


Kochani!

Jako zawodowi optymiści, pomimo bardzo złej formy szeroko rozumianej kultury 
i sztuki, mimo wszystkim przeciwnością losu, już po raz osiemnasty organizujemy 
Festiwal Filmów Optymistycznych w Rzeszowie.  
W programie tradycyjnie zaprezentujemy najlepsze filmy optymistyczne minionego 
sezonu. Obok siebie jak zwykle filmy fabularne i dokumentalne, profesjonalne, 
studenckie i niezależne – tylko optymistyczne. 
W tym roku ze względu na ciągle zmieniające się okoliczności przyrody*, zmieniliśmy 
nieco formułę festiwalu, która do ostatniej chwili była i jest modyfikowana.
Przeselekcjonowane filmy konkursowe zdalnie zobaczy specjalnie powołane Jury 
w składzie: Ewa Michalska, Jan Stawarz, Konrad Pudło i Hubert Gotkowski, 
które wybierze najlepsze filmy w poszczególnych kategoriach. 
Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane 
w regularnym pokazie kinowym 16 października, w WDK-u, oczywiście 
z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych*
Na zakończenie dnia zostaną wręczone nagrody – Złote Ryby Festiwalu Happy End.
Tradycja naszego Festiwalu są nagrody Honorowe przyznawane dla osób i instytucji, 
które wspierają polskie kino niezależne. W tym roku Złotą Rybę otrzyma aktor filmowy
i teatralny Wojciech Ziemiański.
Po raz drugi w historii Happy End-u zostanie przyznana nagroda specjalna „Happy 
Maker” dla twórców niezależnych, którzy nie porzucili pasji filmowej i nadal tworzą 
filmy. W tym roku Ryby trafią do rąk Zwellinder Film Group z Przemyśla. 
W tym dniu wybrane filmy będą również do zobaczenia w Internecie.
Festiwal ma już 18 lat. Od tej edycji ma nowego sponsora tytularnego – PIKE – 
Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, która postanowiła z nami współorganizować 
nasze przedsięwzięcie.

18. PIKE HAPPY END Festiwal
U nas możesz się zarazić tylko optymizmem:)

                                                                          Piotr Paweł Żukowski
                                                              Dyrektor Festiwalu



Szanowni Państwo,

Mamy finał 18 edycji Festiwalu, którego jako Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej mamy zaszczyt być współorganizatorem i sponsorem 
tytularnym.

Gratuluję wszystkim zaangażowanym w organizację Festiwalu wytrwałości
w realizacji tego przedsięwzięcia w tak bardzo niesprzyjających warunkach
i jednocześnie cieszę się, iż optymizm w warunkach pandemii COVID-19 
nie opuszcza twórców.

Inna w tym roku formuła festiwalu została wymuszona istniejącą sytuacją 
zdrowotną, ale mam nadzieję, iż filmy pokazane na tegorocznym festiwalu,
jak zawsze będą pokazywały tę lepszą, optymistyczną stronę różnych sfer 
życia. Wierzę, iż pokazy filmowe i spotkania z twórcami, które odbędą się 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, przyniosą publiczności 
wiele wrażeń i wzruszeń. Przecież rzeszowska publiczność festiwalowa, 
to najlepsza, wierna i wytrwała grupa widzów.

Gratuluję wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych 
kategoriach festiwalowych oraz życzę dalszych sukcesów i niezmiennie 
optymizmu w różnych płaszczyznach życia i pracy.

Mam nadzieję, iż w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się 
w tradycyjny sposób i zarażać się wzajemnie optymizmem.

Jerzy Straszewski

Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej       



Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
www.pike.org.pl

FUNDACJA PIKSEL

http://www.pike.org.pl/


Szanowni Państwo 

Jest nam niezmiernie miło gościć po raz kolejny w murach 
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Happy End Festiwal Filmów 
Optymistycznych.  Ten wyjątkowe wydarzenie filmowe gości w Rzeszowie
od 2006 roku i cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Podkarpacia.

Osiemnasta edycja Festiwalu będzie doskonałą okazją, aby 
miłośnicy dobrego, nietuzinkowego, pełnego dobrej energii kina, zapoznali
się z najlepszymi festiwalowymi projekcjami. Obok siebie zostaną 
pokazane filmy fabularne, dokumentalne, profesjonalne, studenckie 
i niezależne, ale co najważniejsze tylko optymistyczne i zakończone happy 
endem. 

Organizatorzy, aby dotrzeć z dużą dawką optymizmu do jak 
największego grona odbiorców, postanowili, że w tym trudnym 2020 roku 
Festiwal pojawi się również w nowej formule i będzie transmitowany 
on-line.

Dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za ogromne 
zaangażowanie w przygotowanie obecnej edycji Festiwalu. Wszystkim 
gościom i Widzom życzę wielu wspaniałych godzin niepowtarzalnych 
projekcji wspaniałych filmów, które napełnią nas optymizmem!

Z poważaniem
Damian Drąg

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie
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NAGRODA HONOROWA 2020

Wojciech Ziemiański - aktor i reżyser teatralny. Występował w teatrach: 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (1977-78), im. C. K. Norwida w 
Jeleniej Górze (1978-79 i 1986-87), im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
(1979-87) oraz wrocławskich: Impart (1996), Poniedziałkowym (1997-98) 
i Komedia (2004-06). W latach 1987-2017 związany z Teatrem Polskim we
Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie - Filia 
we Wrocławiu. Debiutował w roli Urzędnika II w "Owcy" Stanisława 
Stratijewa w reż. Wandy Laskowskiej na scenie Teatru Dramatycznego im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Od wielu lat wspomaga twórców polskiego kina niezależnego. Wziął udział
w takich filmach jak: „O czym są moje oczy” reż. Piotr Matwiejczyk 
(2004), „Marco P. i złodzieje rowerów” reż. Bodo Kox (2005), „Związek 
na odległość”,„Czarny” reż.  Dominik Matwiejczyk (2008), „Teraz i 
zawsze” reż. Artur Pilarczyk (2009),  „Wyręczony zaręczony”,  „Lubię 
mówić z tobą” reż. Piotr Matwiejczyk (2012), „Voodoo tata”, „Świrnięty 
Mikołaj” reż. Piotr Matwiejczyk (2018).

Panie Wojciechu 
W imieniu wszystkich twórców filmowych, zwłaszcza tych niezależnych, 
chcę Panu podziękować za energię, nieustanny uśmiech 
i zaangażowanie w przeróżne projekty filmowe i teatralne. 
Niech Złota Ryba spełni Pana marzenia i nasze, na oglądanie Pana 
w kolejnych niezapomnianych kreacjach filmowych i teatralnych.

                                                               
                                            Piotr Paweł Żukowski
                                             Dyrektor Festiwalu

                                                               
 



NAGRODA HAPPY MAKER

Od 2019 roku podczas naszego Festiwalu przyznajemy nową nagrodę 
specjalną Złota Rybę – Happy Maker. Nagroda ta jest dla twórców 
niezależnych, którzy nie porzucili pasji filmowej i nadal tworzą filmy. 
Pierwszym laureatem został Jakub Półtorak.

W tym roku Ryby trafią do rąk Zwellinder Film Group z Przemyśla. 

Zwellinder - filmowa grupa stworzona w Przemyślu w roku 2005. 
Na swoim koncie mają już około 100 produkcji niezależnych. Nieustannie 
doskonalą swój warsztat filmowy, nie zapominając jednak, że to co robią, 
ma być przede wszystkim dobrą zabawą i rozwijaniem pasji, jaką jest dla 
nich film. Trzon grupy Zwellinder tworzą Irex J. i Rafał Paśko. Scenariusze
ich filmów powstają z własnych pomysłów. Inspirację czerpią z tego, 
co ich otacza. Często występują we własnych projektach. Ich filmy były 
pokazywane na wielu festiwalach kina niezależnego w Polsce, pokazach 
indywidualnych. Od 2007 roku wraz z Centrum Kulturalnym w Przemyślu 
organizują Ogólnopolski Festiwal Kina CK OFF, na którym pokazują, 
co się zieje w polskim podziemiu filmowym.







Projekt artystyczny Fabryka An)i(ołów.
Wielkoformatowe Anioły dekoracyjne, które zmieniają 

i dodają anielskiej mocy każdemu wnętrzu.
Hurt, detal, zamówienia indywidualne.

Piotr Paweł Żukowski
+48 602 321 775
www.exdart.pl



PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

18.  PIKE HAPPY END FESTIWALU FILMÓW
OPTYMISTYCZNYCH

w Rzeszowie
PIĄTEK 16 października

14:00 
Wykuci w ogniu film dok. 11 min. reż. Bogdan Miszczak

Portret młodego małżeństwa, którzy uwielbiają metaloplastykę
i prace w kuźni.dojrzeje.

Film polski o lekkim zabarwieniu 
film fab. 22 min. reż. Jacek Żukowski

Opowieść o pewnej dziewczynce, która ma zbyt wybujałą 
wyobraźnię. Dlaczego opowiada obcemu mężczyźnie historie 
ze swojego życia?



Spowiedź Justyna film dok. 14 min. reż. Wojciech 
Skowroński, Tomasz Jodłowski

Spowiedź Justyna to opowieść o człowieku, który wygrał 
walkę z alkoholem. Dziś jest cenionym w Polsce 
grzyboznawcą.

Echo film fab. 27 min. reż. Tomasz Janczar

Opowieść o młodej kobiecie, która po przebytej chorobie 
próbuje odnaleźć się w zastanej rzeczywistości. Nie wszystko 
wydaje się takie jak przedtem…



Sklep z marzeniami film fab. 26 min. reż. Paweł Olearczyk

Czy marzenia można kupić? Można na pewno zaszczepić. Na 
wszelki wypadek powstał taki magiczny sklep. 

15.00
Doktor Piotr film dok. 29 min. reż. Zdzisław Siwik

To dokument pokazujący dzieło doktora Piotra Janaszka, 
lekarza ortopedy, propagatora powszechnej i nowoczesnej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. 



Poligrodzianie – Maryniu 
film animowany* 5 min. reż. Monika Kuczyniecka

Miłość dwojga młodych ludzi „tonie”, gdy próbuje się 
zaaranżować małżeństwo z bogatym, starszym mężczyzną. 
Dziewczyna załamuje się i … czy będzie „Happy End”?

Przybysze film fab. 25 min. reż. Krzysztof Ryczek

Film w luźny sposób nawiązuje do historii znanej z Emilcina z
1978 roku. Opowiada o dwóch chłopakach których marzeniem
marzeniem jest spotkanie przybyszy z innych planet. Pewnego 
dnia ich marzenie się spełnia...



Grun de Berg – wyzwanie film fab* 43 min. 
reż. Marcin Olechnowski, Michał Malinowski

Film przedstawia historię Władysława Grün de Berga - 
szanowanego w środowisku górskim alpinisty 
zielonogórskiego pochodzenia - zdobywcy najbardziej 
wymagających szczytów. By wrócić do wspinaczki decyduje 
się na wyprawę na niezdobytą jeszcze nigdy Górę Tatrzańską.







PIĄTEK 6 października, godzina 17:00*

OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU

Chmurka film fab 3 min reż. Konrad Domaszewski

Cuda, cuda, cuda…. Każdy inny opis zdradzi puentę filmu:)

Dedal i Ikar  film animowany* 4 min. reż. Daniel Zagórski

Stary Dedal zmęczony otaczającą go rzeczywistością, mroczną
i opanowaną przez wykorzystujące ludzi maszyny, pragnie 
przelecieć do kolorowej krainy za wysokim murem. Namawia 
swojego syna Ikara aby mu towarzyszył. Wyposarzeni 
w ukryte skrzydła udają się na przygodę życia, a może 
przygodę o której marzymy.... my wszyscy.

http://www.danielzagorski.com/2012/video.html
http://www.danielzagorski.com/2012/video.html
http://www.danielzagorski.com/2012/video.html


Tylko powiedz każdemu film dok. 71 min. reż. Aneta Barcik

 Film jest odpowiedzią na filmy braci Sekielskich - film 
o „dobrym” kapłanie. Dokument nie odstrasza anty-klerykalnego 
społeczeństwa, ponieważ pokazuje księdza przy pracy w ogrodzie czy 
remoncie dachu; widz sympatyzuje ze „zwykłością” i „normalnością” tego 
człowieka i dzięki temu ma szansę „usłyszeć” i „przyjąć” duchową głębię 
tego kapłana. Reżyser-wokalistka swoją muzyką urozmaica film, 
a świadectwem przypieczętowuje prawdę o Bogu i Kościele Katolickim.

Na górze tyrryry film dok. 61 min. reż. Renata Kijowska

Portret działającego od 25 lat zespołu rockowego "Na Górze", 
którego członkami są osoby niepełnosprawne.



19.00

Wakacje film animowany 49 sekund reż. Sabina Strzelecka

Lato, plaża piłka, ryby… wakacje to wakacje.
267 schodów film dok. 10 min. reż. Mikołaj Kałużny

267 Schodów - właśnie tyle trzeba pokonać żeby zagrać 
Wrocławski hejnał z wieży ratusza. Ten film opowiada 
opowiada historię życia Wrocławskiego muzyka jazzowego - 
Tadeusza Nestorowicza - który od ponad 40 lat w każdą 
niedzielę gra Hejnał dla Wrocławian.

 



Znajomy głos film dok. 12 min. reż. Ilona Ptak

To prawdopodobnie jedyny mężczyzna, z którym w samochodzie 
żadna kobieta nie dyskutuje na temat kierunków. Zastanawialiście 
się Państwo kiedyś, czyj głos w nawigacji zawsze prowadzi was 
do celu? To głos człowieka ze Śląska, urodzonego w Katowicach, 
dziennikarza, niegdyś współpracującego z Telewizją Polską, a teraz 
od wielu lat z Polskim Radiem Katowice. Mowa o redaktorze 
Jarosławie Juszkiewiczu, który w maju 2020 roku po ponad 10 
latach, zmuszony był pożegnać się ze wszystkimi kierowcami, bo 
znana dobrze wszystkim amerykańska korporacja, zastąpiła ludzki 
głos maszyną. 

Uciekinierzy film fab. 23 min. reż. Michał Domaszewski,  
Konrad Domaszewski

Dwóch pacjentów – złodziej i były policjant, uciekają ze 
szpitale, żeby przeżyć największą przygodę swojego życia.



Melodia znana jak pacierz 
film dok. 12 min reż. Monika Meleń

Zna ją każdy. Niektórzy nawet potrafią zanucić. Choć 
powtarzana jest 24 godziny na dobę, nigdy się nie nudzi. 
O jakiej melodii mowa? Zobaczycie i usłyszycie w reportażu 
Moniki Meleń.

Fikołek film fab. 30 min. reż. Milena Dutkowska

Trzydziestodwuletni Adam wciąż mieszka ze swoją 
nadopiekuńczą matką. Ich codzienność wypełniają rytuały 
posłuszeństwa i wzajemnej zależności. Wszystko się zmienia, 
kiedy pewnej nocy Adamowi zaczyna towarzyszyć mężczyzna
w szarym garniturze widoczny tylko dla niego.





...a ta strona mogła być Twoja:)...

zapraszamy do współpracy 
przy edycji 2021

Ty też możesz być Happy...





Podziękowania.

Bez nich, to by się nie odbyło.
Stokrotne dzięki:

Andrzej Jurga, Rafał Górecki, Krystyna Kanownik, Anna Stebelska, 
Marek Jastrzębski, Adam Kus, Elżbieta Murawska, Jerzy Straszewski, 
Ewa Michalska, Ewa Urbanowicz, Vahan Bego, Paweł Sarbinowski, 
Ewa Sarbinowska, Damian Drąg, Małgorzata Hołowińska, Jacek Mądry, 
Michał Kępiński, Konrad Pudło, Katarzyna Gudzik, Wojciech Ziemiański, 
Irmina Pilarska, Krzysztof Opaliński, Zuzanna Wolska, Monika Suder, Borys 
Nieśpielak, Radosław Bugajski, Przemysław Sowiecki, Ilona Djoniziak, 
Jacek Pieniążek, Michał Gajber, Ola Skudlarska, Łukasz Florczak, Marcin 
Sobaszek, Marzena Sobaszek, Mikołaj Kałużny, Agnieszka Lecka, Jan 
Stawarz, Hubert Gotkowski, Irex J. , Rafał Paśko,  Tomasz Jakubiec, 
Magdalena Bochenek-Kępa, Kinga Dereniowska, Barbara Pruś, Justyna 
Leszkiewicz, Joanna Pawełek, Kinga Kuźniar, 

… i wszystkim innym, którzy wspierają nas duchowo.

Stopka*

Skład i opracowanie: Pierre Juju
Projekt plakatu i okładki: Ilona Djoniziak
Projekt i symbol Festiwalu: Vahan Bego
Katalog elektroniczny, ekologiczny i ekonomiczny:)
Produkcja: Exdart – obrazy bez granic

Rzeszów 2020





Festiwal Filmów Kina Niezależnego
CK OFF

w Przemyślu

https://www.ck.przemysl.pl/ck/festiwal-
filmow-kina-niezaleznego-ck-off.html

https://www.ck.przemysl.pl/ck/festiwal-filmow-kina-niezaleznego-ck-off.html
https://www.ck.przemysl.pl/ck/festiwal-filmow-kina-niezaleznego-ck-off.html


Ogólnopolski Festiwal
Filmów Satyrycznych
Pyszadło w Mogilnie

http://pyszadlo.pl/

http://pyszadlo.pl/


Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej

PROWINCJONALIA

we Wrześni

http://prowincjonalia.com.pl/

http://prowincjonalia.com.pl/


Kameralne Kino pełne możliwości...

sprawdź w Twoim mieście...

http://www.kinozarogiem.pl/

http://www.kinozarogiem.pl/


...a kto doszedł do przedostatniej strony...
ten odcina „kupony”:)...

Przy zakupach w sklepie internetowym, 
w rabatach wpisz „happy end” 

i zyskaj 15% zniżki...

Uwaga!!! Rabaty i promocje się nie sumują!
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