
 

 
 

 

 

- Szukamy starych filmów o Bydgoszczy, najlepiej na taśmie filmowej w formacie 16 mm. 

Chcemy pokazać je na wielkim ekranie - mówi Józef Herold, pomysłodawca Old Film Festival. 

 
 

Zaczęło się od kolekcji filmów i poszukiwań nagrań Bydgoszczy przedwojennej.  

– Od kilku lat zbierałem filmy w formatach 16 mm. Szukałem ich na targach, wśród znajomych, na 

strychach, w piwnicach – opowiada Józef Herold. – Pierwszy kupiłem na pl. Piastowskim, później 

okazało się, że to niemiecki dokument o Hitlerjugend.  

 

Kolekcja rosła i rosła – teraz liczy ponad 30 taśm. Filmy na nich nagrane powstały najpóźniej do 1950 r. 

Są w bardzo dobrym stanie.  

– Na pierwszy rzut oka to może wydawać się nieciekawe, ale po obejrzeniu tych filmów wiem, że wiele 

z nich jest po prostu rewelacyjnych – opowiada pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Old 

Film Festival. Wśród filmów brakuje jednak takiego nakręconego w przedwojennej Bydgoszczy. I o 



 

 
 

 

przedwojennej Bydgoszczy.  

– A przecież wszystko zaczęło się od tego, że chciałem znaleźć właśnie taki – mówi Herold.  

– Już wydawało mi się, że to niemożliwe i po prostu nie ma takiego filmu pokazującego Bydgoszcz 

między wojnami. Gdy pojawił się pomysł festiwalu, okazało się, że jeden z takich filmów udało się 

znaleźć w Filmotece Narodowej. Ma pół godziny. Będzie niespodzianką dla widzów.  

 

Nie ma drugiego takiego festiwalu 

 

Najnowszy z festiwali na kulturalnej mapie Bydgoszczy ma koncentrować się na starych, czarno-

białych, najczęściej niemych filmach. W ramach Old Film Festival zaprezentowane zostaną obrazy 

wielotematyczne. W większości 15-20-minutowe. Formuła imprezy jest otwarta i dopuszcza dzieła 

różnych gatunków z całego świata.  

 

Najważniejsze, że cegiełkę do programu festiwalowego może dołożyć każdy. Wystarczy przeszukać 

swoje zbiory albo zapytać rodzinę czy znajomych, czy nie mają perełki w domowych zakamarkach.  

– Szukamy starych filmów o Bydgoszczy i nie tylko, najlepiej na taśmie filmowej w formacie 16 mm. 

Chcemy pokazać je na wielkim ekranie. Wystarczy napisać do nas pod adresem: 

biuro@oldfilmfestiwal.pl, a my skontaktujemy się albo nawet przyjedziemy obejrzeć zbiory – zapewnia 

Herold.  

 

Filmy wyświetlane będą w konkretnych blokach tematycznych, a każdy wieczór uświetni spotkanie z 

gościem. Symultanicznie z projekcją niemych filmów artyści będą grać muzykę na żywo.  

– Niektóre filmy aż proszą się o podkład muzyczny. Jest taka czeska bajka o pajacyku z 1946 r., 

oglądając ją, widzisz muzykę, mimo że jej nie ma. Będę rozmawiał z bydgoskimi muzykami i pytał o 

stworzenie utworów do obrazów. Potem artyści wykonaliby te utwory na żywo, równolegle z projekcją 

filmu. 

 

- Mamy na przykład taki niesamowity film z Polinezji opowiadający o tańcu – widzimy tańczące kobiety 

w tradycyjnym odzieniu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie powstała do tego muzyka – opowiada 

pomysłodawca festiwalu.  

 

Pokazom filmów na Old Film Festival towarzyszyć będzie plebiscyt publiczności. Planowane są też 

liczne wydarzenia dodatkowe: projekcje plenerowe, instalacje artystyczne, performance, koncerty, itp.  

 

– Chcielibyśmy klimatem nawiązać do dawnych lat – Poli Negri czy muzyki międzywojennej – mówi 

Herold. Festiwalowi towarzyszyć będą dwa konkursu. Już w maju otwarty zostanie nabór do 

pierwszego – na współczesną mikrometrażową produkcję w formie minutowego filmiku 

zrealizowanego przy użyciu nowych narzędzi i technologii.  

– Hasłem jest „16 mm”, oczywiście nazwa pochodzi od taśmy 16-milimetrowej. Zwracamy się do 

wszystkich, którzy uwielbiają tworzyć. Filmik można nakręcić jakąkolwiek kamerą, nawet smartfonem. 

Zwycięzca otrzyma dwa tysiące złotych, a jego pracę pokażemy podczas festiwalu – zachęca dyrektor 

artystyczny.  

 

Organizatorzy planują też przeprowadzenie konkursu na plakat dla uczniów bydgoskiego 

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Autor najlepszej pracy dostanie nie tylko tysiąc złotych, ale 

jego praca zostanie też plakatem festiwalowym.  



 

 
 

 

 

Old Film Festival współfinansowany jest przez bydgoski ratusz. Nie będzie to jednak jedyny partner.  

– Trudno opowiadać o festiwalu, kiedy niewiele o nim wiemy. Teraz mamy już cały trzon i możemy 

prowadzić rozmowy z partnerami, których też cały czas szukamy. Nie ma drugiego takiego festiwalu w 

Polsce. Dostęp do takich filmów jest mocno ograniczony, dlatego cieszymy się, że mamy już takie 

zbiory, a wciąż czekamy na kolejne filmy od bydgoszczan – kończy Herold.  

 

Moc atrakcji w Pomorzaninie 

 

Wewnątrz kultowego kina przy ul. Gdańskiej 10 w Bydgoszczy, gdzie między 7 a 10 października 

zagości Old Film Festival, trwają intensywne prace. To kolejny etap rewitalizacji tego obiektu.  

– Jesteśmy już na ostatnie prostej tej części remontu. Wymieniliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne w 

budynku, tego nie widać gołym okiem, ale to bardzo ważne. Położona została nowa modrzewiowa 

podłoga, a po zerwaniu kilkudziesięcioletnich desek założyliśmy tunele wentylacyjne. Widzowie, którzy 

pojawią się w naszych przestrzeniach zobaczą ogromne różnice – wylicza Michał Orzechowski, 

menedżer projektu „Pomorzanin. Reaktywacja”. – Wytynkowane są ściany pod balkonem i w naszym 

foyer. Odkupiliśmy 150 foteli od Teatru im. Horzycy w Toruniu. Losy dalszego remontu zależą od 

wyników dwóch konkursów, na które czekamy. Jedna z dotacji dotyczy m.in. doposażania wnętrz – 

dodaje.  

 

Old Film Festival nie będzie jedynym wydarzeniem, dla którego warto jesienią odwiedzić Pomorzanina. 

Od września do grudnia atrakcje zaplanowano tu niemal każdego dnia.  

 

Dla amatorów muzyki dawnej przygotowywana jest III edycja Bydgoskiej Sceny Barokowej. Do 

Pomorzanina część festiwalowych wydarzeń przeniesie też Vintage Photo Festival. To tu wielbiciele 

analogowej fotografii spotkają się na seansach filmowych, wystawie i laboratorium.  

 

Festiwal Muzyka w Willi Blumwego, zwyczajowo odbywający się w studiu koncertowym Polskiego 

Radia PiK w Bydgoszczy, zagości w tym roku z trzema koncertami w Pomorzaninie. Oprócz tego przed 

nami szereg filmowych atrakcji, m.in. Rodzinne Święto Kina z projekcjami, warsztatami, koncertami, a 

nawet grą miejską.  

 

Pojawi się też cykl Klasyka Kina. – Chcemy pokazać filmy, które na przestrzeni lat wywarły największy 

wpływ na osoby odwiedzające Pomorzanina. Czuję, że zaczniemy od „Titanica”, który najczęściej 

przewija się we wspomnieniach naszych widzów – zdradza Orzechowski.  

 

Z kolei z myślą o młodych adeptach sztuki filmowej w ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowe 

przygotowywana jest oferta pokazów i zajęć dla szkół i przedszkoli.  

 

Planujemy także projekty multidyscyplinarne, m.in. wystawy malarskie i fotograficzne, a także działania 

poza samym kinem, m.in. performatywną wystawę miejską „Miasto. Miłość. Marzenia” oraz Szlak 

Nieistniejących Kin. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, otwarcie Kina Pomorzanin 

planowane jest na weekend 11-13 czerwca.

  



 

 
 

 

 

 

Kino Pomorzanin tej jesieni (7-10 października br.) organizuje pierwszą edycję Old Film Festival 

Bydgoszcz. Niczym w dawnym Kristall-Palast zobaczymy na dużym ekranie różnego gatunku 

filmy z pierwszej połowy XX w., w większości czarno-białe i nieme, udźwiękowiane na żywo. 

Uwaga, kto w domowych archiwach ma stare taśmy filmowe, ten może zgłosić je na festiwal! 

Jest też okazja wygrać nagrodę - nagraj 1-minutowy film i do 15 sierpnia zgłoś na towarzyszący 

festiwalowi konkurs „16”.  

 

 

 

- Z pomysłem na festiwal „filmów znalezionych na strychu” zgłosił się do nas pan Józef Herold, który 

objął funkcję dyrektora artystycznego tego wydarzenia. Sam zbiera takie filmy, ma swoją kolekcję taśm 

16 mm, która po selekcji stała się zaczątkiem tegorocznego repertuaru – zdradza nam Marcin Pietras, 

dyrektor Old Film Festival Bydgoszcz, dodając, że tego typu wydarzenie doskonale nawiązuje do 

prowadzonej już od kilku lat reaktywacji najstarszego w Bydgoszczy zachowanego w pierwotnym 

kształcie kina, wybudowanego w 1914 r. Kristall-Palast przy Gdańskiej 10 (Kina Pomorzanina).  



 

 
 

 

 

 

 

Seanse jak powrót do początku historii bydgoskiego Kina Pomorzanin 

 

- Koncepcja powrotu do filmów z epoki, tych samych, które były wyświetlane w kinematografach 

przedwojennych i w czasie wojny, doskonale wpisuje się w profil działalności Pomorzanina: 

przywracania pamięci o tym, jak kino funkcjonowało od początków swojej historii. I - podobnie jak 

wtedy - zadbamy, żeby krótkie formy filmowe ożywić muzyką i występami - zapewnia Marcin Pietras.  

 

Organizatorzy zapowiadają, że formuła Old Film Festival Bydgoszcz 2021 jest otwarta i dopuszcza filmy 

różnych gatunków z całego świata. W festiwalowym programie znajdą się m.in. formy dokumentalne, 

fabularne, animacje. Pojawią się też tytuły edukacyjne czy kroniki i etiudy propagandowe. Nie 

zabraknie ciekawych znalezisk - czy to ze zbiorów Pomorzanina, czy też filmotek oraz archiwów 

prywatnych.  

 

W programie Old Film Festival Bydgoszcz 2021 wiele ciekawych znalezisk. - Pokażemy m.in. relację ze 

słynnej wyprawy na Grenlandię w 1930 roku. Filmy o zwyczajach Eskimosów czy mieszkańców rejonu 

Południowego Pacyfiku (te ostatnie zmontowane z materiałów do ostatniego filmu F.W. Murnaua). 

Mamy też pierwotną (niemą) wersję animacji bożonarodzeniowej znanego twórcy czeskiego, Karela 

Zemana, która to bajka otrzymała później nagrodę na festiwalu w Cannes w 1946 roku - wymienia 

Marcin Pietras.  

 

Jak nam zdradzono, Kino Pomorzanin na festiwalu chce też pokazać rzadko zachowane filmy 

amatorskie z epoki, gdy kamery do prywatnego użytku nie były tak rozpowszechnione, jak później, 

choćby w latach 70. 

 

- Czynimy starania w Filmotece Narodowej, aby sprowadzić film nakręcony w Bydgoszczy w 1935 roku, 

o którym do dziś krążą w mieście opowieści. Wszystko wskazuje na to, że do października cyfryzacja 

tego materiału dojdzie do skutku i będziemy mogli zaprosić naszych widzów na prawdziwy seans z 

epoki do Kina Kristall (Pomorzanin), gdzie ten tytuł był pierwotnie pokazywany – zapowiada dyrektor 

Old Film Festival Bydgoszcz, na razie nie zdradzając tytułu filmu.  

 

Masz w domu stare filmowe taśmy? Zgłoś je na festiwal w Kinie Pomorzanin  

 

Kino Pomorzanin - jako organizator festiwalu - ogłosiło otwarty nabór filmów. Kto ma stare taśmy (16 

mm, ale też inne) do końca sierpnia 2021 r. może zgłosić je do festiwalu, pisząc pod adres: 

biuro@oldfilmfestival.pl.  

- Ze swojej strony - w razie zakwalifikowania filmu do pokazu w ramach któregoś z bloków 

tematycznych - gwarantujemy jego digitalizację i udostępnienie kopii cyfrowej właścicielowi – wyjaśnia 

nasz rozmówca, dodając, że już pierwsze zgłoszenie okazało się ciekawym znaleziskiem.  

- To taśmy 28mm sprzed ponad stu lat, przeznaczone do pierwszego kina domowego w historii (czyli 

do przenośnych projektorów na korbkę K.O.K. firmy Pathe z 1914 roku). Trudno powiedzieć, czy ten 

materiał uda się pokazać już podczas pierwszej edycji festiwalu - jest to format na tyle nietypowy, że 

musieliśmy wysłać go do diagnostyki i obróbki do Filmoteki Narodowej – zdradza nam Marcin Pietras.  



 

 
 

 

 

Dawne filmy kinowej jakości z muzyką i komentarzem na żywo. 

 

Warto dodać, że dzięki wspomnianej digitalizacji, dawne filmy, które dotąd nie były dostępne np. 

online, podczas Old Film Festival Bydgoszcz będzie niepowtarzalna okazja zobaczyć w sali kinowej na 

dużym – i nowoczesnym – ekranie.  

- Ale na pewno część projekcji chcemy przeprowadzić na oryginalnych starych projektorach – 

podkreśla szef festiwalu. - Większość tytułów jest niema, jednak - zgodnie z ówczesną praktyką - 

zadbamy o ich odpowiednie udźwiękowienie, czy to muzyczne czy w formie komentarza autorskiego. 

Nawiązaliśmy kontakty z twórcami, specjalizującymi się w oprawie takich tytułów. Wokół 

pokazywanych filmów i ich epoki przewidujemy spotkania, odczyty i panele dyskusyjne.  

 

Konkurs filmowy „16”. Nagraj klip i wygraj nagrodę na Old Film Festival 2021  

 

Co więcej, festiwalowi towarzyszy także konkurs pod hasłem: „16”. Można przesyłać jednominutowe 

filmy nakręcone przy użyciu współczesnych technologii. O czym powinny opowiadać? - W tym 

względzie liczymy na całkowitą dowolność interpretacji tak tytułu konkursu, jak i jego formatu. Nie 

chcemy ograniczać kreatywności ani narzucać tematów - odpowiada dyrektor festiwalu Marcin Pietras. 

Wbrew pozorom w 60 sekund można opowiedzieć wiele, co potwierdził już niejeden mikrometraż.  

 

- Można oczywiście zgadywać, skąd akurat „16” jako motyw przewodni, można nawiązać do charakteru 

retro festiwalu, ale to akurat nie stanowi kryterium oceny zgłoszenia. W zwiastunie konkursu 

sygnalizujemy, że interpretacja „SZESNASTKI” jest w zasadzie dowolna i jedynym ograniczeniem jest 

wyobraźnia twórców. Na efekty ich pracy i zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2021 roku.  

Najlepszy film otrzyma Nagrodę Główną (2000 zł), przewidziany jest również Plebiscyt Publiczności - 

informuje Marcin Pietras, zapraszając do udziału w konkursie pierwszej edycji Old Film Festival 

Bydgoszcz.


