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wydarzenia płatne - ticketed event

część konkursowa - competition

wejście z zaproszeniami - admittance with invitation

koncert - concert

Sobota / Saturday 17.10.2015

18:00 – 19:00  Otwarcie wystawy: 
 „Mrożek. Życie warte jest życia” 
 Opening of the exhibition: 
 ”Mrożek. Life is worth living” 
 autor / by Paweł Chara 
 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza  
 w Szczecinie, ul. Małopolska 48

19:00 – 20:00  Premiera filmu:  
 „Mrożek. Życie warte jest życia” 
 Film Premiere:  
 ”Mrożek. Life is worth living” 
 reż. / dir. Paweł Chara 
 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza  
 w Szczecinie, ul. Małopolska 48

Niedziela / Sunday 18.10.2015

18:00 – 19:00  Extra Shorts: Młode Kino Niemieckie 
 Extra Shorts: Young German Cinema 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

19:00 – 21:30  Zachodniopomorskie Shorty Finał 
 West Pomerania Shorts Final 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

20:00 – 22:00  Akademia Sztuki na SEFF 
 The Academy of Art at SEFF 
 Ośrodek Teatralny Kana, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5

Poniedzialek / Monday 19.10.2015

18:00 – 19:30  VARIA: „Wielka Zielona Ściana, Afryka-Afryce” 
 VARIA: “The Great Green Wall, Africa for Africa” 
 reż. / dir. Małgorzata Frymus 
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

19:30 – 20:30 VARIA: „Historie Pana Chrystusa” 
 VARIA: “The stories of Lord Christ” 
 reż. / dir. Bartosz Wójcik 
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

20:30 – 22:00 Najlepsze Filmy Świata: „Taxi Teheran” 
 The Best Films in the World: “Taxi” 
 reż. / dir. Jafar Panahi  
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Wtorek / Tuesday 20.10.2015

12:00 – 16:00  SEFF Film Forum 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

17:00 – 19:00  Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii  
 – Monika Szwaja 
 The Faces of Westpomeranian Film  
 – Monika Szwaja 
 Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 
 (wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego)

19:00 – 20:30  VIDEO ART 
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

19:00 – 20:30  TELEFON ART 
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

19:30 – 21:00  Ceremonia otwarcia festiwalu SEFF ‘15 
 SEFF ‘15 festival opening ceremony 
 „Memórias de um Filme”, reż. / dir. Tiago Resende 
 Studio TVP Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a

20:30 – 22:00  Najlepsze Filmy Świata: „Naked Island” 
 The Best Films in the World: ”Naked Island” 
 reż. / dir. Tiha K. Gudac  
 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

21:00 – 22:00 Chillout z klasyką: 
 Koncert zespołu Pajestka-Kostecki Duo 
 Chillout with the classics: 
 Concert of the Pajestka-Kostecki Duo 
 Hol TVP Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

sroda / Wednesday 21.10.2015

12:00 – 15:00 Centrum Dialogu Przełomy na SEFF 
 Centrum Dialogu Przełomy at SEFF 
 „Der Fall Gleiwitz”, reż. / dir. Gerhard Klein 
 Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

16:00 – 18:00 Masterclass – Józef Robakowski 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

18:00 – 20:00 Retrospektywa – Józef Robakowski vol. 1 
 Retrospective – Józef Robakowski vol. 1 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

20:30 – 23:00 Najlepsze Filmy Świata: 
 „Cobain: Montage of Heck” 
 The Best Films in the World: 
 ”Cobain: Montage of Heck” 
 reż. / dir. Brett Morgen 
 Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20

21:00 – 02:00 Strefa Chillout: 21.10.2015 
 Chillout Zone: 21.10.2015 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Czwartek / Thursday 22.10.2015

12:00 – 14:00 VARIA: „Father0” 
 reż. / dir. Konrad Pachciarek 
 Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 
 (wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego)

18:00 – 20:00 Przekraczanie Granic 
 – Tomasz Raczek, Bartosz Wójcik 
 Crossing the Boundaries 
 – Tomasz Raczek, Bartosz Wójcik 
 Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 
 (wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego)

19:00 – 21:00 Premierowy Chillout z duetem Jackpot 
 Premiere Chillout with the Jackpot duo 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

20:00 – 22:00 Retrospektywa – Józef Robakowski vol. 2 
 Retrospective – Józef Robakowski vol.2 
 Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 
 (wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego)

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Piatek / Friday 23.10.2015

12:00 – 14:00 DEFA: Podział jako tożsamość 
 DEFA: Division as identity 
 Instytut Filologii Germańskiej, ul. Malczewskiego 10 – 12

16:00 – 17:30 Oktoberfest 1910-1980 
 Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, 
 ul. Adama Mickiewicza 47

17:30 – 19:30 Konkurs Europejski: Blok 1 
 European Competition: Block 1 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 2 
 European Competition: Block 2 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

22:00 – 24:00 Wspólna Strefa Chillout projektu 
 WEEKEND_100° i festiwalu SEFF ’15: 
 Vala Tanz Show „Notes on love and other stuff...” 
 Shared Chillout Zone of the WEEKEND_100°  
 project and the SEFF ’15 festival: Vala Tanz  
 Show ”Notes on love and other stuff...” 
 Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5

Sobota / Saturday 24.10.2015
12:00 – 14:00 VARIA: „GRENZE/GRANICA” 
 VARIA: ”GRENZE/BORDER” 
 reż. / dir. Susanna Zdrzałek 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

15:00 – 17:00 Konkurs Europejski: Blok 3 
 European Competition: Block 3 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

17:30 – 19:30 Konkurs Europejski: Blok 4 
 European Competition: Block 4 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 5 
 European Competition: Block 5 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

22:00 – 24:00 Wspólna Strefa Chillout projektu  
 WEEKEND_100° i festiwalu SEFF ’15: 
 Koncert zespołu tsar 
 Shared Chillout Zone of the WEEKEND_100°  
 project and the SEFF ’15 festival: 
 Concert of the band tsar 
 Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5

Niedziela / Sunday 25.10.2014

12:00 – 14:30 Vipassana: widzieć rzeczy takimi, jakimi są  
 – Tomasz Raczek 
 Vipassana: to see things the way they are  
 – Tomasz Raczek 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

15:00 – 17:00 Konkurs Polski: Blok 1 
 Polish Competition: Block 1 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

17:30 – 19:30 Konkurs Polski: Blok 2 
 Polish Competition: Block 2 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 6 
 European Competition: Block 6 
 Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2

21:00 – 23:00 Niedzielny Chillout z Arkiem Zawilińskim 
 Sunday Chillout with Arek Zawiliński 
 Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Poniedzialek / Monday 26.10.2015

16:00 – 18:00 Kino Jarmarczne 1896-1916 
 Cinema of Attractions 1896-1916 
 Ośrodek Teatralny Kana, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5

18:00 – 19:00 Ceremonia wręczenia nagród SEFF ’15 
 SEFF ’15 Awards ceremony 
 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza  
 w Szczecinie, ul. Małopolska 48

19:00 – 21:00 Prezentacja nagrodzonych filmów 
 Presentation of the awarded films 
 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza  
 w Szczecinie, ul. Małopolska 48

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: 
 Znani ludzie – Historie prawdziwe w filmie 
 Chillout Zone: 
 Famous people – True stories in film 
 Český Film, al. Jana Pawła II 3-4



Szczecin European Film Festival 2015

Sobota / Saturday 17.10.2015

18:00 – 19:00 Otwarcie wystawy: „Mrożek. Życie warte jest życia” 
Opening of the exhibition: ”Mrożek. Life is worth living” 
autor / by Paweł Chara 
Fotografie Pawła Chary to symbole, które pokazują Mrożka na po-
graniczu światów. Każdy portret to próba zgłębienia osobowości tego 
niezwykłego człowieka. 
The photographs by Paweł Chara are symbols that portray Mrożek on the 
border between worlds. Each portrait is an attempt at delving into the 
personality of this unusual man. 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,  
ul. Małopolska 48 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation 

19:00 – 20:00 Premiera filmu: „Mrożek. Życie warte jest życia” 
Film Premiere: ”Mrożek. Life is worth living” 
reż. / dir. Paweł Chara 
Mrożek żartuje przy śniadaniu. Mrożek podśpiewuje stare, hiszpańskie 
pieśni. Mrożek opowiada o swoim przywiązaniu do polskich kabanosów 
i ogórków kiszonych. Jednym słowem: Mrożek tu i teraz, który, być może 
ku zaskoczeniu wielu, jest zabawny. Muzyka: Armand Amar, Adam Klo-
cek oraz Leszek Możdżer. W filmie występują także: Jerzy Stuhr, Andrzej 
Seweryn, Jarosław Gajewski, Ryszard Szewczyk, Władysław Wolter. 
Mrożek jokes during breakfast. Mrożek sings old Spanish songs. Mrożek 
talks about his attachment to Polish dried sausage and pickles. In other 
words: Mrożek here and now, who, perhaps to much surprise, is funny. 
Music by: Armand Amar, Adam Klocek, and Leszek Możdżer. The film 
also features: Jerzy Stuhr, Andrzej Seweryn, Jarosław Gajewski, Ryszard 
Szewczyk, Władysław Wolter.  
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,  
ul. Małopolska 48 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

Sponsorem strategicznym projektu jest: PGNiG SA. Współorganizatorem 
wydarzenia jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 
Strategic sponsor of the project: PGNiG SA. The event is co-organised by 
the Szczecin Philharmonic Hall.

Niedziela / Sunday 18.10.2015

18:00 – 19:00 Extra Shorts: Młode Kino Niemieckie 
Extra Shorts: Young German Cinema 
Konkurs shortów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dzięki współpracy 
polsko-niemieckiej (Stowarzyszenie OFFicyna, Institut für Neue Medien, 
Filmfestival im StadtHafen Rostock) obejrzymy 6 realizacji, nagrodzonych 
m.in. na festiwalach w Rostocku (FiSH) oraz Dreźnie (Filmfest Dresden). 
A competition of shorts from Mecklenburg-Vorpommern. Thanks to the 
Polish-German cooperation (the OFFicyna Association, Institut für Neue 
Medien, Filmfestival im StadtHafen Rostock) we will see 6 productions 

awarded at festivals such as ones in Rostock (FiSH) and Dresden 
(Filmfest Dresden). 
„Johannes Meißner - Laub im Garten Eden“, 
reż. / dir. Andreas Ehrig 
„Niemals einpullern, während ihr träumt“, Grupa Filmowa / 
Film Group „New X-iT“ 
“Coogan´s Bluff - Her Tears”, reż. / dir. Milan Pfützenreuter 
„Betonfraß“, reż. / dir. Karten Kranzusch 
„Subbotnik – Pińata“, reż. / dir. Andreas Hyronimus 
„Vom Fischer und seiner Frau“, reż. / dir. Phillip Lehner, Jean-
-Pierre Christalle, Felix Hain, Max Wache 
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

19:00 – 21:30 Zachodniopomorskie Shorty Finał  
West Pomerania Shorts Final  
Ta ciesząca się sporym powodzeniem wśród autorów i publiczności 
impreza filmowa jest organizowana przez Stowarzyszenie OFFicyna już 
po raz piąty. W tym roku spośród aż 32 zgłoszonych filmów (dokumen-
tów, krótkich fabuł, filmów eksperymentalnych i teledysków) do festiwa-
lowego finału przeszło 12 realizacji. 
It is the fifth time that this film event, enjoying growing interest from 
both authors and the audience, is organised by the OFFicyna Associa-
tion. This year from among 32 films submitted: documentaries, short 
feature films, experimental films and music videos, 12 productions 
made it to the festival final.  
„...bawmy się razem...Woodstock 2013”, autorzy / by Krzysztof 
Kuźnicki, Anna Wiśniewska, Andrzej Richter, Ryszard Soldat, Ma-
ria Soldat, Magdalena Richter, Helena Biała, Halina Jarmołowicz 
„Córy Wody”, reż. / dir. Sonia Pałęga 
„Czcij ojca swego”, reż. / dir. Mateusz Żegliński 
„Ginsberg albo malaria”, reż. / dir. Kuba Ptaszyński 
„Honor”, reż. / dir. Mateusz Żegliński 
„Lekarze dusz”, reż. / dir. Janusz Bojański 
„Nancy Sinatra – Friday’s Child”, reż. / dir. Szymon Karpierz 
„Wiatraki”, reż. / dir. Kuba Ptaszyński 
„Zielony i czarny”, reż. / dir. Mateusz Żegliński 
„Rilke”, reż. / dir. Aleksander Cywiński, Dariusz Kret, Karol Maćków 
„Wata cukrowa”, reż. / dir. Karol Kołodziński 
„Większy zjada mniejszego”, reż. / dir. Dagmara Pochyła 
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

20:00 – 22:00 Akademia Sztuki na SEFF 
The Academy of Art at SEFF 
Prezentowane filmy wybrane zostały spośród najlepszych powstałych w pra-
cowniach Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Działań Intermedial-
nych i Interaktywnych, Fotografii i Fotomediów oraz Filmu Eksperymentalnego. 
The films we are presenting have been chosen from among the best films 
created in the workshops of Audiovisual and Performative Projects, Intermedia 
and Interactive Projects, Photography and Photomedia, and Experimental Film. 
„Halo! Uwaga!”, reż. / dir. Horacy Muszyński  
„Soft grid - Hospital floor”, reż. / dir. Aneta Sieniawska, Konrad 
Wujciów 



„Jebać biedę”, reż. / dir. Justyna Kaniuk  
„Dlaczego umysł jest w głowie?”, reż. / dir. Piotr Bruch 
„Sztuka postkonsumpcyjna”, reż. / dir. Andrzej Mara  
„Wersja 1”, reż. / dir. Teresa Otulak  
„Poszukiwacz”, reż. / dir. Artur Rozen  
„PSI”, reż. / dir. Barbara Szczepanik  
„Krótki film, żeby tylko zaliczyć”, reż. / dir. Mateusz Żegliński  
„Ciążę”, reż. / dir. Marcin Korneluk 
Ośrodek Teatralny Kana, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5 
Wstęp wolny / Admission free

Poniedzialek / Monday 19.10.2015

18:00 – 19:30 VARIA: „Wielka Zielona Ściana, Afryka-Afryce”  
VARIA: “The Great Green Wall, Africa for Africa” 
reż. / dir. Małgorza Frymus 
Kolejna premiera na SEFF ’15. Od 10 lat młodzi Afrykanie jadą w czasie 
swoich wakacji na pustynię sadzić drzewa. W ciągu kilku dni wiele hek-
tarów pustynniejącej ziemi zamieniają w przyszły las. Maleńkie rośliny 
dają nadzieję przyszłym pokoleniom na lepsze życie. Film opowiada 
o projekcie Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary, wspieranej przez Unię 
Afrykańską, który ma na celu zatrzymanie procesu pustynnienia. 
Zdjęcia Łukasz Nyks.  
Another premiere at SEFF ’15. For 10 years young Africans have been 
going to the desert to plant trees during their holidays. Within several 
days they turn many acres of land, which is changing into desert, into 
a future forest. Small plants give future generations hope for a better 
life. The film talks about the project of the Community of Sahel-Saharan 
States supported by the African Union, the aim of which is to stop deser-
tification. Cinematography by Łukasz Nyks. 
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp wolny / Admission free

19:30 – 20:30 VARIA: „Historie Pana Chrystusa” 
VARIA: “The stories of Lord Christ” 
reż. / dir. Bartosz Wójcik 
Historia „prawdziwego artysty bez profesjonalnego mecenatu” 
powstawała przez wiele lat i w wielu miejscach. Projekcja na SEFF 
’15 to światowa premiera materiału w ostatecznej wersji. Projekt jest 
działaniem kolektywu, który nigdy nie spotkał się w pełnym składzie. 
Autorem pomysłu i twórcą tekstu jest Bartosz Wójcik. Jednak zarówno 
autor ścieżki dźwiękowej Piotr Klimek, jak i twórca ścieżki video Michał 
Kosakowski stworzyli autorskie realizacje. 
The story of “a true artist without professional patronage” had been 
created for many years and in many places. The screening at SEFF’15 
is a world premiere of the audio-video material. The project is the result 
of work by a group whose members have never met together in full. 
Bartosz Wójcik is the author of the idea and of the text. The creations 
of Piotr Klimek, responsible for the soundtrack, and Michał Kosakowski, 
who made the video are, however, original in their nature. 
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp wolny / Admission free

20:30 – 22:00 Najlepsze Filmy Świata: „Taxi Teheran” 
The Best Films in the World: “Taxi” 
reż. / dir. Jafar Panahi 
To piękna audiowizualna pocztówka z Iranu, w której zamiast egzo-
tycznych zdjęć dominuje dokumentalne spojrzenie na otaczającą 
reżysera rzeczywistość. To właśnie jeden z powodów, dla którego 
w filmie zakochali się jurorzy tegorocznego Berlinale i nagrodzili go 
główną nagrodą – Złotym Niedźwiedziem. Film zdobył także nagrodę 
dziennikarzy – FIPRESCI. 
It is a beautiful audiovisual postcard from Iran, in which a documentary 
view of reality around the director replaces the exotic views. It is one of 
the reasons for which this year’s Berlinale jury were enamoured of the 
film and awarded it the main prize – the Golden Bear. The film also won 
the journalists’ prize – FIPRESCI. 
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp płatny 15 zł / Admission 15 zł

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie 
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 1.  
Historia twórcy i pierwszego dyrektora FBI, w roli głównej Leonardo 
DiCaprio. 
Film surprise vol.1. 
The story of the creator and the first director of the FBI, starring Leonardo 
DiCaprio. 
Niespodzianka filmowa vol. 2.  
Historia amerykańskiego kongresmena, który wspierał Afgańczyków 
w ich walce z Sowietami. Skutki jego działań odczuwamy do dziś… 
Film surprise vol. 2. 
The story of an American congressman, who supported Afghanis in their 
war with the Soviet Union. We have been experiencing the effect of his 
actions to this very day...  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

Wtorek / Tuesday 20.10.2015

12:00 – 16:00 SEFF Film Forum 
Po raz pierwszy w Szczecinie w ramach Szczecin European Film 
Festival ’15 odbędzie się polsko-niemieckie Forum Filmowe. Obok 
prezentacji działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 
„Pomerania Film” oraz Kulturelle Filmförderung Mecklenburg-Vorpo-
mmern zobaczymy wybrane polskie i niemieckie produkcje, wsparte 
przez wyżej wymienione podmioty. 
Szczecin European Film Festival ’15 is the first one to hold the 
Polish-German Film Forum. Apart from presenting the output of the 
Westpomeranian Film Fund “Pomerania Film” (ZFF) and of Kulturelle 
Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern, we will also watch Polish and 
German productions supported by the aforementioned entities. 
„fun_ambule“, reż. / dir. Lennart Langanki 
„Koniec świata“, reż. / dir. Monika Pawluczuk 



„Nur der Pole bringt die Kohle“, reż. / dir. Markus Stein 
„Seks dla opornych”, reż. / dir. Izabela Plucińska 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

17:00 – 19:00 Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii – 
Monika Szwaja 
The Faces of Westpomeranian Film – Monika Szwaja 
Przegląd filmów szczecińskiej autorki, reżyserki kilkuset reportaży 
i dokumentów, dziś kojarzonej głównie z twórczością pisarską. 
A review of films by Szczecin author, director of a few hundred reporta-
ges and documentaries, today mostly recognised for her literary output. 
„Lepiej niż ptaki”, reż. / dir. Monika Szwaja 
„Świat według Olivera”, reż. / dir. Monika Szwaja 
„Filozofia Józefa Brody”, reż. / dir. Monika Szwaja 
„Kobieta i kamienie”, reż. / dir. Monika Szwaja 
„Kamienie Juliusza N.”, reż. / dir. Monika Szwaja 
„Karaiby w Kołobrzegu”, reż. / dir. Monika Szwaja 
Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73  
(wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego) 
Wstęp wolny / Admission free

19:00 – 20:30 VIDEO ART 
W tym punkcie programu SEFF ‘15 zaprezentowany zostanie zbiór 
filmów artystycznych młodych twórców z Polski i Niemiec. Znajdują się 
tu zarówno tradycyjne animacje poklatkowe, video arty wykorzystujące 
medium fotografii czy technikę modelowania 3D, jak również formy 
bardziej eksperymentalne, będące efektem poszukiwań artystów 
w obszarze obrazu i dźwięku. 
In this section of the SEFF ‘15 program we present a collection of 
artistic films by young authors from Poland and Germany. Here you 
will find traditional stop-motion animation, video art utilising the 
photographic medium and 3D modelling technology, as well as more 
experimental forms that are the result of the artists’ explorations of 
image and sound. 
„[]”, reż. / dir. Till Gombert  
„Game of senses”, reż. / dir. Wojciech Warzywoda 
„Forgotten ritual”, reż. / dir. Mirjam Hlastan  
„Nicole“, reż. / dir. Stefan Stoev  
„Blink of an eye”, reż. / dir. Arne Körner  
„Madama butterfly”, reż. / dir. Lea Najjar  
„De Herinacio. On the Hedgehog”, reż. / dir. Alicja „nunu“ Leszyńska 
„Roskun (Inordinatio Inordinati)“,  
reż. / dir. Alicja „nunu” Leszyńska, Karolina Chabier 
„Smart dress is absolutely essential”,  
reż. / dir. Sławomir Milewski 
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp wolny / Admission free

19:00 – 20:30 TELEFON ART 
Konkurs krótkich impresji filmowych nakręconych wszystkim (telefo-
nem komórkowym, tabletem, smartfonem itd.), tylko nie profesjonal-
nym sprzętem operatorskim. Nie potrzeba tu żadnej scenografii ani 
aktorów. Nie liczy się romantyczna sceneria, światło zachodzącego 

słońca w kadrze, ani happy end. Liczy się fakt, że dana chwila zdarza 
się tylko raz. A więc „nakręć świat wokół siebie” pozytywnie. 
A competition of short film impressions shot with anything (a cell pho-
ne, tablet, smartphone etc.) but professional filming equipment. There is 
no need for scenography or actors here. Romantic scenery, the sunset 
caught in the shot, a happy ending – all these things are of no meaning. 
All that matters is that the present moment only happens once. So 
catch the world around you in a positive frame of mind. 
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp wolny / Admission free

19:30 – 21:00 Ceremonia otwarcia festiwalu SEFF ’15 
SEFF ‘15 festival opening ceremony 
„Memórias de um Filme”, reż. / dir. Tiago Resende 
Tradycyjnie już ceremonia odbędzie się w studiu Telewizji Polskiej 
w Szczecinie. Jej głównymi punktami będą m.in. prezentacja programu 
SEFF ’15, rozmowy z zaproszonymi gośćmi na temat kondycji kina 
dokumentalnego na świecie, występ muzycznego duetu Jackpot. 
Całość wydarzenia będzie transmitowana na antenie TVP Szczecin, 
a poprowadzi je znany szczeciński aktor, poeta, muzyk – Konrad Pa-
wicki. W drugiej nieoficjalnej części, gościom w studiu zaprezentowana 
zostanie polska premiera portugalskiego dokumentu. 
As is now tradition, the opening ceremony will take place in the building 
of Polish Television in Szczecin. Its key points will include presenting the 
program of SEFF ’15, discussions with the invited guests on the state 
of documentary film in the world, a live performance by the music 
duo Jackpot. The entire event will be broadcast by TVP Szczecin, and it 
will be hosted by renowned actor, poet, and musician from Szczecin 
– Konrad Pawicki. The second, unofficial part shall include the Polish 
premiere of a Portuguese documentary. 
Studio TVP Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

Partnerem Ceremonii Otwarcia jest Szczecińska Energetyka Cieplna, 
wiodący na Pomorzu Zachodnim dystrybutor ciepła systemowego oraz 
sprzedawca energii elektrycznej. Tworzy grupę SEC wraz ze spółkami 
ciepłowniczymi z Barlinka, Dębna, Łobza, Myśliborza, Połczyna-Zdroju, 
Słubic i Strzelec Krajeńskich. 
The partner of the Opening Ceremony is Szczecińska Energetyka Ciepl-
na, West Pomerania’s leading distributor of heat and electrical power 
vendor. Together with heating companies from Barlinek, Łobez, Słubice, 
Połczyn-Zdrój, Myślibórz, and Dębno, they create the SEC group.

20:30 – 22:00 Najlepsze Filmy Świata: „Naked Island” 
The Best Films in the World: ”Naked Island” 
reż. / dir. Tiha K. Gudac 
Jakieś sześćdziesiąt lat temu pewien mężczyzna zaginął na cztery 
lata. Powrócił odmieniony, wraz z bolesną tajemnicą. „Naked Island” to 
śledztwo skonstruowane na ruinach przeszłości. Mozaika tropów – foto-
grafii rodzinnych oraz intymnych zwierzeń zwartej grupy ludzi, których 
związało jedno miejsce, wyspa złamanych dusz. Wyświetlany na festi-
walach w całej Europie, zdobywca wyróżnienia na Zagreb Film Festival 
oraz nagrody Heart of Sarajevo dla najlepszego filmu dokumentalnego 
na Sarajevo Film Festival 2014.  



About 60 years ago a certain man went missing for four years. He 
came back changed, together with a painful secret. “Naked Island” is an 
investigation built on the ruins of the past. A mosaic of clues – family 
pictures and intimate confessions from a well-knot group of people, 
who have been brought together by one place, the island of broken 
souls. Screened at festivals all over Europe, the film was awarded 
distinction at the Zagreb Film Festival and the Heart of Sarajevo Award 
for the best documentary film at the Sarajevo Film Festival 2014.  
Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4 
Wstęp płatny 15 zł / Admission 15 zł

21:00 – 22:00 Chillout z klasyką 
Chillout with the classics 
Koncert zespołu Pajestka-Kostecki Duo 
Ceremonię otwarcia festiwalu uświetni występ Pajestka-Kostecki Duo. 
Wirtuozeria na dwie gitary klasyczne, czyli Strefa Chillout na początek. 
Concert of the Pajestka-Kostecki Duo.  
At the festival opening ceremony we will listen to the Pajestka-Kostecki 
Duo. Two virtuoso playing classical guitars opening the Chillout Zone. 
Hol TVP Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 3.  
Historia procesów, w których postać grana przez znakomitego Ala Paci-
no walczy o prawo do godnej śmierci ludzi nieuleczalnie chorych. 
Film surprise vol. 3.  
The history of lawsuits in which the protagonist, played by Al Pacino, is 
fighting for the right of terminally ill people to have a dignified death. 
Niespodzianka filmowa vol. 4.  
Lata 70, XX wieku. Historia człowieka określonego mianem jednego 
z najważniejszych męczenników ruchu gejowskiego w USA. W roli 
głównej Sean Penn. 
Film surprise vol. 4. 
The 1970s. The story of a man described as one of the most important 
martyrs of the gay movement in the USA. Starring Sean Penn.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

sroda / Wednesday 21.10.2015

12:00 – 15:00 Centrum Dialogu Przełomy na SEFF 
Centrum Dialogu Przełomy at SEFF 
„Der Fall Gleiwitz”, reż. / dir. Gerhard Klein 
Projekcja filmu w reżyserii Gerharda Kleina i LEKCJA HISTORII autorstwa 
Centrum Dialogu Przełomy. Film opowiada o prowokacji członków SS, 
która pierwszego września 1939 roku zapoczątkowała II Wojnę Świato-
wą. Doskonały język filmu odsłania jedną z akcji, dzięki której nacjonali-
ści oszukali świat w kwestii odpowiedzialności za wybuch wojny. 
A screening of film by Gerhard Klein and a LESSON IN HISTORY by 
Centrum Dialogu Przełomy. The film treats about the provocation by SS 

members, which started World War 2 on the 1st of September 1939. The 
perfect language of the film reveals one of the actions thanks to which 
nationalists have deceived the world as to who is responsible for the 
outbreak of the war.  
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 
Wstęp wolny / Admission free

16:00 – 18:00 Masterclass – Józef Robakowski 
Masterclass, czyli spotkanie młodych artystów, w tym studentów 
Akademii Sztuki, z Józefem Robakowskim. Pozwoli ono młodym 
twórcom na zaprezentowanie swojej twórczości oraz przedyskutowanie 
jej z Mistrzem. 
Masterclass is a meeting of young artists, including the students of the 
Academy of Art, with Józef Robakowski. It will enable young artists to 
present their creative work and discuss it with the master. 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp wolny / Admission free

18:00 – 20:00 Retrospektywa – Józef Robakowski vol. 1 
Retrospective – Józef Robakowski vol. 1 
Prezentacja twórczości prekursora i jednego z najważniejszych twórców 
sztuki video oraz profesora PWSFTViT w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, 
autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, 
obiektów, projektów konceptualnych, inicjator multimedialnych akcji 
artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. 
A presentation of the artistic output of the precursor and one of the 
most important artists of video art, as well professor at the Film School 
in Łódź. Artist, art historian, filmmaker, author of photography series, 
video records, drawings, installations, objects, conceptual projects, 
initiator of artistic multimedia actions. Curator and owner of the Galeria 
Wymiany gallery. 
„6 000 000”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Manifest Energetyczny”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Rynek”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Idę...”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Uwaga: Światło!”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Moje Wideomasochizmy”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„O palcach”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Sztuka to potęga!”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Koncert na głowę”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Piegi”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Len Lu...”, reż. / dir. Józef Robakowski  
„Mordę skuję”, reż. / dir. Józef Robakowski 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp wolny / Admission free

20:30 – 23:00 Najlepsze Filmy Świata: „Cobain: Montage of Heck” 
The Best Films in the World:”Cobain: Montage of Heck” 
reż. / dir. Brett Morgen 
Okrzyknięty jednym z najbardziej innowacyjnych i intymnych 
dokumentów wszech czasów. Poznaj Kurta Cobaina jak nigdy dotąd, 
w jedynym portrecie osławionej ikony muzyki autoryzowanym przez 
jego rodzinę. Nominowany do Oskara filmowiec Brett Morgen sprawnie 
łączy osobiste archiwum sztuki i muzyki Cobaina, niewidziane do tej 



pory filmy, animacje i odkrywcze wywiady z najbliższymi.  
Hailed as one of the most innovative and intimate documentaries of all 
time. Experience Kurt Cobain like never before in the only ever portrait 
of the famed music icon authorised by his family. Academy Award 
nominated filmmaker Brett Morgen expertly blends Cobain’s personal 
archive of art, music, never seen before movies, animation and revela-
tory interviews from those closest to him. 
Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20 
Wstęp płatny 15 zł / Admission 15 zł

21:00 – 02:00 Strefa Chillout: 21.10.2015 
Chillout Zone: 21.10.2015 
Niespodzianka filmowa vol. 5.  
Kultowa seria filmów Roberta Zemeckisa o podróżnikach w czasie oraz 
ich niezwykłym samochodzie DeLorean – wehikule czasu. A więc mała 
konfrontacja wizji przyszłości z filmu z rzeczywistością. 
Film surprise vol. 5. 
A cult film series by Robert Zemeckis about time travellers and their 
extraordinary DeLorean car – a time vehicle. A little confrontation of the 
film’s vision of the future with reality.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

Czwartek / Thursday 22.10.2015

12:00 – 14:00 VARIA: „Father0” 
reż. / dir. Konrad Pachciarek 
Filmowa opowieść o różnych relacjach młodych chłopaków z ojca-
mi – nieobecnymi, nieznajomymi. Sami próbują się z nimi zmierzyć, 
a niektórzy także dorosnąć do ojcostwa, do którego w żaden sposób nie 
zostali przygotowani. Jak potoczą się ich losy? W „Father0” usłyszymy 
muzykę i zobaczymy członków zespołu Luxtorpeda.  
A film story about the different relations between young boys and their 
fathers – ones who are absent, unknown. The boys try to face them, 
and some of them also try to grow up to be fathers themselves, though 
they have not been prepared for that at all. What will happen to them? 
“Father0” features the music and musicians of the band Luxtorpeda. 
Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73  
(wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego) 
Wstęp wolny / Admission free

18:00 – 20:00 Przekraczanie Granic – Tomasz Raczek, Bartosz 
Wójcik  
Crossing the Boundaries – Tomasz Raczek, Bartosz Wójcik 
Wraz z Tomaszem Raczkiem i Bartoszem Wójcikiem podejmiemy dys-
kusję na temat wciąż zanikającej granicy pomiędzy filmem a innymi 
gałęziami sztuk wizualnych i nowymi ścieżkami rozwoju technologii. 
Together with Tomasz Raczek and Bartosz Wójcik we will discuss the 
constantly fading boundary between film and other branches of audio-
visual art and the new paths of development.  
„Treasure of the Templars: Indiana Jones Fan Film”, 
reż. / dir. Kenneth Gawne  
„James Bond 007: One Last Shot”, reż. / dir. Rafael Bueno 

„Notebook”, autor / by Tomasz Lipko 
„Indiana Jones and the Staff of Moses” 
autor / by Jason Davies, Greg Hildebrandt Jr. 
„Die Wikinger”, produkcja / produced by Gebrueder Beetz 
„An Indiana Jones Adventure in the Amazing Atun Tunichal 
Muknal Cave”, autorka / by Jody Paterson 
Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73  
(wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego) 
Wstęp płatny 15 zł / Admission 15 zł 

19:00 – 21:00 Premierowy Chillout z duetem Jackpot 
Premiere Chillout with the Jackpot duo 
Premiera płyty „Historie wielkiej wagi” duetu Jackpot – gdzie indziej jak 
nie na SEFF ’15? Muzyczne historie, na podstawie których powstałby 
niejeden filmowy scenariusz. Zarówno na płycie, jak i podczas koncertu, 
oprócz Katarzyny Trzepiałowskiej i Macieja Kazuby, zagrają: Krzysztof 
Baranowski, Tomasz Szczęsny, Janusz „Kanapa” Jędrzejewski oraz 
Marcin „Pesos” Stachowiak. 
Premiere of the album “Historie wielkiej wagi” by the duo Jackpot – whe-
re else than at SEFF ‘15? Music stories on which one could build a film 
script. On the album, and during the concert, apart from Katarzyna 
Trzepiałowska and Maciej Kazuba we will hear: Krzysztof Baranowski, 
Tomasz Szczęsny, Janusz “Kanapa” Jędrzejewski, and Marcin “Pesos” 
Stachowiak. 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp wolny / Admission free

20:00 – 22:00 Retrospektywa – Józef Robakowski vol. 2 
Retrospective – Józef Robakowski vol.2 
„TEST 1”, reż. / dir Józef Robakowski 
„Próba 2”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Prostokąt dynamiczny”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Pasaż energetyczny”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Jadziu, odbierz telefon...”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Videocałuski”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„1, 2, 3, 4...”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Gnuśna linia”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Videopieśń”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Uwaga: Światło!”, reż. / dir. Józef Robakowski, Wiesław Michalak 
„Impulsatory”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„Z mojego okna”, reż. / dir. Józef Robakowski 
„cdn...”, reż. / dir. Józef Robakowski 
Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73  
(wejście od / entrance from ul. Niedziałkowskiego) 
Wstęp wolny / Admission free

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 6.  
Historia genialnego matematyka, który obala teorię Adama Smitha, ojca 
współczesnej ekonomii. W roli głównej Russell Crowe. 



Film surprise vol. 6.  
The story of a genius mathematician who confuted the theory of Adam 
Smith, the father of contemporary economy. Starring Russel Crowe.  
Niespodzianka filmowa vol. 7.  
Po zlikwidowaniu apartheidu Republika Południowej Afryki wciąż jest 
podzielona. Nowy prezydent, Nelson Mandela, namawia do współpracy 
trenera rugbistów i stawia mu cel – zjednoczyć kraj przez walkę o mi-
strzostwo świata. W rolach głównych – Morgan Freeman i Matt Damon. 
Film surprise vol. 7. 
After apartheid has been abolished, South Africa is still divided. The new 
president, Nelson Mandela, convinces a rugby coach to work with him, 
and gives him a goal – to unite the country through a fight for the world 
championship. Starring Morgan Freeman and Matt Damon.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

Piatek / Friday 23.10.2015

12:00 – 14:00 DEFA: Podział jako tożsamość  
DEFA: Division as identity 
Wykład Jörga Fotha na temat Deutsche Film AG (Niemiecka Wytwórnia 
Filmowa), w skrócie DEFA, która była jedynym studiem filmowym w NRD. 
Do 1992 roku DEFA wyprodukowała 700 filmów fabularnych, 750 filmów 
animowanych i ponad 2000 filmów dokumentalnych, długo- i krót-
kometrażowych. Materiały te od lat 90. uważane są przez naukowców 
i hobbystów, zwłaszcza w USA, za wyjątkowy skarb.  
Jörg Foth’s lecture on Deutsche Film AG (a German film studio), DEFA 
for short, which used to be the only film studio in the GDR. Up until 1992 
DEFA has produced 700 feature films, 750 animated films, and over 
2,000 documentary films, short- and full-length. These materials have 
been considered exceptionally precious since the 90s by scientists and 
hobbyists, especially in the USA. 
Instytut Filologii Germańskiej, ul. Malczewskiego 10 - 12 
Wstęp wolny / Admission free

16:00 – 17:30 Oktoberfest 1910-1980 
Filmowa historia jednego z najpopularniejszych świąt niemieckich – 
monachijskiego Oktoberfestu. Na podstawie prezentowanych filmów 
widzowie będą mogli zobaczyć, jak zmieniała się ta tradycja przez 
blisko 70 lat – począwszy od wczesnych filmów niemych i amatorskich 
nagrań, poprzez urywki filmowe wykorzystane w codziennych wiado-
mościach, aż do filmowych eksperymentów z obrazem i dźwiękiem. 
The film story of one of the most popular German celebrations – Mu-
nich’s Oktoberfest. Thanks to the films presented, the viewers will have 
a chance to see how tradition changed during a period of over 70 years 
– starting from early German silent movies and amateur recordings, 
through bits of films used in the daily news, to films that experiment 
with image and sound.  
„Valentin auf der Festwiese", reż. / dir. Karl Valentin, Liesl Karl-
stadt  
„Münchener Oktoberfest", reż. / dir. Max Grix  
„München: Oktoberfest", reż. / dir.  nieznany / unknown  

„Münchener Oktoberfest", reż. / dir. Fritz Müller  
„Auf geht's", reż. / dir. Ferdinand Khittl  
„Oktoberfest", reż. / dir. nieznany / unknown  
„Der Wiesnpostbot", reż. / dir. Percy Adlon  
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, ul. Adama Mickiewicza 47 
Wstęp wolny / Admission free

17:30 – 19:30 Konkurs Europejski: Blok 1 
European Competition: Block 1 
W tegorocznym Konkursie Europejskim startują 32 realizacje z 20 
krajów, prezentujące przekrój najnowszego światowego kina dokumen-
talnego.  
In this year’s European Competition we will see 32productions from 
20 countries, presenting a review of the newest world documentary 
cinema. 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Naslovnica”, reż. / dir. Silvana Mendusic 
„YSME”, reż. / dir. Florian Doidy 
„Unterwegs mit Maxim Gorkiy“, reż. / dir. Kolja Kunt, Bernd Lützeler 
„BSB-GRU-EZE“, reż. / dir. Aline Benchemhoun 
„Interlude”, reż. / dir. John Stratoudakis 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 2 
European Competition: Block 2 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Leslie’s Journey”, reż. / dir. Marcos Nine 
„Domain and Range”, reż. / dir. Simon Welch 
„Figura”, reż. / dir. Katarzyna Gondek 
„Wrath: An Atlantis Faerytale”,  
reż. / dir. Aitken Pearson, Tristan Barnard 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł

21:00 – 01.00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 8. 
Historia żydowskich uciekinierów z nazistowskiego obozu, którzy w la-
sach Białorusi zakładają osadę, stającą się schronieniem dla ponad 
tysiąca osób. W głównych rolach – Daniel Craig, Liev Schreiber. 
Film surprise vol. 8.  
A story about Jewish fugitives from a Nazi camp who set up a set-
tlement in the forests of Belarus, where over a thousand people find 
shelter. Starring Daniel Craig, Liev Schreiber. 
Niespodzianka filmowa vol. 9. 
Nagrodzona trzema Oscarami (w tym za najlepszy film) opowieść 
o człowieku, który został porwany i sprzedany jako niewolnik na połu-
dniu USA w pierwszej połowie XIX wieku. Jego koszmar trwał długie 12 
lat. Film surprise vol. 9.  
Winner of three Academy Awards (including one for best film), it is 



a story of a man who was kidnapped and sold as a slave in the South of 
the USA in the first half of the 19th century. His nightmare lasted a long 
12 years.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

22:00 – 24:00 Wspólna Strefa Chillout  
projektu WEEKEND_100° i festiwalu SEFF ’15 
Shared Chillout Zone of the WEEKEND_100° project and the 
SEFF ’15 festival 
Vala Tanz Show „Notes on love and other stuff...” 
Interdyscyplinarny drag queen performance, który łączy ekspresyjny 
taniec, improwizowane monologi i groteskowy teatr. Choreografia two-
rzona na oczach widzów inspirowana jest nowojorskim vogue dancing, 
a tekst został zaczerpnięty z osobistych doświadczeń głównej bohaterki 
– królowej nocy i gwiazd. 
An interdisciplinary drag queen performance which connects 
expressive dance, improvised monologues, and grotesque theatre. 
Choreography created in front of the audience is inspired by New York 
vogue dancing, and the text comes from the personal experience of the 
central character – the queen of the night and the stars. 
Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5 
Wstęp wolny / Admission free

Sobota / Saturday 24.10.2015

12:00 – 14:00 VARIA: „GRENZE/GRANICA”  
VARIA: „GRENZE/BORDER” 
reż. / dir. Susanna Zdrzałek 
Polskie siatkarki i trener, który nie mówi po polsku. Szpital w Branden-
burgii, w którym polscy lekarze trafiają na polskich pacjentów. Artysta, 
który „likwiduje” granicę i tworzy nową, wspólną przestrzeń. „GRENZE/
GRANICA“ to wizualna podróż wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. 
Reżyserka bez uprzedzeń dokumentuje życie w regionie, który chce 
być czymś więcej niż tylko krańcem Polski czy krańcem Niemiec – jest 
przecież środkiem Europy. Premiera światowa filmu.  
A Polish female volleyball team and a coach that doesn’t speak 
Polish. A hospital in Brandenburg, where Polish doctors encounter 
Polish patients. An artist who “terminates” the border and creates 
a new, common space. “GRENZE/BORDER” is a visual journey along the 
Polish-German border. Free of prejudice, the director documents life 
in a region that wants to be something more than just the outskirts of 
Poland or Germany – it is, after all, the centre of Europe. World premiere 
of the film. 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp wolny / Admission free

15:00 – 17:00 Konkurs Europejski: Blok 3 
European Competition: Block 3 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program: 
„peut-être le noir”, reż. / dir. Juliette Joffé 
„Conversations”, reż. / dir. Eliane Esther Bots 

„UGUMU (The Toil)”, reż. / dir. Franciszek Lubicz-Łapiński 
„Raw Tomatoes”, reż. / dir. Özer Kesemen 
„Cats in Riga”, reż. / dir. Jon Bang Carlsen 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł 

17:30 – 19:30 Konkurs Europejski: Blok 4 
European Competition: Block 4 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Mów do mnie”, reż. / dir. Marta Prus 
„Reverse”, reż. / dir. Arthur Yakubov 
„Mother-Rythm”, reż. / dir. Francesca Fini 
„Cities (Potential Space)”, reż. / dir. Gusztáv Hámos, Katja 
Pratschke 
„Backward run”, reż. / dir. Ayce Kartal 
„This Is Joe”, reż. / dir. Francis Diaz Fontan 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł 

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 5 
European Competition: Block 5 
Główny program festiwalowy: 
„Curonia”, reż. / dir. John Grzinich 
„Verzamelen is een Ziekte”, reż. / dir. Kuba Szutkowski 
„Daugava Delta”, reż. / dir. Rainer Komers 
„watch”, reż. / dir. Ewan Golder, Leah Thorn 
„Stories From the Wars”, reż. / dir. Freja Andersson 
„Short film about life”, reż. / dir. Laila Pakalnina 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł 

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 10. 
Historia pierwszego od dwustu lat porwania amerykańskiego statku. 
Kapitan i dowodzona przez niego załoga Maersk Alabama zostają 
zaatakowani przez somalijskich piratów. W roli głównej Tom Hanks. 
Film surprise vol. 10.  
The story of the first hijacking of an American ship in 200 years. The 
captain of Maersk Alabama and his crew are being attacked by Somali 
pirates. Starring Tom Hanks. 
Niespodzianka filmowa vol. 11. 
Johny Depp, jako główny bohater, przeniesie nas w świat narkotykowy 
lat 80. Historia narkotykowego króla, który wprowadza do obrotu nowy 
narkotyk – heroinę. 
Film surprise vol. 11. 
Johny Depp, as the protagonist, will take us into the world of drugs 
of the 80s. The story of a drug lord who introduced a new drug to the 
market – heroin.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free



22:00 – 24:00 Wspólna Strefa Chillout  
projektu WEEKEND_100° i festiwalu SEFF ’15 
Shared Chillout Zone of the WEEKEND_100° project and the 
SEFF ’15 festival 
Koncert zespołu tsar 
Drugi wspólny wieczór to prawdziwa eksplozja nowego brzmienia. tsar 
to świeży projekt powstały w czerwcu 2014 roku w Szczecinie. Muzyka, 
którą tworzą, to połączenie post-rocka, alternatywy i elektroniki. W skła-
dzie zespołu znajdują się Maks Posio – wokal/gitara, Tomek Haptar – 
gitara, Patryk Lipnicki – bass, Paweł Szerszeń – perkusja. Niech nikogo 
nie zwiedzie ich krótki staż, to potężna broń dalekiego rażenia. 
Concert of the band tsar 
Another night together is a true explosion of new sound. Tsar is a fresh 
project created in June 2014 in Szczecin. Their music is a mixture of 
post-rock, alternative, and electronica. Members of the band are: Maks 
Posio – voice/guitar, Tomek Haptar – guitar, Patryk Lipnicki – bass, 
Paweł Szerszeń – drums. Pay no heed to their short existence, they are 
a mighty long-range weapon.  
Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5 
Wstęp wolny / Admission free

Niedziela / Sunday 25.10.2014 

12:00 – 14:30 Vipassana: widzieć rzeczy takimi, jakimi są  
– Tomasz Raczek 
Vipassana: to see things the way they are – Tomasz Raczek 
Vipassana to jedna z najstarszych technik medytacyjnych – naucza-
no jej w Indiach już ponad 2500 lat temu. Jej celem jest całkowite 
uwolnienie człowieka od wszelkich cierpień, usunięcie zanieczyszczeń 
umysłu i iluzji. Podczas spotkania prowadzonego przez Tomasza Racz-
ka zaprezentowany zostanie kilkakrotnie nagradzany dokument z 1997 
roku „Doing Time, Doing Vipassana” oraz słynny „The Dhamma Brothers” 
z roku 2008, który na festiwalu będzie miał swoją polską premierę. 
Vipassana is one of the oldest meditation techniques – it was taught in 
India as early as 2,500 years ago. Its purpose is to completely liberate 
a person from all suffering, to remove illusions and what pollutes the 
mind. During the meeting we will present the award-winning 1997 
documentary “Doing Time, Doing Vipassana” as well as the famous “The 
Dhamma Brothers” from 2008, which will have its Polish premiere at the 
festival. 
„Doing Time, Doing Vipassana”,  
reż. / dir. Ayelet Menahemi, Eilona Ariel  
„The Dhamma Brothers”,  
reż. / dir. Jenny Phillips, Andrew Kukura, Anne Marie Stein 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp wolny / Admission free

15:00 – 17:00 Konkurs Polski: Blok 1 
Polish Competition: Block 1 
Niespodzianką Konkursu Polskiego może być fakt, że aż 5 autorów 
i autorek prezentowanych filmów nie pochodzi z Polski. Polska jest 
producentem bądź koproducentem każdego z tych tytułów. Świadczyć 

to może o zacierających się granicach zarówno formalnych, jak i kultu-
rowych w naszym kraju.  
What can be surprising about the Polish Competition is that no fewer 
than 5 authors of the films presented here are not from Poland. Poland, 
however, produced or co-produced each of these titles. It may serve 
as an example of the disappearing of boundaries in our country, both 
formal and cultural ones. 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Pieśń Pasterza”, reż. / dir. Vahram Mkhitaryan 
„85625”, reż. / dir. Maciej Jarczyński 
“Touch Of Freedom”, reż. / dir. Sardar Arshad Khan 
„RekonGrodek”, reż. / dir. Devin Horan, Margherita Malerba 
„Wrona”, reż. / dir. Przemysław Jan Chrobak 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł

17:30 – 19:30 Konkurs Polski: Blok 2 
Polish Competition: Block 2 
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Amerykanka. All included”, reż. / dir. Viktar Korzoun 
„Sny Prawdziwe”, reż. / dir. Michalina Hendrys 
„Niewidzialne”, reż. / dir. Zofia Pręgowska 
„Widzialne - Niewidzialne”, reż. / dir. Michalina Hendrys 
„Chapri”, reż. / dir. Katarzyna Płazińska 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł

20:00 – 22:00 Konkurs Europejski: Blok 6 
European Competition: Block 6  
Główny program festiwalowy: 
Main festival program:  
„Tres Mujeres”, reż. / dir. Alexis Delgado Búrdalo 
„The Special Chair”, reż. / dir. Marco Zuin 
„Viikonloppulapsi”, reż. / dir. Tinja Ruusuvuori 
„Directed by Tweedie”, reż. / dir. Duncan Cowles 
„Mister James”, reż. / dir. Hannes Schilling 
„Jealous guy”, reż. / dir. Ulf Kristiansen 
Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2 
Wstęp płatny 10 zł / Admission 10 zł

21:00 – 23:00 Niedzielny Chillout z Arkiem Zawilińskim 
Sunday Chillout with Arek Zawiliński 
Niedzielny wieczór należeć będzie do Arka Zawilińskiego, człowieka 
drogi, polskiego Johnny’ego Casha. Na rozdrożu wygrał muzyczny poje-
dynek z diabłem o swoją duszę. Przyjdźcie i posłuchajcie, jak to było.  
Sunday night will belong to Arek Zawiliński, a man of the road, a Polish 
Johnny Cash. On the crossroads he won a music duel for his soul with 
the devil. Come and listen to how that went down.  
Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5 
Wstęp wolny / Admission free



„Les Kiriki acrobates japonais”, reż. / dir. Segundo de Chomón  
„The Motorist”, reż. / dir. Segundo de Chomón  
„Photographie d‘une etoile„, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Les Chiens savants”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Horrible Fin d’un concierge”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„A Peace of Coal”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Miss Harry’s femme serpent”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Bain de pied a la moutarde”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Scene pornographique”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„L’Amblystome”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Le Barbier fin de siecle”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Levres collees”, reż. / dir. Max Linder 
„The Tale of the Ark”, reż. / dir. Arthur Melbourne Cooper 
„Facheuse Meprise”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Sculpteur moderne”, reż. / dir. Segundo de Chomón 
„Acrobati comici”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Fox terriers et rats”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Saida e enleve Manneken-Pis „, reż. / dir. Alfred Machin 
„Au revoir et merci”, reż. / dir. nieznany / unknown 
Ośrodek Teatralny Kana, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5 
Wstęp wolny / Admission free

18:00 – 19:00 Ceremonia wręczenia nagród SEFF ’15 
SEFF ’15 Awards ceremony 
Ceremonia wręczenia nagród Szczecin European Film Festival 
odbędzie się już po raz drugi w najpiękniejszym budynku w Europie, 
czyli Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i po raz drugi 
poprowadzi ją znany szczeciński artysta – Konrad Pawicki. W programie 
m.in. oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom 
Konkursu Europejskiego i Konkursu Polskiego. Na Poziomie 4. dostępna 
będzie dla gości również wystawa fotografii poświęcona Sławomirowi 
Mrożkowi. 
The Szczecin European Film Festival Awards Ceremony will for the 
second time take place in the most beautiful building in Europe, which 
is the Szczecin Philharmonic Hall, and for the second time it will be 
hosted by renown Szczecin artist Konrad Pawicki. The program includes 
the official announcement of the outcome and the giving of the awards 
of the European and Polish Competitions. The guests will also have 
a chance to see a photography exhibition on Sławomir Mrożek, which 
will be held on the fourth floor. 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopol-
ska 48 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

19:00 – 21:00 Prezentacja nagrodzonych filmów  
Presentation of the awarded films 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,  
ul. Małopolska 48 
Wstęp na zaproszenia / Admission by invitation

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol. 14. 

21:00 – 01:00 Strefa Chillout: Znani ludzie  
– Historie prawdziwe w filmie  
Chillout Zone: Famous people – True stories in film  
Niespodzianka filmowa vol.12.  
Historia najbardziej śmiercionośnego snajpera w historii Stanów Zjedno-
czonych. Wielokrotnie odznaczanego członka Navy Seals. 
Film surprise vol. 12.  
The story of the most deadly sniper in the history of the USA, awarded 
member of the Navy Seals. 
Niespodzianka filmowa vol. 13. 
Afganistan, rok 2005, operacja „Red Wings”, tragiczna historia elitarnego 
oddziału Navy SEALs, w roli głównej Mark Wahlberg. 
Film surprise vol. 13. 
Afghanistan, year 2005, operation “Red Wings,” the tragic story of the elite 
Navy SEALs division, starring Mark Wahlberg.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

Poniedzialek / Monday 26.10.2015

16:00 – 18:00 Kino Jarmarczne 1896-1916 
Cinema of Attractions 1896-1916 
W ramach pokazu zaprezentowane zostaną najcenniejsze filmy 
europejskie z lat 1896–1916. Wśród nich znajdą się pierwsze komedie, 
dziewiętnastowieczne pokazy akrobatyczne, pierwsze filmy o zabar-
wieniu erotycznym, zadziwiające występy wytresowanych zwierząt 
czy pierwsze filmy z efektami specjalnymi. Operując prymitywnymi 
środkami, takimi jak kolorowanie kliszy lub złudzenia optyczne, filmy 
kina jarmarcznego potrafią zachwycić nawet współczesnego widza 
fantastycznymi obrazami.  
The screening will include the presentation of the most valuable 
European films from 1896-1916. Among them one may find the first 
European comedies, 19th century acrobatic shows, first erotic films, 
astonishing shows with trained animals, and first films with special 
effects. Using primitive means, such as colouring the film or optical 
illusions, the films of the cinema of attractions manage to entrance 
even a contemporary viewer with their fantastic images.  
„Will Evans, the Musical Eccentric”, reż. / dir. nieznany / 
unknown 
„Anarkistens Svigermoder”, reż. / dir. Viggo Larsen 
„Dansa Serpentina”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Le Roi des Dollars”, reż. / dir. Segundo de Chomón  
„L’Homme mysterieux”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Le Reveil de Chrysis”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Premier Prix de violoncelle”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Agoust Family of Jugglers”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Les Tulipes”, reż. / dir. Segundo de Chomón  
„Dr. Macintyre’s X-Ray Film”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Dr. Macintyre’s X-Ray Cabinet”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„Bain des dames de la cour”, reż. / dir. nieznany / unknown 
„The Adventures of <<Wee Rob Roy>> No. 1”, reż. / dir. nieznany 
/ unknown 

 



Pewnego dnia główny bohater trafia w miejsce, z którego nie może 
się wydostać – skalną szczelinę, stającą sie jego koszmarem na 127 
godzin. Film o uporze, woli walki i kresach ludzkiej wytrzymałości. 
Film surprise vol. 14. 
One day the protagonist finds himself trapped in in a slot canyon, which 
becomes his nightmare for 127 hours. A film about persistence, the will 
to fight, and the boundaries of human endurance. 
Niespodzianka filmowa vol. 15. 
Okres II wojny światowej. Niemcy dzięki Enigmie przechylają szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść. Historia człowieka, który pomimo przeciw-
ności losu, oskarżeń, łamie kod Enigmy, czego efektem jest powstanie 
jednego z największych wynalazków naszych czasów – komputera. 
Film surprise vol. 15.  
The second World War. Enigma tips the balance in Germany’s favour. 
The story of a man who, against all odds and accusations, breaks 
the Enigma code, which results in the creation of one of the biggest 
inventions of our days – the computer.  
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4 
Wstęp wolny / Admission free

MIEJSCA FESTIWALOWE / FESTIVAL VENUES
 
1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4
2. Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2
3. Český Film, al. Jana Pawła II 3-4
4. Biuro festiwalowe / Festival office: Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1.
5. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48
6. Ośrodek Teatralny Kana, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5
7. Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra i Pawła 4/5
8. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 
9. Instytut Filologii Germańskiej, ul. Malczewskiego 10 – 12
10. Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20
11. Studio TVP Szczecin,  ul. Niedziałkowskiego 24a
12. Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 (wejście od / enterence from Niedziałkowskiego)
13. Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, ul. Adama Mickiewicza 47



Informacje o biletach / Ticket information:

Karnet na Konkurs Europejski i Polski (8 bloków) 
/ Ticket-book for European and Polish Competitions (8 blocks): 50 zł

Jeden blok konkursowy / One Competition block: 10 zł

Najlepsze Filmy Świata (każdy film)  
/ The Best Films In the World (each movie): 15 zł

Przekraczanie Granic - Tomasz Raczek, Bartosz Wójcik  
/ Crossing the Boundaries - Tomasz Raczek, Bartosz Wójcik: 15 zł

Przedsprzedaż / Presale:

Punkt Obsługi Klienta / Customer service bilety.fm

Zamek Książąt Pomorskich, 
Korsarzy 34, Mały Dziedziniec, wejście "I" 
Szczecin 
tel. 91 886 07 21

oraz na / and at www.bilety.fm

a także przed projekcjami filmowymi / and before film screenings

Co-funded by/ wspolfinansowanie

Organiser / Organizator

Partnership / Partnerzy

Patrons of honour / Patroni honorowi

Media support / Patroni medialni


