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Informacja o XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego i wydarzeniach towarzyszących  

 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego jest nie 
tylko największym przeglądem filmów przyrodniczych w Polsce, ale i imprezą kulturalną o 
coraz większym zasięgu i prestiżu, której cechą szczególną jest doniosła funkcja edukacyjna – 
głównie w zakresie szerzenia wiedzy przyrodniczej i kreowaniu postaw proekologicznych 
społeczeństwa. 
Tegoroczna, XVI edycja MFFP odbyła się w dniach 17 – 21 czerwca b.r. w Łodzi i na terenie 
Województwa Łódzkiego. Organizatorami Festiwalu były, tradycyjnie już, następujące 
instytucje: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Stowarzyszenie „Film – Przyroda – Kultura”, 
Łódzki Dom Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Łodzi i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, zaś realizację Festiwalu umożliwiło 
dofinansowanie ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej oraz Gminy i Miasta Warta. 
XVI edycja Festiwalu objęta została Patronatem Honorowym przez: Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – Panią Profesor Małgorzatę Omilanowską. Wojewodę Łódzkiego 
– Panią Jolantę Chełmińską, Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Witolda Stępnia, 
Prezydenta Miasta Łodzi – Panią Hannę Zdanowską, Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej – Panią Agnieszkę Odorowicz, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Burmistrza Gminy i Miasta Warta – Pana Jana 
Serafińskiego, Wójta Gminy Inowłódz – Pana Bogdana Kąckiego. 
  
Do Konkursu Głównego Festiwalu zakwalifikowano 46 filmów nadesłanych z 11 krajów. 
Jury XVI MFFP przyznało 10 nagród i 3 wyróżnienia. Nagrody dla laureatów Festiwalu 
ufundowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej Pani Agnieszka Odorowicz, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Prezes Zarządu KINO POLSKA TV S.A. Pan 
Bogusław Kisielewski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Pan Jacek Bromski, 
Polskie  Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT, Radio Łódź, Lasy Państwowe, Burmistrz 
Gminy i Miasta Warta Pan Jan Serafiński. 
Grand Prix XVI MFFP przyznano filmowi „MIEJSCE W RAJU” („Place in Paradise”) w 
reżyserii Beaty Hyży - Czołpińskiej (Polska).  
(Lista laureatów XVI MFFP znajduje się na stronie www.wfo.com.pl w zakładce Festiwal – 
wydarzenia.)  
W ramach wypełniania edukacyjnej, proekologicznej misji Festiwalu odbył się także 
Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego przeznaczony dla najmłodszych, 
nieprofesjonalnych twórców – entuzjastów wiedzy przyrodniczej, organizowany przy 
wsparciu finansowym i pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do Konkursu zgłoszono 27 filmów, z których zakwalifikowano 
19. Pokaz konkursowy odbył się w kinie łódzkiego Muzeum Kinematografii w dniu 19 
czerwca i zgromadził bardzo liczną widownię. Jury Konkursu Młodzieżowego przyznało 4 
nagrody i 4 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę zdobył film „OKO FAUNY” zrealizowany przez 
Weronikę Słomczewską z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w 
Skierniewicach. 
 
Wyjątkowość Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza 
Puchalskiego polega na tym, że przebiega on w dwóch równoważnych i uzupełniających się 
wzajemnie nurtach: jeden z nich obejmuje prezentację i rywalizację przyrodniczych filmów 
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konkursowych, drugi zaś liczne zajęcia warsztatowe i wydarzenia mające na celu edukację 
ekologiczną społeczeństwa – adresowaną głównie do dzieci i młodzieży. 
Nurt warsztatowy obejmował zajęcia realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
7 w Łodzi: konkursy, warsztaty i wystawy. Na Festiwalu prezentowano prace zarówno 
uczniów ZSO nr 7 jak również uczestników zajęć ekologicznych organizowanych przez 
szkołę. Zorganizowano liczne zajęcia z fotografii przyrodniczej oraz warsztaty dla dzieci i 
młodzieży nad zalewem Jeziorsko prowadzone przez fotografów przyrody. Edukacja 
prowadzona była także w łódzkim Ogrodzie Botanicznym i na terenie łódzkich szkół , kin i 
galerii. Pokazy filmowe i wystawy fotograficzne wzbogacane były o wykłady monograficzne 
i spotkania z twórcami. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się wykład połączony z 
pokazem filmu „Polodowcowisko” – pierwszego polskiego podwodnego filmu 
popularnonaukowego zrealizowanego w technice 3D oraz zajęcia dla najmłodszych 
realizowane w kinie „Kinematograf” Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
 
Program XVI edycji Festiwalu obejmował: 
Wystawę zdjęć przyrodniczych „Opowieść o rzekach” w Galerii 87 Urzędu Miasta Łodzi , na 
którą składały się prace przesłane przez wybitnych polskich fotografów przyrody nawiązujące 
do tematu przewodniego tegorocznego Festiwalu. 
Wystawy zdjęć Patrona Festiwalu – Włodzimierza Puchalskiego: 

• „Ptaki wodno – błotne” ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego  
• oraz „Zielona seria Włodzimierza Puchalskiego” – prezentacja zdjęć z wcześniejszych 

albumów Puchalskiego opracowanych przez Tomasza Ogrodowczyka z Ośrodka 
Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych.  

Wystawę fotografii przyrodniczej „W świecie ważek” w ZSO nr 8 w Łodzi.   
Sesję popularnonaukowa w Instytucie Europejskim w Łodzi pt. „Znaczenie kreatywnej 
wyobraźni i dbałości o walory formalne w filmie i fotografii przyrodniczej”.  
Uroczyste Otwarcie Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na które złożyły się: wystawa 
malarstwa Kariny Słowińskiej „Ogrody 2”, wystawa Okręgu Łódzkiego Związku Fotografów 
Przyrody „Okiem obiektywu” wraz z jej omówieniem, koncerty muzyczne: grupy Michała 
Jacaszka – „Katalog Ptaków” wraz z nagraniami terenowymi z lasów i parków oraz 
wizualizacjami, a także grupy „Kruszenie neuronów”, która wykonała własne kompozycje 
muzyki do archiwalnych filmów przyrodniczych produkowanych przez Wytwórnię Filmów 
Oświatowych, wizualizacje świetlne przygotowane dla uczczenia „Roku Światła” oraz pokaz 
filmu „Cauldron of life” w reżyserii Steve’a Lovecek’a Lichtag’a wraz z wystąpieniem 
autora. 
Wycieczki edukacyjne wzdłuż zalewu Jeziorsko, prowadzone przez ornitologów. 
Pokaz multimedialny fotografii przyrodniczej przedstawiającej dzikie ptactwo z okolic 
Jeziorska. 
Wystawę „Stach z Warty” poświęconą twórczości Stanisława Szukalskiego oraz pokaz 
filmów WFO poświęconych temu artyście: „Szczepowy” i „W kręgu Stanisława 
Szukalskiego”. 
Warsztaty mistrzowskie dla realizatorów filmowych na terenie rezerwatu zalewu Jeziorsko. 
Wystawę prac Adama Adamskiego „Horologium” w łódzkim Muzeum Kinematografii, wraz 
z prelekcją wygłoszoną przez Autora. 
Wystawę fotografii przyrodniczej Grzegorza Bobrowicza „Szepty przyrody” – Galeria 
„Olimpijka”, wraz z prelekcją Autora. 
Wystawę fotografii przyrodniczej Jerzego Dolaty „W piasku wyrzeźbione” w Galerii 
Zarzewskiej, wraz z prelekcją Autora. 
Pokaz plenerowy filmów przyrodniczych z okazji 20lecia Spalskiego Parku Krajobrazowego 
na zamku w Inowłodzu. 
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Multimedialną projekcję prac autorów wystawy „Opowieść o rzekach” oraz spotkanie z jej 
twórcami. 
Spotkanie z Davidem Barną – długoletnim pracownikiem Biura Służby Parków Narodowych 
USA – wykład dotyczący Parków Narodowych. 
Multimedialny pokaz „Zielona seria Włodzimierza Puchalskiego” prowadzony przez 
Tomasza Ogrodowczyka, połączony z wykładem i prezentacją słuchowiska powstałego na 
podstawie w/w serii.. 
Pokaz specjalny dla dzieci filmu Romana Dębskiego „Przystanek Jeziorsko” (produkcja 
WFO) i spotkanie z twórcą. 
Gala wręczenia nagród XVI MFFP w kinie ŁDK. 
Zwiedzanie Skansenu Ogrodu Botanicznego w Łodzi połączone z wernisażem wystawy prac 
uczniów ZSO nr 7 w Łodzi i efektownym, plenerowym spektaklem Teatru tańca V6 „Barwy 
natury” – zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Film – Przyroda – Kultura” dzięki 
dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.  
W ostatnim dniu Festiwalu – 21 czerwca odbyły się zajęcia edukacyjne połączone z projekcją 
filmów dla dzieci oraz pokaz zwycięskich filmów XVI MFFP w Radio Łódź. 
 
Już po zakończeniu wydarzeń XVI edycji Festiwalu, w okresie od czerwca do końca grudnia 
2015 roku zorganizowane zostaną – we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – pofestiwalowe pokazy najlepszych filmów 
przyrodniczych – laureatów XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego. 
 
W ten sposób, dzięki przeprowadzeniu wyżej wymienionych wydarzeń i imprez o charakterze 
artystycznym i edukacyjnym, zrealizowane zostały główne cele Festiwalu: 

• Edukacja ekologiczna społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
• Promocja dokonań polskich i zagranicznych twórców w dziedzinie filmu 

przyrodniczego – ukazująca społeczeństwu atrakcyjność filmu przyrodniczego i 
niesionej przez ten rodzaj filmu wiedzy. 

 
 
Zadanie pn. „XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego 
"Szlaki Przyrodniczo-Kulturowe" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 300.000 zł, 
całość zadania wynosi 343.300 zł. 
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