzia ła ją rów nież dys try bu -
to rzy wy spe cja li zo wa ni w tzw. trud nych fil mach czy
po ka zu ją cy am bit ne ki no.
W Film Fo rum na przy kład po ka zy wa ne są głów nie do -
ku men ty. Zna le zie nie dys try bu to ra jest więc moż li we,
ale trze ba się li czyć z kosz ta mi. Tym cza sem na szym
twór com bar dzo trud no jest wy asy gno wać pie nią dze
na ten cel.
Dla te go za pro po no wa łam dzia ła nia, któ re mo gło by
po móc roz wią zać ten pro blem. Być mo że w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki (ce lo wo mó wię Mi ni ster stwie Go -
spo dar ki nie Kul tu ry, bo po win ni śmy w Pol sce za cząć
trak to wać film ja ko do bro ko mer cyj ne, a nie tyl ko ja ko
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spu ści znę kul tu ral ną) moż na by ło by utwo rzyć spe cjal -
ne sta no wi sko i za trud nić kom pe tent ną oso bę, któ ra
ma jąc kon tak ty z za gra nicz ny mi dys try bu to ra mi za ję -
ła by się sprze da żą pol skich fil mów za gra ni cę. 

Ja kie kosz ty wią żą się z kam pa nią pro mo cyj ną fil -
mu w Sta nach Zjed no czo nych?
Na pol skie wa run ki są to dość wy so kie su my, nie raz
na wet prze kra cza ją ce bu dżet fil mu. Wszyst ko za le ży
jed nak od ro dza ju fil mu – je śli jest to ty tuł, któ ry ma
tzw. kwa li fi ka cję osca ro wą, jak „Jo an na”, nie trze ba or -
ga ni zo wać po ka zów, by go wy pro mo wać. Kosz ty jed -
nak i tak wa ha ją się mię dzy 20 000 a 40 000 $. Są to
koszty związane z kwalifikacją oscarową, które trzeba
ponieść szczególnie przy długim metrażu.
W przy pad ku fil mów, któ re nie ma ją ta kiej kwa li fi ka cji
(jak np. film o Kar skim), wska za ne jest zor ga ni zo wa -
nie po ka zów, np. przez ty dzień w ki nie w No wym Jor -
ku i przez ty dzień w Los An ge les. Do dat ko wo
po trzeb na jest pro mo cja me dial na, aby kil ka li czą cych
się ty tu łów na pi sa ło o fil mie. Koszt ty go dnio we go po -
ka zu dla fil mów do ku men tal nych wy no si po nad 20
tys. do la rów, ale w przy pad ku shor tów staw ki są in ne.
Wie le za le ży jed nak od po ro zu mie nia z dys try bu to ra -
mi. Je śli film zgro ma dzi pu blicz ność, twór ca, któ ry wy -
ku pił po ka zy otrzy ma zwro ty ze sprze da ży bi le tów. 

W ja ki spo sób przy go to wać się do ta kiej pro mo cji
już w Pol sce? 
Zna jo mość swo je go fil mu i ję zy ka an giel skie go to pod -
sta wa. Trze ba jed nak uzbro ić się w cier pli wość i mieć
świa do mość, że pro mo cja fil mu to cza sa mi na wet
trud niej sze za da nie niż sa ma pro duk cja. 
A przy go to wań ni gdy nie jest za du żo. Po czy na jąc od
wi zy tó wek, któ rych czę sto Po la cy nie ma ją, po ulot ki
i ko pie fil mu na DVD, aby roz da wać je pu blicz no ści po
po ka zie. Pol scy twór cy ma ją do te go od mien ny sto -
su nek, gdyż oba wia ją się, że film tra fi do pod zie mia
dys try bu cyj ne go i wi dzo wie nie obej rzą go w ki nach.
Tym cza sem na ryn ku ame ry kań skim wspar cie w po -
sta ci płyt DVD bar dzo po ma ga. W Sta nach to czy się
praw dzi wa wal ka o to, że by człon ko wie Aka de mii
obej rze li film. Jest to nie ła twe, po nie waż każ do ra zo wo
przed ce re mo nią osca ro wą ma ją do obej rze nia bardzo
du żo ty tu łów i nie są w sta nie zo ba czyć wszyst kich.
Pa mię taj my, że człon ko wie Aka de mii po cząt ko wo,
pra cu ją we wła snych gru pach i do ku men ta li ści oglą -
da ją i oce nia ją fil my do ku men tal ne, twór cy, któ rzy pra -
cu ją przy krót kich me tra żach oglą da ją przede

wszyst kim ta kie fil my, a ci, któ rzy zaj mu ją się fa bu łą
oce nia ją fil my fa bu lar ne. Po do ko na niu wy bo ru no mi -
no wa nych fil mów gło su ją na nie wszy scy aka de mi cy.
Na wcze śniej szym eta pie jed nak bar dzo waż ne jest,
aby jak naj wię cej spo śród nich mia ło szan se obej rze -
nia na sze go fil mu.
Mo im zda niem 90 proc. lau re atów Osca rów otrzy ma -
ło go nie tyl ko dla te go, że zro bi li do sko na ły film, ale
tak że dla te go, że na praw dę o nie go wal czy li.
Cza sy się zmie ni ły i na wet gdy by się chcia ło być na bie -
żą co, nie jest to moż li we, po nie waż w No wym Jor ku co
ty dzień do dys try bu cji wcho dzi oko ło 25 no wych fil mów
fa bu lar nych. Oprócz te go do ku ment, ani ma cje i krót kie
for my. Dla te go pro mu jąc „Jo an nę” roz da li śmy du żo płyt
DVD, aby wi dzo wie i człon ko wie Aka de mii mo gli prze -
ka zać pły ty zna jo mym. Po dob nie zro bi li śmy z „Su per -
jed nost ką”. Aka de mi cy oglą da li film w ki nie, a pły ty,
któ re im wrę czy li śmy prze ka zy wa li ko lej nym oso bom. 
W pro mo cji fil mu bar dzo po ma ga stro na in ter ne to wa
w j. an giel skim, do brze pro wa dzo ny Fa ce bo ok, Twit -
ter, In sta gram i in ne for my on -li ne. Bar dzo waż ne jest,
aby każ dy z człon ków Aka de mii, chcąc do wie dzieć się
cze goś o fil mie mógł szyb ko zna leźć po trzeb ne in for -
ma cje.
Moż li wość obej rze nia fil mu i zna le zie nia ma te ria łów
re kla mo wych są więc pod sta wą dzia łań pro mo cyj -
nych. War to też wy dru ko wać pocz tów ki, któ re za po -
wia da ją i pro mu ją film. Waż ny jest oczy wi ście do bry
tra iler. 

W pro mo cję fil mu trze ba – jak się oka zu je – wło żyć
spo ro wy sił ku i pie nię dzy. Ja kie ko rzy ści przy no szą
ta kie dzia ła nia?
Na pew no zy sku je my no we kon tak ty, uzna nie i pre -
stiż. Waż na jest też moż li wość pro mo wa nia ko lej nych
fil mów. Naj lep szym przy kła dem de ter mi na cji twór czej
jest po sta wa Agniesz ki Hol land, któ ra by ła no mi no wa -
na do Osca ra, a te raz dziel nie „wal czy”, pro mu jąc
w Sta nach każ dy no wy film. 
Udział w po ka zach i kon kur sach or ga ni zo wa nych po -
za Pol ską i Eu ro pą po ma ga twór cy i otwie ra ho ry zon -
ty. Do brym przy kła dem jest Mar cin Bort kie wicz, któ ry
w 2012 r. przy je chał do Sta nów w ra mach pre zen ta cji
Stu dia Mun ka ze swo im shor tem, a te raz pro mu je film
fa bu lar ny. Ta kie przy kła dy po ka zu ją, że war to. Zwłasz -
cza że z każ dą ko lej ną pro duk cją twór cy do sko na lą
swo je umie jęt no ści, a raz wy pro mo wa ne na zwi sko na
dłu go za pa da w pa mięć wi dzów.

Roz ma wia ła Jo lan ta To kar czyk
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