
54. OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMÓW AMATORSKICH
 IM. PROF. HENRYKA KLUBY
 Konin - 26-29 czerwca 2008 r. 

Protokół z posiedzenia Jury 

Jury 54. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich im. prof. Henryka Kluby  w 
składzie:
Andrzej Kołodyński –   przewodniczący
Mieczysław Chudzik
Filip Zylber
Witold Kon  
po obejrzeniu  69  filmów na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2008 r.  postanowiło 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX OKFA  2008

Filmowi „Górnicy z Nikisza” w reżyserii Dawida Habrajskiego. 

Jury pragnie przy tym zwrócić  uwagę na szczególne walory edukacyjne i 
wychowawcze programu „Mój świat po dwóch stronach kamery” w ramach 
którego film został zrealizowany. 

Nagroda została ufundowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (3000 
zł brutto),   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1000 zł brutto) oraz 
Sklep Jubilerski  Gold Kram  - statuetka Grand Prix OKFA 

I NAGRODĘ GŁÓWNĄ 

Filmowi  „Portret Ewy” Przemysława Filipowicza zrealizowany w Butcher’s Film 
w Bolesławcu. 

Nagroda została ufundowana przez Prezydenta Miasta Konina (2500 zł brutto) i 
Starostwo Powiatu Konińskiego (800 zł brutto),

II NAGRODĘ GŁÓWNĄ 

Filmowi  „Reżyser czyli w poszukiwaniu Migdalowej Polany” za cenną 
poznawczo i ciekawie udokumentowaną relację o działaczu pioniera filmowego 
ruchu amatorskiego Leona Wojtali, którą przedstawił Wojciech Szwiec z MKF 
Łaziska Górne.

Nagroda została  ufundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (1000 zł brutto) 
oraz Multimedia Polska (1500 zł brutto)



III NAGRODĘ GŁÓWNĄ 

Filmowi „Droga do Szołbiznesu”, w którym Marek Kosowiec z Tuczna 
przedstawia z dokumentalną prawdą, dowcipem i zmysłem obserwacji niełatwy 
proces realizacji teledysku.

Nagroda została ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2000 zł brutto), 

nagrodę za najlepszy film fabularny 

filmowi  „Portret Ewy” Przemysława Filipowicza z Butcher’s Films w 
Bolesławcu. Jury pragnie również wymienić film „Pięknie jest żyć” tegoż 
twórcy, podkreślając pełne sympatii przedstawienie bohaterki, pani Halinki. 

Jest to Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (1500 zł brutto)

nagrodę za najlepszy film dokumentalny 

filmowi „Nim powstanie mim” Anny Kasperkiewicz z Częstochowy, który z 
uwagą i zaangażowaniem śledzi etapy szczególnego procesu twórczego.

Jest to Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1500 zł brutto) 

nagrodę za najlepszy film animowany 

filmowi  „Przygody ślimaka Maciusia” Aleksandry Mielińskiej z AKF „Laterna 
Magica” z Legnicy za dowcip i świeżość.

Jest to Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (1500 zł brutto)

nagrodę za najlepszy debiut 

otrzymuje Izabela Przylipiak za filmy „Antara” i „Deevanah” , które są 
przykładem dzieła autorskiego, dyscypliny artystycznej i wrażliwości 
plastycznej. Izabela Przylipiak wyreżyserowała oba filmy, napisała scenariusze, 
zaprojektowała kostiumy i scenografię, opracowała układy choreograficzne i 
wykonała zdjęcia. 

Jest to Nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ( 800 zł) oraz 
Multimedia Polska 

nagrodę za najlepszy zestaw otrzymuje Klub „Laterna Magica” z Legnicy za 
pomysłowe, dowcipne i pełne uroku filmy animowane 

Jest to Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1800 zł brutto) oraz 
Multimedia Polska (dwa zestawy upominków)



Jury przyznało także wyróżnienia:

- filmowi animowanemu „Fabryka urojeń” Piotra Dworaczyńskiego z Tarnowa

Wyróżnienie honorowe

oraz dokumentom, które zwróciły uwagę odkrywczością tematów i wysokim 
poziomem  profesjonalnym realizacji;

-  „Hania” Ani Lipki zrealizowanemu w ramach programu „Mój świat po dwóch 
stronach kamery”

Wyróżnienie ufundowane przez Zakład Fotograficzny Andrzeja Krajewskiego (aparat 
fotograficzny) oraz Multimedia Polska 

- „Komendant” Jacka Dworakowskiego z Gdyni

Wyróżnienie ufundowane przez Bońka Sound  (mikrofon profesjonalny) oraz 
Multimedia Polska 

-  „Ku.. ku.. kułcze jajo” Pawła Popko z Warszawy

Wyróżnienie honorowe

 - „Pod innym niebem” Marka Sojki, Macieja Kochajewskiego, Daniela Zioły z 
Głuchołaz

Wyróżnienie ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(200 zł) i Studio Foto Raj (torba do kamery)

- „Światło świata” Jacka Adamczewskiego z Łodzi;

Wyróżnienie ufundowane przez Radio Planeta (MP3) i Centrum Kultury i Sztuki w 
Koninie (200 zł)

Ponadto do nagród roku Jury typuje:

Za reżyserię – Portret Ewy – Przemysława Filipowicza

Za scenariusz – Klej – Przemysława Filipowicza

Za grę aktorską Ewę Kozłowską z filmu Portret Ewy

Podpisy Jury


