
Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski 2013 

Komunikat prasowy 6 sierpnia 2013r. 
Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski w Sokołowsku na Dolnym Śląsku.

W dniach 6-8 września,  w przepięknym miasteczku Sokołowsko na Dolnym Śląsku,  odbędzie się  3. edycja 
Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski. Festiwal ma na celu pokazanie, że twórczość jednego 
z najbardziej znanych polskich reżyserów, jak również jego dokumentalna wrażliwość, nadal stanowią punkt 
odniesienia dla wielu współczesnych, polskich i zagranicznych, twórców filmowych. Motywem przewodnim, 
tegorocznej  edycji  jest  „miłość,  wolność,  samotność”,  a  filmem,  który  będzie  osią  całego  festiwalu  jest 
„Biały”,  druga  część  głośnej  trylogii  Krzysztofa  Kieślowskiego  –  „Trzy  kolory” –  cyklu  nawiązującego  do 
symboliki flagi francuskiej („Niebieski”, „Biały”, „Czerwony”). Gośćmi specjalnymi festiwalu będą twórcy filmu 
„Biały”:  francuski  producent  Marin  Karmitz  oraz  aktorzy  Marzena  Trybała  i  Cezary  Pazura.  Sokołowsko 
Festiwal  Filmowy Hommage  à Kieślowski 2013 to interdyscyplinarne wydarzenie,  łączące w sobie formułę 
przeglądu filmowego, warsztatów twórczych, panelu dyskusyjnego, spektakli, wystaw i koncertów. W trakcie 
trzech festiwalowych  dni  odbędzie  się  40  projekcji  w kinie  Zdrowie  i  w czterech  kinach  plenerowych.  W 
programie  festiwalu  znalazły  się  tytuły  „korespondujące”  z  twórczością  twórcy  „Dekalogu”.  Uczestnicy 
festiwalu  zobaczą  w  m.in.  takie  filmy  jak:  „Kobieta  samotna”  Agnieszki  Holland,  „Lęk  wysokości”  Bartka 
Konopki,  „Samotni”  Davida  Ondříčka,  „Królowa  aniołów”  Mariusza  Grzegorzka,  „Wirtualna  wojna”  Jacka 
Bławuta,  „Zero”  Pawła  Borowskiego,  „Cała  zima  bez  ognia”  Grega  Zglińskiego,  „Sto  lat  w  kinie”  Pawła 
Łozińskiego  czy  „Moja  ulica”  Marcina  Latałło.  Jedną  z  atrakcji  festiwalowych  –  w ramach  transgranicznej 
współpracy –  będą pokazy plenerowe w czeskim miasteczku Meziměstí, oddalonym 6 km od Sokołowska. 
Podczas  festiwalu  odbędzie  się  wiele  imprez towarzyszących  takich  jak  Warsztaty  Krytyki  Filmowej, 
prowadzonych przez filmoznawców, krytyków i dziennikarzy filmowych czy monodram Krystyny Jandy „Ucho, 
gardło, nóż”. Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym żony reżysera, Pani Marii Kieślowskiej.

Sokołowsko,  które przez 3 dni będzie gościć  uczestników festiwalu to miejsce  wyjątkowe. To tu Krzysztof 
Kieślowski  spędził  dzieciństwo,  tu  jako  chłopiec,  po  raz  pierwszy  obcował  ze  sztuką  filmową  oglądając 
projekcje  w Kinie  „Zdrowie”.  Tu  nakręcił  swój  pierwszy film dokumentalny  pt.  „Prześwietlenie”.  Tu  także 
powstaje  Archiwum Twórczości  Krzysztofa  Kieślowskiego  założone  w 2009  r.  przez  organizatora  festiwalu 
Fundację In Situ wraz z rodziną Kieślowskich.

Naszą misją jest reaktywacja wyjątkowego miejsca i przywrócenia mu należnego miejsca na mapie Europy.  
- Zuzanna Fogtt Prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ

Sokołowsko, leżące w samym centrum Europy, znajduje się na 2 głównych szlakach komunikacyjnych Praga -  
Wrocław - Warszawa, Berlin - Kraków. Oddalone jest od o 67 km od Wrocławia, a 10 km od granicy Czeskiej.  
Jest centralną miejscowością Parku Krajobrazowego Sudety Wałbrzyskie. 
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Historia Sokołowska sięga XIV wieku. Pierwsza wzmianka o pruskim  "Görbersdorf" pojawia się w 1357, jako 
o istniejącej wsi założonej najprawdopodobniej przez zakon Benedyktynów w Broumově. W 1509 ówczesny 
Görbersdorf  wraz  z  południową  częścią  księstwa  świdnickiego  nabył  hrabia  von  Hochberg,  który  założył  
rodową siedzibę w Książu. Do połowy XIX w. miejscowość nie różniła się niczym od innych wsi w dobrach 
Hochbergów. Zmiana w jej losach nastąpiła w 1849, kiedy na wypoczynek zajechała tu hrabina von Colomb.  
Zachwycona  lokalnym  krajobrazem  namówiła  swojego  szwagra  dr  Hermanna  Brehmera  na  utworzenie 
uzdrowiska  leczącego  metodą  hydroterapii  Vincenta  Priessnitza.  W  1855  we  wsi  zostało  uruchomione 
pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików, w którym zastosowano nowatorską metodę 
leczenia klimatyczno-dietetycznego. Dopiero wiele lat później na jego wzór został stworzony słynny ośrodek 
leczenia gruźlicy w Davos, w Szwajcarii.

Hermann Brehmer, patron sokołowskiego sanatorium, urodził się w 1826 roku niedaleko Strzelina. W 1847 
rozpoczął  studia  matematyczne  i  przyrodnicze  na  Uniwersytecie  Wrocławskim,  potem  w  Berlinie  podjął  
medyczne.  Od  roku  1854  do  1858  wspólnie  z  Marią  von  Colomb  prowadził  zakład  przyrodoleczniczy  w 
Görbersdorfie. W roku 1859 dzięki  protekcji  profesora Schönleina uzyskał od rządu pruskiego koncesję na 
prowadzenie  według  własnej  metody  zakładu  leczniczego  dla  chorych  na  płuca.  Wkrótce  po  uzyskaniu 
koncesji  Brehmer  przystąpił  do  szeroko  zakrojonych  prac  budowlanych,  mających  na  celu  rozbudowę 
niewielkiego zakładu hydroterapeutycznego hrabiny Colomb.  W roku 1862 wzniesiono pierwsze budynki - 
kuracyjny  nazywany  potem  "starym domem" oraz  pensjonaty  "Weisse  Haus"  i  "Villa  Rosa".  Jednocześnie 
trwały  prace  nad  uporządkowaniem  otaczającego  zakład  terenu  –  powstał  park  leśny  i  zabudowania 
gospodarcze.  W roku  1882,  przebudowano  wnętrza  całego  zakładu  modernizując  urządzenia  higieniczne, 
ogrzewanie  oraz klimatyzację.  Dla gości  zakładu leczniczego doktora Brehmera przygotowano 303 pokoje, 
znajdujące się w obu Kurhausach, w należących do zakładu willach, a także położonym w pobliżu sanatorium 
pensjonatach nie należących do zakładu.

Po II  wojnie światowej  nazwę Görbersdorf  zamieniono na Sokołowsko.  W ten sposób uczczono pamięć 
doktora Alfreda Sokołowskiego, który przez lata pełnił obowiązki głównego asystenta doktora Brehmera i w 
1908  założył  Towarzystwo  Przeciwgruźlicze.  Przyczynił  się  także  do  popularyzacji  wiedzy  o  tej  chorobie,  
organizował  akcje  profilaktyczne.  Po  wojnie  pozostało  tutaj  uzdrowisko  o  profilu  przeciwgruźliczym 
prowadzone przez żyjącego do dziś dr Stanisława Domina oraz zmieniono profil leczenia w kierunku leczenia 
chorób dróg oddechowych.

W nocy z dziesiątego na jedenastego października 2005 roku w budynku dawnego sanatorium dr Brehmera 
wybuchł pożar. Płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie, spłonęły wszystkie dachy budynku sanatorium. 
Pozostałe,  bardzo  niewielkie  ich  fragmenty  przeznaczono  do  rozbiórki.  Zapadł  się  dach  jednej  z  wież 
strzegących frontowego wejścia,  dach drugiej  także trzeba było rozebrać.  Wydawało się,  że ze świetności 
sanatorium w Sokołowsku zostały już tylko wspomnienia, a region straci obiekt, który mógłby stać się jego 
„wizytówką".

W  2007  dawne  Sanatorium  Brehmera  zmieniło  właściciela.  W  zabytkowy  kompleks  postanowiła 
zainwestować Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ i odbudowuje zniszczone sanatorium aby przywrócić im 
dawną świetność i nawiązać do tradycji kultywowania zdrowia i kultury w pierwszym Sanatorium w Europie. 
Fundacja  podjęła  decyzję  o  stworzeniu  w  części  zabytkowego  kompleksu  nowej  niezależnej  instytucji 
Międzynarodowego Laboratorium Kultury. I tak Sokołowsko stało się miejscem integracji międzynarodowych 
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środowisk  twórczych  i  instytucji  działających  na  polu  kultury,  młodych  twórców  z  Europy  
i interdyscyplinarnych projektów łączących kulturę wschodniej i zachodniej Europy. W Sokołowsku Fundacja In 
Situ  realizuje  interdyscyplinarne  projekty  artystyczne,  plenery,  spotkania  twórcze,  warsztaty,  wystawy, 
festiwale  sztuki,  sympozja  i  konferencje  kultury.  Sokołowskie  Laboratorium  Kultury  to  miejsce  wymiany 
doświadczeń,  wiedzy  artystów,  kuratorów,  teoretyków,  managerów  sztuki  i  aktywistów z  całego  świata.  
To  miejsce  wspierania  i  promocji  twórców  europejskich,  stworzenia  ram  dla  inicjowania  i  realizacji 
eksperymentalnych warsztatów.
 
W 2011 roku w Międzynarodowym Laboratorium Kultury powstało Archiwum Twórczości Krzysztofa 
Kieślowskiego.

Pełny program festiwalu dostępny na www.hommageakieslowski.pl
Zwiastun festiwalu do obejrzenia na Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=085K8M4Y_-Y
Więcej szczegółów na stronie www.insitu.pl 

Organizatorzy: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Międzynarodowe Laboratorium Kultury Sokowsko.org
Partner strategiczny: Outdoor Cinema, Carisma Film Group
Patronat Honorowy: Maria Kieślowska, Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman 
Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzych, Andrzej Laszkiewicz Burmistrz Mieroszowa, Bernadyna Grzeszuk Sołtys 
Sokołowska, Jan Sechter Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie, Petr Janyska Dyrektor Czeskiego Centrum w 
Warszawie, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Studio Filmowe TOR, Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich, Wydawnictwo Skorpion
Sponsorzy: GRUPA KOPEX S.A., KPMG Sp. z o.o., TOYOTA Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. , SEGEPO-REFA Sp. z 
o.o., VIESSMANN Sp. z o.o., Warszawska Palarnia Kawy KOFI BRAND Sp. z o.o.,CITYDRUK Sp. z o.o., Laboratorium 
Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., 
Sponsorzy bankietu: Swojskie Jadło, Akwawit-Polmos S.A., M&P alkohole i wina świata.
Sfinansowano ze środków:Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ZAiKS-u, Gminy Miroszów, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerzy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE, 
Gutek Film, Legalna Kultura, Wajda School, Warszawska Szkoła Filmowa, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i 
Telewizyjna w Łodzi, PokaPoka, Odra Film, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska, Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.,  
Strefa 101 Agencja PR, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Ziemia Wałbrzyska, Jet Events Sp. z o.o.
Patroni Medialni: TVP 2, TVP Wrocław, Radio Wrocław, TV Wałbrzych, Gazeta Wrocławska, Tygodnik Wałbrzyski, 
miesięcznik KINO, KMAG, firma reklamy zewnętrznej AMS. Portale i serwisy internetowe: iplex.pl, naszemiasto.pl, 
O.pl, portal filmowy.pl, purpose.com.pl, Stopklatka.pl, walbrzych24.com, Wp.pl

KONTAKT

Fundacja In Situ: 

Ewa Szlassa, tel. 502 120 825, e-mail: e.szlassa@insitu.pl

STREFA 101 Agencja PR: 

Danuta Twardoch, tel. 502 274 718, e-mail: danuta@strefa101.com 

Ania Trzewiczyńska, tel. 506 089 117, e-mail: ania@strefa101.com

Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ” Organizacja pożytku publicznego 1%

Tel. +48 502 081 491, Fax 22 758 99 39 NIP 529 169 68 70, KRS 0000225393
ul. Al. 3 Maja 2 m.11, 00-391 Warszawa  www.insitu.pl, www.sokolowsko.org 
adres email: fundacja@insitu.pl nr konta bankowego 04 1240 1037 1111 0010 1603 1185

http://www.insitu.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=085K8M4Y_-Y
http://www.hommageakieslowski.pl/
mailto:e.szlassa@insitu.pl

