


Drodzy Widzowie                          

Nie jest łatwo robić w tych niepewnych czasach Festiwal Filmowy. W tym roku po 
raz pierwszy eksperymentalnie zaprezentujemy filmy konkursowe w kilku 
miastach. Udało nam się zaprosić do współpracy: Teatr S.A.N w Przemyślu, Kino 
Hel w Pleszewie, Koniński Dom Kultury w Koninie, Centrum Kultury w Gniewinie
oraz  Puckie Hospicjum Pw. Św. Ojca Pio. Pokaz nagrodzonych filmów odbędzie 
się już 10 października w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz w Kinie Bułgarska 19 w Poznaniu. Bardzo przeselekcjonowany konkursie 
znalazło się 17 filmów. Jak zwykle obok siebie filmy fabularne i dokumentalne, 
profesjonalne, studenckie i niezależne – tylko optymistyczne i z Happy End-em. 
Zamknęliśmy w dwóch dniach festiwalowych. Widzowie zobaczą go w tym samym
czasie, we wszystkich miejscach 8 i 9 października. W Rzeszowie, w Wojewódzkim
Domu Kultury startujemy już w czwartek 7 października, gdzie widzowie zobaczą 
pokazy specjalne czterech filmów. Werdykt Festiwalu będzie w Waszych rękach, 
na podstawie plebiscytu w poszczególnych kategoriach. Poznamy go w sobotę 
9 października. Tradycyjnie na Festiwalu zostaną przyznane nagrody specjalne. 
Nagrodę Honorową – Złotą Rybę za „Ogólnopolskie Propagowanie Optymizmu” 
otrzyma Mariusz Pujszo – reżyser, producent, twórca Festiwalu Optymizmu. 
Nagrodę „Happy Maker” otrzyma Krzysztof Jankowski, reżyser młodego 
pokolenia, który od lat udowadnia, że bez względu na okoliczności można ciągle 
realizować nowe świetne filmy. W tym roku podczas Happy Endu zobaczymy 
aż dwie jego produkcje. To było do przewidzenia, że temat pandemii będzie obecny 
w wielu filmach minionego sezonu.  Jednak wielu twórców nawet w tym 
wyjątkowym czasie znalazło nutę optymizmu, którą z przyjemnością 
zaprezentujemy. Jak zwykle wstęp na pokazy specjalne i konkursowe jest wolny. 
Z ciekawostek jeszcze informacja, że w tym roku na plakacie Festiwalu znalazła się
obraz Moniki Szymankiewicz, pod tytułem „Człowiek z Rybą”, 
którym oczywiście jestem ja:)
Dyrektor Festiwalu – Piotr Paweł Żukowski.

Życzę miłych wrażeń i naładowania się optymizmem do kolejnego Festiwalu.
U nas możesz się zarazić tylko optymizmem:)

                                                Piotr Paweł Żukowski - Dyrektor Festiwalu



Szanowni Państwo 

To za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Filmów 
Optymistycznych Happy End w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie, nasze miasto znów stanie się stolicą optymizmu. To tutaj
będziemy mieć możliwość „naładowania akumulatorów” sporą 
dawką pozytywnej energii, mając jednocześnie szansę zapoznania 
się z najnowszymi produkcjami dostarczającymi pokaźnej porcji 
filmowych emocji.

Dziewiętnasta edycja Festiwalu będzie niezwykłą okazją obejrzenia 
filmów fabularnych, dokumentalnych, profesjonalnych 
i amatorskich, zawsze zakończonych „happy endem”. Festiwal 
będzie świetną okazją do poznania twórców filmowych, którzy jak 
co roku nagrodzeni zostaną wyjątkowymi statuetkami.

Wszystkim Widzom i miłośnikom dobrego filmu życzę 
niezapomnianych wrażeń, napawających słońcem 
i pozytywną energią.

Z poważaniem
Damian Drąg

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie







PATRONAT HONOROWY:

Marszałek Województwa Podkarpackiego

WŁADYSŁAW ORTYL

Prezydent Miasta Rzeszowa

KONRAD FIJOŁEK







                     SKRÓCONY PROGRAM FESTIWALU:

czwartek, 7 października

17:00 rozpoczęcie Festiwalu

Pokazy specjalne w Rzeszowie:

Kobieta w czerwieni film dok. 35 min. reż. Piotr Żukowski
Każdy ma swoje lato film fab. 78 min. Tomasz Jurkiewicz

19:00 Jeden dzień dłużej film dok 50. min. Reż. Monika Meleń

20:00 Ściema po polsku film fab. 97 min. reż. Mariusz Pujszo

piątek, 8 października

17:00 Filmy Konkursowe:

Cinema Pandemiso film fab. 4 min. 
reż. Jakub Półtorak i Magdalena Miśkiewicz
Oczami Ochiro film dok. 24 min. reż. Ilona Ptak
Mamalarka film dok. 27 min. reż. Katarzyna Mazurkiewicz

18:00

Pan Demia i Pani Kara film fab./dok. 10 min. reż. Tomasz Bednarz
Okno na miłość film dok. 12 min reż. Monika Meleń
Alternatywa bez adresu film dok. 24 min. reż. Zdzisław Siwik
Papcio Chmiel film dok. 50 min. reż. Petro Aleksowski

20:00

Sen Świętego Mikołaja film fab. 5 min. reż. Mario Wojtowicz
Pokój film fab. reż. 20 min. Krzysztof Jankowski
Smak Kobiecości film dok. 12 min reż. Monika Meleń
Ostatni raz film fab. 20 min. reż. Aleksandra Panisko



sobota, 9 października

17:00 Filmy Konkursowe:

Śląska Tea o clock film dok. 24 min. reż. Ilona Ptak
Anonimowy bohater film dok. 20 min. reż. Jacek Żukowski

18:00

Frank Little film dok 6 min. reż. Daniel Stanisławski
Mała cząstka kobiecości film dok. 13 min. reż. Ilona Ptak
Chester film fab. 30 min. reż. Artur Michalik
Jeszcze zdążę film dok. 60 min. reż. Aleksandra Kutz

20:00 pokaz specjalny

Lokal zamknięty film fab. 78 min reż. Krzysztof Jankowski

21:30 gala zakończenia Festiwalu

niedziela, 10 października

Pokazy nagrodzonych filmów w Gorzowie Wielkopolskim, 
Pucku i Poznaniu.

Pokazy specjalne w Pleszewie.

17:00 POKAZ SPECJALNY

Kobieta w czerwieni film dok. 35 min. reż. Piotr Żukowski
Mundur film fab. 9 min. reż. Paweł Sarbinowski, Piotr Żukowski
Trochę w ciąży 76 min. reż. Piotr Matwiejczyk
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               Mieczysław Hryniewicz                                   Robert Gonera



                        2019                                                             2020
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NAGRODA HONOROWA 2021

                                                               
 

Mariusz Pujszo - aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy. W latach
1980-81 występował w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W 
1982 wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął swoją aktorską karierę. Zagrał 
tam epizody w ponad 150 filmach oraz większe role w serialach tv. 

Zdobywca dwóch Złotych Lwów (pierwszy w 2003 roku – wygrana 
Konkursu Kina Niezależnego za film Polisz kicz projekt, drugi w 2006 
roku – Nagrodę Specjalną Multimedia Polska za film Polisz kicz projekt... 
kontratakuje!). 

Zdobywca wielu innych nagród… nie tylko filmowych. Przez wielu 
krytyków filmowych uznany jako kontrowersyjny i zaskakujący*.

Założyciel Fundacji “Jestem Optymistą” i twórca Światowego Dzienia 
Optymisty – 21 sierpnia. Wydawca magazyn “Osobowości i Sukcesy”. 

Jest człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Międzynarodową sławę 
i uznanie zyskał jednak nie tylko dzięki swoim naturalnym 
predyspozycjom aktorskim i reżyserskim, ale także ciężkiej pracy 
i perfekcjonizmowi… no i temu że mam w sobie trochę* szaleństwa.
„Optymista jak się patrzy”

Panie Mariuszu

W imieniu wszystkich widzów chcemy Panu podziękować za energię, 
nieustanny uśmiech i zaangażowanie w przeróżne projekty filmowe. 
Niech Złota Ryba spełni Pana marzenia, na oglądanie Pana w kolejnych 
niezapomnianych kreacjach filmowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polisz_kicz_projekt..._kontratakuje!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polisz_kicz_projekt..._kontratakuje!
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polisz_kicz_projekt&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ote_Lwy


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 2020  roku Ryby trafiły do rąk Zwellinder Film Group z Przemyśla. 



NAGRODA HAPPY MAKER 2021

Krzysztof Jankowski - reżyser, scenarzysta i producent własnych 
filmów. Absolwent prawa na UW. Absolwent AFiT'ie, który 
ukończył z wyróżnieniem. Wraz z kolegami ze szkoły założył grupę 
filmową Ex Nihil Studio. Offowe Odkrycie Roku 2008. Od lat na 
naszym Festiwalu prezentuje swoje filmy, które jak „Odwyk” 
i „Kemping „ zostały przez naszych widzów docenione i 
nagrodzone. Przez kilkanaście lat uparcie dąży do swoich celów 
i realizacji filmowych marzeń. W tym roku w kinach mogliśmy 
zobaczyć jego najnowszy pełnometrażowy film pt. „Lokal 
zamknięty” a w konkursie zobaczymy jego etiudę pt. „Pokój”, która 
będzie częścią kolejnego większego projektu filmowego.

Panie Krzysztofie

W imieniu wszystkich widzów, sympatyków polskiego kina chcemy 
Panu podziękować za nieustanna moc twórczą. Cieszymy się, że są 
tacy Twórcy jak Pan, którzy nie poddają się okolicznościom 
i wytrwale realizują kolejne filmy, które możemy wspólnie oglądać. 
Niech nasza Złota Ryba spełni Wszystkie Pana filmowe marzenie. 





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

19.  FESTIWALU FILMÓW OPTYMISTYCZNYCH
HAPPY END w Rzeszowie i nie tylko…

czwartek, 7 października
17:00 rozpoczęcie Festiwalu //Pokazy specjalne w Rzeszowie:

Kobieta w czerwieni film dok. 35 min. reż. Piotr Żukowski

Portret malarzy – Elżbiety i Mariana Murawskich, 
którzy przez całe życie rysują i malują wzajemnie się wspierając.

Każdy ma swoje lato film fab. 78 min. Tomasz Jurkiewicz

Zbuntowana Agata przyjeżdża do małego miasteczka gotować 
na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn 
miejscowej organistki, a jego chory na demencję dziadek 
widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Odkrywanie 
wzajemnych uczuć nieoczekiwanie ujawnia pilnie strzeżoną 
przez matkę Mirka rodzinną tajemnicę.



Jeden dzień dłużej film dok 50. min. Reż. Monika Meleń

Film o znaczeniu miłości w życiu codziennym. To historia związku 
trwającego pomimo skrajnych przeciwności losu. Opis filmu 
Opowieść o niezwykłej miłości pomiędzy bohaterami, o pogodzeniu
się z nieuchronnością śmierci, o inności oraz o rozdźwięku między 
marzeniami a rzeczywistością. Małgorzata Wraz ze swoim 
życiowym partnerem Krystianem, miłośnikiem motocykli, wybiera 
się w podróż życia, aby powoli oswajać nadchodzącą śmierć. 

Ściema po polsku film fab. 97 min. reż. Mariusz Pujszo

Dwóch samozwańczych biznesmenów i ich kolega komik 
postanawia nakręcić film. W tym celu organizują casting, na który 
zapraszają młode, atrakcyjne, żądne sławy, ale też gotowe na 
wszystko dziewczyny.



piątek, 8 października Filmy Konkursowe:

17:00

Cinema Pandemiso film fab. 4 min. 
reż. Jakub Półtorak i Magdalena Miśkiewicz

Historia kinooperatora, którego kino zostało zamknięte 
z powodu lokdownu.

Oczami Ochiro film dok. 24 min. reż. Ilona Ptak

Ochiro pochodzi z Mongolii. Ma 26 lat i mieszka na Śląsku. 
W Polsce postanowił zostać aktorem i reżyserem.



Mamalarka film dok. 27 min. reż. Katarzyna Mazurkiewicz

Filmowy portret Basi – matki i jednocześnie malarki, której dom 
podczas pandemii stał się jednocześnie przystanią 
i  pułapka bez wyjścia.

18:00

Pan Demia i Pani Kara film fab./dok. 10 min. 
reż. Tomasz Bednarz

Optymistyczny dokument o tym, jak pewna rodzina spędziła 
wspólnie czas podczas pandemii i nie zwariowała. 



Okno na miłość film dok. 12 min reż. Monika Meleń

Historia o tym, jak ważna jest bliskość i uczucie spełnienia - dla 
wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych. Dla nich, 
szczególnie w czasie pandemii, Internet to furtka na świat, dzięki 
której mogą poznać nowych przyjaciół, a jak się okazuje - znaleźć 
nawet miłość swojego życia.

Papcio Chmiel film dok. 50 min. reż. Petro Aleksowski

Dokument o determinacji artysty w tworzeniu gatunku sztuki,
który nie był chciany i doceniany w komunistycznej Polsce, 
a jednak stał się symbolem tamtych czasów a potem legendą.



20:00

Sen Świętego Mikołaja film fab. 5 min. reż. Mario Wojtowicz

Zanim przyjdzie zimowy czas pełen natężonej pracy,
Święty Mikołaj ma czas na długie drzemki…

Pokój film fab. reż. 20 min. Krzysztof Jankowski

Krótkometrażowa komedia s-f pt. „Pokój siódmy” jest częścią 
większego projektu mającego na celu zrealizować pełnometrażowy 
film na podstawie twórczości Stanisława Lema - naszego najbardziej
poczytnego pisarza w świecie. 



Smak Kobiecości film dok. 12 min reż. Monika Meleń

Renata Orłowska bierze od życia wszystko co najlepsze. Na swoim 
blogu pokazuje, że można i warto żyć na sto procent. Nawet jeśli ma
się pod górkę, tak jak one - kobiety z SMA, czyli z wrodzonym 
zanikiem mięśni. Mimo ograniczeń wynikających z choroby, Renata
doskonale wie, jak inspirować siebie i innych, jak wydobyć z siebie 
i pokazać innym SMA-k kobiecości. 

Ostatni raz film fab. 20 min. reż. Aleksandra Panisko

Ula nienawidzi swojego szefa i ma zamiar go zabić. Jej siostra nie 
może na to pozwolić. Na szczęście niespodziewana miłość prowadzi
do Happy End-u.



sobota, 9 października Filmy Konkursowe:

17:00

Śląska Tea o’clock film dok. 24 min. reż. Ilona Ptak

Opowieść o młodym artyście z Anglii, który szukając siebie 
i  inspiracji w ciągłych podróżach, w końcu trafił na Śląsk.

Anonimowy bohater film dok. 20 min. reż. Jacek Żukowski

Dla Polaków 8 marca kojarzy się z Dniem Kobiet, ale dla elblążan, 
ta data swego, to rodzaju święto miasta. 500 lat temu Zakon 
Krzyżacki zaatakował Elbląg. Legenda głosi, że miasto uratował 
skromny czeladnik, który swoją piekarską łopatą, rozciął grube 
sznury, na których wisiała dębowa krata znajdująca się w bramie 
wejściowej do Elbląga.



18:00

Frank Little film dok 6 min. reż. Daniel Stanisławski

Frank Little jest fotografem, pasjonatem, który robi zdjęcia miasta 
Nowy Jork. Bohater dzieli się z widzem swoimi spostrzeżeniami na 
temat konekcji z miastem. Opowiada też o tym jak bardzo warunki 
atmosferyczne i światło mają wpływ na efekt końcowy, w momencie
zwolnienia migawki. 

Mała cząstka kobiecości film dok. 13 min. reż. Ilona Ptak

Jednych łączy wspólna pasja, innych niestety choroba. Dorotę, 
Iwonę i Klaudię bohaterki reportażu, połączył rak piersi. Połączyła 
też walka o życie i o kobiecość. W jej odzyskiwaniu pomaga im 
Agnieszka, która swoim talentem podarowuje kobietom małą 
cząstkę kobiecości i sprawia, że czują się szczęśliwe! 



Chester film fab. 30 min. reż. Artur Michalik

Jednonocna historia przebrzmiałego komika, który staje przed 
ostatnią szansą, żeby odmienić swój marny los. Los jednak nie 
zapomina o grzechach z przeszłości i skutecznie przeszkadza mu 
osiągnąć swój wymarzony cel.

Jeszcze zdążę film dok. 60 min. reż. Aleksandra Kutz

Film traktujący o sensie życia. Jedyny taki film o śmierci dzięki, 
której chce się żyć. Pozytywny i pouczający. Zrealizowany 
w Puckim Hospicjum.



20:00 pokaz specjalny

Lokal zamknięty film fab. 78 min reż. Krzysztof Jankowski

Bart i Nerd chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego 
Polityka , który ma dużą kasę! Panowie będą musieli użyć podstępu,
żeby zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawiają się jednak 
nieoczekiwane przeciwności.

21:30 gala zakończenia Festiwalu



niedziela, 10 października

Pokazy nagrodzonych filmów w:
 Gorzowie Wielkopolskim, Pucku i Poznaniu.

Pokazy specjalne w Pleszewie.

17:00 POKAZ SPECJALNY

Kobieta w czerwieni film dok. 35 min. reż. Piotr Żukowski

Portret malarzy – Elżbiety i Mariana Murawskich, 
którzy przez całe życie rysują i malują wzajemnie się wspierając.

Mundur film fab. 9 min. reż. Paweł Sarbinowski, Piotr Żukowski

Artysta plastyk, zaatakowany przez nacjonalistów ukrywa się 
w teatrze. Powtarzający się atak na jego osobę motywuje go do 
wcielanie się w nowe postacie. Mundur, to opowieść o tym, jak 
zmiana wizerunku, potrafi zmienić człowieka z ofiary w oprawcę.



Trochę w ciąży 76 min. reż. Piotr Matwiejczyk

Gosia jest rezolutna i energiczna, Wojtek nieco gnuśny 
i lekkomyślny. Nic dziwnego, że tak niedobrana para nie potrafi się 
porozumieć. Tadek, kolega Wojtka, chce pomóc mu uratować 
związek.





...a ta strona mogła być Twoja:)...

zapraszamy do współpracy 
przy edycji 2022

Ty też możesz być Happy...





Podziękowania.

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

Andrzej Jurga, Rafał Górecki, Krystyna Kanownik, Anna Stebelska, 
Ewa Urbanowicz, Damian Drąg, Adam Kus, Elżbieta Murawska, 
Vahan Bego, Paweł Sarbinowski, Ewa Sarbinowska, Jacek Mądry, 
Michał Kępiński, Konrad Pudło, Irmina Pilarska, Krzysztof 
Opaliński, Zuzanna Wolska, Borys Nieśpielak, Radosław Bugajski, 
Przemysław Sowiecki, Ilona Djoniziak, Ola Skudlarska, Łukasz 
Florczak, Rafał Paśko, Andrzej Moś, Irmina Gereszewska, Monika 
Szymankiewicz, Wacław Szczerek

… i wszystkim innym, którzy wspierają nas duchowo.

Stopka*

Skład i opracowanie katalogu: Pierre Juju

Opracowanie plakatu: Ilona Djoniziak

Obraz pt. „Człowiek z Rybą” - Monika Szymankiewicz

Projekt i symbol Festiwalu: Vahan Bego

Katalog elektroniczny, ekologiczny i ekonomiczny:)

Produkcja: Exdart – obrazy bez granic

Rzeszów/Wrocław 2021





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!




	Festiwal Filmów Kina Niezależnego CK OFF w Przemyślu
	Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło w Mogilnie

