LUCJAN BOKINIEC, POPULARYZATOR DOBREGO KINA
Była połowa lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku,
dokładnie 22 stycznia 1956 roku. W sali kina
„Zetempowiec” (w późniejszych latach to kino nazywało
się „Znicz”), w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul.
Szymanowskiego zebrało się ok. 200 osób. Najpierw
odbyła się prelekcja Bogumiła Kobieli, potem rozpoczął
się pokaz filmu „Cud w Mediolanie”, reżyserii Vittorio
de Siki. Po filmie Bobek Kobiela wraz ze Zbyszkiem
Cybulskim usiłowali jeszcze poprowadzić dyskusję, ale
niezbyt się ona kleiła. W sali było zimno i mało
przytulnie. Wkrótce wszyscy rozeszli się do domów.
Jeden człowiek cieszył się jednak szczególnie z tego
wieczoru. Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne
młody student Politechniki Gdańskiej, Lucjan Bokiniec
uznał ten seans za wielki sukces. Można już było mówić
o powstaniu DKF, czyli Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, który przez następne lata miał stać się czymś
szczególnym w życiu kulturalnym Gdańska
Tylko najstarsi z nas pamiętają przełom lat 40 i 50 XX w. Na kilka lat nasz kraj odgrodzony
został szczelnie kurtyną, nieoficjalnie nazwaną „żelazną”. Odizolowała nas ona od kultury Zachodu. W kinach grano jedynie filmy radzieckie i produkcje z państw naszego obozu, to samo
było w teatrach. Już samo publiczne mówienie o jakichkolwiek wartościach kultury amerykańskiej, francuskiej czy angielskiej było nazywane odchyleniem prawicowym, które mogło zakończyć się rozmową ze „smutnymi panami”. Oficjalne środki masowego przekazu służyły propagandzie i ogłupianiu (co zresztą także przez następne dziesięciolecia nie chciało się zmieniać).
W początkach lat 50. zakłamania w każdej dziedzinie, nie tylko kultury, doświadczali
wszyscy. Byli tacy, którym np. odpowiadało to, że przywódca wspaniałej armii komunistycznej Korei Północnej jest nazywany wielkim bohaterem swego narodu, a gen. Mc. Arthur, który podstępem przepędził dzielnych północnych Koreańczyków z południa, jest agresorem
i zbrodniarzem wojennym.
W tym ponurym okresie, w prowincjonalnym wówczas Białymstoku do szkoły średniej
chodził chłopak, który zakochał się w kinie i czekał na dzień, kiedy będzie mógł zobaczyć
w kinie nie tylko radziecki film propagandowy, ale także coś z wielkiego świata, w tamtych
latach niedostępnego.
W roku śmierci wielkiego wodza Józefa Stalina Lucjan Bokiniec (ur. 1935), młody człowiek z Podlasia, a właściwie z podlaskiej wsi Turośń Kościelna, rozpoczął studia na Wydziale
Łączności Politechniki Gdańskiej. Od razu został starostą roku i to bez formalnych wyborów.
Wolne chwile, których na I roku było niewiele, studenci wykorzystywali na zabawy w „Bratniaku”, grę w brydża, spotkania towarzyskie. W ramach tzw. odchamiania się można było
pójść do kina, w którym królowały filmy wyprodukowane przez naszych ówczesnych przyjaciół. Mimo jednorodnego repertuaru seanse filmowe były ulubioną rozrywką Lucjana.
Jesienią 1954 r., na początku kolejnego roku akademickiego, pojawiła się informacja o planowanym na lato 1955 r. zwołaniu do Warszawy Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.
Zarząd Główny Związku Młodzieży Polskiej, w porozumieniu z Komitetem Centralnym PZPR
wezwał do tzw. oddolnych inicjatyw w celu pokazania młodzieży całego świata jak polska młodzież pielęgnuje sztukę i kulturę. Sytuacja była na tyle poważna, że władza ludowa zaakceptowała
nawet tworzenie zespołów jazzowych (wcześniej uznawanych za wytwór dekadenckiej kultury
imperialistycznego zachodu). Rozpoczęła się także moda na teatrzyki studenckie. W Gdańsku
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właśnie wtedy powstał teatrzyk „Bim Bom”, którego opiekunami artystycznymi zostali dwaj
sprowadzeni do Gdańska absolwenci szkoły teatralnej z Krakowa: Zbyszek Cybulski i Bogumił Kobiela. Pierwszy program „Bim Bomu” był rewelacyjny i rewolucyjny. Profesjonalnie
przygotowany i wykonany wprowadzał to, co już za rok miało stać się normą – krytykę kultu
jednostki i zakłamania kadry partyjnej. Teatrzyk odniósł sukces w ogólnopolskich eliminacjach i został wysłany na Festiwal Młodzieży do Warszawy.
W tym samym czasie Lucjan Bokiniec wpadł na pomysł zorganizowania klubu filmowego. W rozmowach z przedstawicielem partii na uczelni podniósł sprawę ważności dyskusji na
tematy społeczne i polityczne, do których kino stanowiło dobrą bazę. Na początku marca
1955 r. politechniczna grupa inicjatorska Lucjana Bokińca porozumiała się w sprawie tworzenia klubu filmowego z grupą studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie , reprezentowaną przez Jerzego Jaroszkę. Oficjalna rejestracja klubu przeciągała się jednak. Pozwolenie z Warszawy nadeszło kilka miesięcy po Festiwalu Młodzieży – w grudniu 1955 r.
11 grudnia powołany został Dyskusyjny Klub Filmowy Studentów i Młodej Inteligencji.
W spotkaniu założycielskim DKF w kawiarni sopockiego Grand Hotelu uczestniczyli: Lucjan
Bokiniec, Andrzej Cybulski, Ola Jaroszka-Matoga, Andrzej Konopacki, Lech Milian, Kazimierz Mosiewicz, Jerzy Ogórek. Jerzy Jaroszka, który spóźnił się na zebranie założycielskie,
został jego pierwszym prezesem.
Po pierwszej inauguracyjnej projekcji filmowej klubu w styczniu 1956 r., następne w tym
szczególnym dla Polski roku, odbywały się nieregularnie. Przeważnie jednak po pokazach
odbywały się burzliwe dyskusje ideologiczne i polityczne. Wiosną 1956 r. odbył się pierwszy
pokaz DKF obejmujący zestaw etiud filmowych.
Bokiniec jako starosta roku angażował się także w organizację funkcjonowania radiowęzła
PG. Transmitujący do tej pory ogólnopolski program I, zaczął prowadzić własny program,
uwzględniając w nim radiostację „Wolnej Europy”, daleką od gloryfikowania PRL-owskiej rzeczywistości. W październiku 1956 r. radiowęzeł wezwał studentów do uczestniczenia w wielkim
wiecu przed głównym gmachem politechniki. W grudniu 1956 r. studenci, a właściwie Zrzeszenie
Studentów Polskich, otrzymało od Komitetu Miejskiego PZPR (po długich targach i negocjacjach)
budynek
przy
Wałach
Jagiellońskich, w centrum Gdańska.
Budynek ten, oddany do użytku w 1901 r.,
służył wcześniej jako siedziba Generalkommando – dowództwa pruskiego
garnizonu w Gdańsku, następnie jako
siedziba głównodowodzącego alianckimi
siłami okupacyjnymi po I wojnie
światowej, siedziba Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w okresie Wolnego
Miasta Gdańska, w czasie II wojny
światowej
jako
siedziba
Zarządu
Budynek Żaka w latach 50 XX w., zdj. urbanity.pl
Okręgowego Wojsk Lądowych, a po II
wojnie siedziba Komitetu Miejskiego
PZPR. ZSP administrowało budynkiem do roku 1978. Bokiniec chciał tam od razu umieścić siedzibę DKF, przez dłuższy czas jednak funkcjonowały w nim nadal przeróżne organizacje nie
związane z ruchem studenckim. Wiosną 1957 r. studenci przeprowadzili w swej nowej siedzibie
remont. Pierwsze przeglądy filmów zostały jednak zorganizowane w sopockim kinie „Polonia”.
Jeszcze latem 1956 r. odbył się przegląd filmów kina niemego, w grudniu 1956 r. DKF zorganizował pierwszy przegląd monograficzny twórczości Rene Claira. W kwietniu 1957 r. odbył się
tam wielki przegląd filmów Chaplina.
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W tym samym czasie Lucjan Bokiniec z grupą członków DKF przystąpił do urządzania
w budynku Żaka (tak został nazwany) sali kina klubowego. Kino z salą na ponad 100 osób
zaczęło działać w październiku 1957 r. organizując seanse poniedziałkowe Kina Dobrych
Filmów. DKF zaczął także wydawać swoje pismo – miesięcznik „Nasz Ekran”. Jego redaktorem był Leszek Milian.
W lutym 1958 r. DKF zorganizował ogólnopolskie seminarium dotyczące neorealizmu
w filmie włoskim. Zaprezentowano na nim filmy R. Roselliniego, A. Blasettiego, V. de Siki
oraz L. Zampy, a referat okolicznościowy wygłosił K.T. Toeplitz.
Kino „Żak” dość szybko stało się popularne wśród mieszkańców Gdańska. Było jednym
z 5 kin działających w Gdańsku (przypomnieć należy, że nie było jeszcze telewizji). Gdy
Centrala Wynajmu Filmów przekazała „Żakowi” do wyświetlania film „Casino de Paris”
A. Hunebelle na zupełną wyłączność, kino zaczęło być traktowane jako miejsce wyjątkowe.
W tym samym roku zaczęła funkcjonować w budynku „Żaka” kawiarnia letnia, w której występowali tak znani później wykonawcy, jak Duduś Matuszkiewicz, czy Zbigniew Namysłowski.
W październiku 1958 r. Lucjan Bokiniec został wybrany prezesem DKF-u. Funkcję tą
sprawował przez wiele następnych lat. Już wówczas cieszył się dużym autorytetem, nie tylko
w środowisku studenckim, jako sprawny organizator kultury studenckiej. Bokiniec, jako szef
kina, miał także wpływ na jego repertuar, który zaczął różnić się od repertuarów kin konwencjonalnych. Na stałe do programu kina weszły różnego rodzaju przeglądy tematyczne, prezentujące dorobek kinematografii różnych krajów i różnych reżyserów. W ten sposób jakościowo
zmieniał się zestaw sympatyków DKF-u.
Wiosną 1959 r. założony przy Żaku Amatorski Klub Filmowy nakręcił własną etiudę filmową. Otrzymała ona nagrodę specjalną jury na ogólnopolskim festiwalu w Katowicach.
Wokół Żaka pojawiło się w tym okresie grono nowych twórców i aktorów, m.in. Jerzy Afanasjew, Zdzisław Maklakiewicz, oraz Edward Obertyński – ekspert od filmów na wąskiej taśmie, oficer kulturalno-rozrywkowy na M/S „Batory”, dzięki któremu DKF mógł wyświetlać
najnowsze filmy z całego świata, w wersji oryginalnej.
Okres 1959-62 to także czas sukcesów teatrzyków i kabaretów działających przy Żaku,
takich jak „Co To”, „To Tu”, „Cyrk Rodziny Afanasjeff”, „Teatr Rozmów”, „Uwaga 61”.
W kawiarni Żaka można było spotkać coraz bardziej znanych artystów i literatów. Gdy spojrzymy na nazwiska: Jerzy Afanasjew, Tadeusz Chyła,
Zbigniew Cybulski, Jerzy Derfel, Jacek Fedorowicz,
Janusz Hajdun, Bogumił Kobiela, Zbigniew
Kosycarz, Franciszek Walicki, Czesław Wydrzycki –
Niemen, Wanda Warska, Roman Polański, Andrzej
Wajda, Jerzy Hoffman, Stanisław Dygat, Ernest
Bryll, Henryk Tomaszewski, widzimy prężny ośrodek
życia kulturalnego, jeden z ważniejszych w naszym
kraju. Pojawiały się tu także gwiazdy zagraniczne,
m.in. Karel Gott, Dave Brubeck, czy Norman
McLaren – kanadyjski filmowiec, Juliette Greco.
Klub Filmowy, na który składały się: Dyskusyjny
Klub Filmowy, Amatorski Klub Filmowy oraz Kino
Dobrych Filmów, organizował wiele imprez filmowych. Gdy trzeba było uczcić rocznicę Rewolucji
Październikowej, Lucjan Bokiniec organizował przegląd filmów rosyjskich twórców najbardziej wartościowych produkcji, takich jak Dżiga Wiertow, reżyser filmów z gatunku tzw. kinooka, jeden z
Lucjan Bokiniec i Norman McLaren, 1959 r.
największych dokumentalistów przedstawiających

3

obiektywną prawdę o wydarzeniach, zachodzących zmianach. Wiertow był jednym z ulubionych twórców szefa DKF-u. Innym cenionym przez Bokińca reżyserem rosyjskim był Sergiusz Eisenstein. Jego filmy, takie jak „Strajk”, „Pancernik Potiomkin”, „Aleksander Newski”, „Que Viva Mexico”, mimo elementów propagandowych, uważane były za wartościowe
pod względem artystycznym. Na zorganizowanym w 1960 r. przeglądzie filmów Grigorija
Aleksandrowa, obok twórcy, byłego współpracownika Eisensteina, pojawiła się jego żona
Lubow Orłowa, gwiazda radzieckiego ekranu.
Na pokazywanie szerokiej publiczności niektórych filmów trzeba było uzyskać zgodę
miejscowych władz. Tak było między innymi z przeglądem filmów przedwojennych, których
kopie uzyskano z Centralnego Archiwum Filmowego w Warszawie, a na których pokazanie
władze gdańskie nie chciały się zgodzić. Zdecydowało zdanie pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który zezwolił na urządzenie otwartego przeglądu – pamiętał
przedwojennego aktora – Dymszę.
Gdański
DKF
prezentował
najchętniej filmy młodych twórców,
poczynając od ich etiud studenckich.
Pewnego dnia w kinie „Żak” pojawili się
więc „Dwaj ludzie z szafą” oraz Roman
Polański, jeszcze wówczas nieznany
światowej publiczności. DKF jako klub
dyskusyjny rozpalał dyskusje na modne
i chętnie poruszane tematy, nie tylko z
zakresu sztuki filmowej. Był prawdziwym forum dyskusyjnym, miejscem
kształtowania
opinii,
poglądów,
swoistym salonem kulturalnym. Jak
pisał Wojciech Giełrzyński: „Stocznia
buduje w Gdańsku statki, a Żak buduje
kulturę”. Emanacją pozycji Żaka w
Aktorzy teatrzyku „Co To” oraz „Bim-Bom”, m.in. J. Fedorośrodowisku twórców kultury było
wicz, W. Bielicki, Z. Cybulski, B. Kobiela, oraz T. Tuszyńska
umieszczenie akcji filmu „Do widzenia,
w scenie z filmu „Do widzenia, do jutra” , zdj. fonoteka.fn.org
do jutra” Janusza Morgensterna właśnie w
Żaku. W filmie, którego scenariusz
napisali, i w którym wystąpili Kobiela i
Cybulski, grają także ludzie Żaka: Wowo
Bielicki, Jacek Fedorowicz oraz aktorzy z
teatrzyku „Co To”.
Wyrazem uznania władz dla środowiska żakowskiego było powierzenie
Żakowi prac związanych z organizacją II
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Kultury
Studentów (pierwszy odbył się w
Krakowie w 1959 r.). Prace organizacyjne
trwały ponad pół roku, a sam festiwal
odbył się w maju 1961 r., gromadząc na
100 imprezach ponad 10 tys. uczestników.
Popisywały się kabarety, koncertowały
zespoły estradowe, odbywały się dyskusje
z literatami. Na festiwalu gościli m.in.

W. Broniewski na Festiwalu Kultury Studentów w Gdańsku,
zdj. rp.galeria.pl
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W. Broniewski, J. Przyboś, S. Grochowiak, R. Kapuściński, J. Grotowski. Wielu twórców
szczyciło się potem nagrodami zdobytymi na tym festiwalu.
W początku lat 60, gdy władze Żaka coraz bardziej skłaniały się ku realizowaniu imprez
studenckich na zamówienie polityczne, Klub Studencki „Żak” zaczął tracić na popularności
na rzecz „Kwadratowej”, czy „Rudego Kota”. DKF, który był bardziej niezależny finansowo,
nie musiał zabiegać o względy urzędników. Dobrany zespół Lucjana Bokińca nie przestawał
tworzyć nowych form działalności, takich jak studium filmowe obejmujące podstawy techniki
filmowej, które w latach 1962-65 ukończyło 60 osób. W 1963 r., na IX Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich w Gdańsku, DKF z Gdańska zajął 3 miejsce, a pierwsze wśród
klubów studenckich. Impreza była znakomicie zorganizowana, czego gratulował Bokińcowi
przewodniczący jury Andrzej Wajda.
Bokiniec gromadził wokół klubu filmowego coraz to nowych studentów, poszukujących
oryginalnych filmów, nie prezentowanych w oficjalnej dystrybucji. Zdobywał skądś filmy
ważne, klasykę kina, także najnowsze produkcje.
Przyjaciele z tamtych lat mówią
o nim, że był człowiekiem prawym,
szczerym i słownym, nie uznawał
kombinowania, tym zdobywał sobie
przyjaciół. Emanowała z niego
ludzka życzliwość. Był zrównoważony, wyluzowany i często
dowcipny.
Na prelekcjach koncentrował się
na najważniejszych elementach
dramaturgii i stylu reżyserii, po
projekcjach inicjował i prowadził
Lucjan Bokiniec, pierwszy z prawej
dyskusję, często w kawiarni Żaka.
W DKF uradzał cykliczne przeglądy
filmowe i zapraszał na spotkania artystów. Częstym jego gościem był Zbigniew Cybulski,
współpracujący z Bim Bomem. Na projekcje starało się wejść wielu studentów, nie dla
wszystkich starczało miejsca. Pierwszeństwo mieli ci, którzy zdobyli karnet.
Fragment wspomnień Lucjana Bokińca ze strony Klubu Żak: studenci rozpoczęli swoje
gospodarowanie już we wrześniu 1957 roku od remontów i porządków i od samego początku
klub staje się centrum zainteresowania całego miasta. W pierwszej radzie klubu znaleźli się:
Wowo Bielicki, Lucjan Bokiniec, Zbyszek Cybulski, Andrzej Cybulski, Jerzy Jaroszka, Andrzej
Konopacki, Bogusław Sakowicz. Organizowany w lipcu 1957 II Festiwal Jazzowy w Sopocie
zgromadził czołówkę zespołów polskich i wiele zespołów zagranicznych, a obok profesjonalistów zespoły studenckie. Nocna muzyka festiwalowa przenosiła się do Żaka jeszcze przed
oficjalnym otwarciem. Z jazzmanami i ich publicznością przeniosło się do klubu wydawane
przez nich pismo „Jazz”. Miesięcznik, wraz ze swoim redaktorem, Józefem Balcerakiem,
przez wiele lat korzystał z gościnności klubu. (...) Dla wielu stałych bywalców „Żaka” stał się
on domem, gdzie o każdej godzinie dnia i nocy zawsze było do wyboru kilka propozycji artystycznych i rozrywkowych. Byli oni bardzo ze sobą związani, mówiono o nich, że są obywatelami Wolnej Republiki Żakowskiej. Następowała naturalna w środowisku studenckim rotacja.
W 1961 r. klub zorganizował, w ramach Przeglądu Filmów Polskich, projekcje 15 powojennych tytułów, od „Skarbu” Buczkowskiego po „Zezowate Szczęście” Munka, który przyjechał na pokaz razem z Barbarą Kwiatkowską i Romanem Polańskim. Do Żaka często przyjeżdżali znani już wtedy reżyserzy, m.in. Andrzej Wajda.
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W karnawale w Żaku
odbywały się bale filmowe, na
które nie wszyscy mogli się
dostać. Niełatwo było także
wejść do klubu, do tego potrzebna była legitymacja DKF.
Któregoś dnia z wejściem do
Żaka miał trudności zaproszony
przez Bokińca Gustaw Holoubek.
Od 1962 r. DKF organizował
Wakacyjne Studium Wiedzy o
Filmie: „Film współczesny. Nowa
Fala”. Studium organizowano
przez 9 kolejnych lat. Pokazano
Lucjan Bokiniec, pierwszy z lewej, obok Lucyna Winnicka, zmarła
wówczas filmy mistrzów kina w styczniu 2013 r. aktorka znana m.in. z filmów „Pociąg” i „”Matka
Joanna od Aniołów”
światowego.
Kolejne przeglądy filmów w
DKF obejmowały filmy japońskie, skandynawskie, legendy Dzikiego Zachodu, filmy angielskich młodych gniewnych, filmy szekspirowskie, klasyków komedii (Chaplin, Harold Lloyd,
Max Linder, Buster Keaton), filmy o sztuce.
17 listopada 1967 r., po śmierci w styczniu Zbigniewa Cybulskiego, dla upamiętnienia aktora gdańskie środowisko filmowe doprowadziło do odsłonięcia na Bramie Straganiarskiej,
przy Długim Pobrzeżu w Gdańsku tablicy pamiątkowej. W uroczystości wzięli udział Andrzej
Wajda oraz żona Zbyszka Cybulskiego – Elżbieta Chwalibóg. DKF Żak reprezentowali Lucjan Bokiniec oraz Tadeusz Chrzanowski. Klub filmowy przyjął Zbyszka Cybulskiego na
swego patrona.
Cztery lata później, w styczniu 1971 r., w ramach obchodów XV-lecia klubu, odbył się
przegląd filmów z udziałem Cybulskiego, oraz pokaz filmu Jana Laskowskiego „Zbyszek”.
Przy każdej następnej okazji
uczczenia
rocznic
Zbyszka
Cybulskiego
twórca
DKF
zapraszany był, aby opowiadać
anegdoty z życia jednego z
najbardziej popularnych i związanych z Gdańskiem aktorów
(wystarczy przypomnieć film
„Do widzenia, do jutra”,
z główną rolą Cybulskiego oraz
plenerami Gdańska końca lat 50.
XX w. ).
W listopadzie 1968 r. DKF
Żak, we współpracy z Ośrodkiem Technik Audiowizualnych
Politechniki Gdańskiej, kierowaScena z filmu „Do widzenia, do jutra”, Teresa Tuszyńska i Zbigniew
nym przez Bokińca, zorganiCybulski, zdj. informatorgdanski.pl
zował konferencję „Film jako
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dokument epoki”. Miała ona m.in. odpowiedzieć na pytanie o rolę prawdy w filmie dokumentalnym. Referaty na konferencji wygłosili m.in. prof. Roman Wapiński z Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Gdańsku oraz prof. Bolesław Lewicki – rektor PWSFiT w Łodzi.
DKF Żak wyprodukował także film „Krzyż Maltański”, zrealizowany przez Czesława Duraja, do którego scenariusz napisał Lucjan Bokiniec, a zdjęcia nakręcił Krzysztof Kalukin.
Film został zaprezentowany na IV Ogólnopolskim Festiwalu Krótkometrażowych Filmów
Morskich – Szczecin-Świnoujście, 3-7 września 1969, gdzie otrzymał jedną z nagród –
Srebrną Fregatę.
W 1970 r. Bokiniec przedstawił władzom kinematografii pomysł zorganizowania imprezy
„Polskie Debiuty Filmowe”. Realizował to potem wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki oraz Klubem Studentów Wybrzeża „Żak”. Pierwszy przegląd debiutów filmowych z roku 1970 miał miejsce w styczniu 1971 r. pod nazwą Ogólnopolski Przegląd Filmów
Fabularnych, Telewizyjnych i Krótkometrażowych „Polskie Debiuty Filmowe”. W latach
1971-73 odbyły się kolejne 3 edycje tej imprezy.
Lucjan Bokiniec tak opowiadał o okolicznościach uruchomienia przeglądu „Polskie Debiuty Filmowe” w wywiadzie dla Elżbiety Łęgowskiej: Kiedy w grudniu 1970 roku rozesłałem zaproszenia do filmowców, nagle wybuchły wydarzenia Grudnia 70. Z domu przy Elbląskiej, gdzie mieszkałem, nie mogłem w żaden sposób dotrzeć do politechniki. Już płonął
gmach KW PZPR. Dobrnąłem do Żaka (100 m od budynku KW PZPR) stamtąd było widać,
jak polewali mazutem. Na podwórzu Żaka była stacja benzynowa. Chcieli ją podpalić i wysadzić w powietrze. Powiało grozą. Schowaliśmy się w kawiarni. Przegląd „Polskie Debiuty”
rozpoczął się 20 stycznia 1971 r. Zjechało kilkudziesięciu reżyserów, twórcy z różnych pokoleń. Plejada młodych. Krzysztof Zanussi, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Kieślowski, Tomasz Zgadło, Antoni Krauze, Marek Piwowski” „To była niepowtarzalna atmosfera, (...)
Uważam, że to była najlepsza impreza, jaką kiedykolwiek organizowałem (...) W tamtych latach był największy wysyp debiutantów we wszystkich kategoriach filmowych. Oni mieli wielkie ambicje, byli zbuntowani przeciwko establishmentowi i próbowali wedrzeć się na należne
im miejsce.
W kolejnych latach Bokiniec przedstawił następny projekt – Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych. Pomysł na zorganizowanie festiwalu w Gdańsku zrodził się po wizycie Lucjana
Bokińca w Łagowie w 1972 r. na tamtejszym festiwalu filmowym, odbywającym się od 1969 r.
Bokiniec był zdania, że taka impreza nie może odbywać się w miasteczku, do którego nie ma
dobrego dojazdu, w którym jest jeden hotel i sala kinowa na 130 osób, a niektóre projekcje
odbywają się „pod chmurką”.
Siedzibą festiwalu miał być Sopot. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w osobie
Tadeusza Rogowicza opiekowało się Biurem Organizacyjnym. Lucjan Bokiniec został dyrektorem festiwalu. Projekcje odbywały się w kilku kinach w całym Trójmieście, w dniach 7-14
września 1974 r. Grand Prix pierwszego festiwalu otrzymał „Potop” Jerzego Hoffmana. Nagrody otrzymały także „Iluminacja” Zanussiego oraz „W pustyni w puszczy” Władysława
Ślesickiego. Ośmiokilogramową srebrną statuetkę „Złotych Lwów Gdańskich” wykonał rzeźbiarz Piotr Solecki.
W czasie I Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, we wrześniu 1974 r., zaprezentowano
30 filmów. W imprezie wzięło udział 67 aktorów, 19 reżyserów, 9 operatorów i ponad 100
dziennikarzy. Festiwalowi towarzyszyły targi filmowe oraz przegląd powojennego 30-lecia
polskiego kina. Goście festiwalowi chwalili organizację festiwalu, zapewnienie transportu
z czterech ośrodków festiwalowych do odległych kwater oraz miejsc w lokalach gastronomicznych. Lucjan Bokiniec okazał się doskonałym organizatorem także wielkich imprez. Świetnie
orientował się w środowisku polskiego kina. I umiał wychować następców. Jednym z nich jest
Leszek Kopeć, od 2001 r. dyrektor FPFF (także Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej
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w Gdyni i Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej), który Bokińca poznał jeszcze w swych czasach studenckich i przez którego został wciągnięty w orbitę DKF.
Wspomina Józef Jabłonowski, współorganizator FPFF w latach 1974-2006:
Na pokazy konkursowe wytypowano sopockie kino „Bałtyk”, które najłatwiej można było
przystosować do projekcji, w których uczestniczyła duża grupa gości zagranicznych. Tam też
zasiadali jurorzy. Te same filmy powtarzane były w kinie „Polonia”. Ale inauguracja festiwalu odbyła się w Gdańsku, w największym w kraju kinie „Leningrad” (dzisiejszy „Neptun”),
gdzie potem odbyła się ceremonia końcowa z rozdaniem nagród (...) Idea utworzenia takiej
imprezy nie cieszyła się silnym poparciem ówczesnych mocodawców (...). Niektórzy usiłowali
pomysł Lucjana torpedować. Padały sugestie, że to będzie jeszcze jedna „żakowska” impreza,
a w najlepszym razie festiwal o zasięgu prowincjonalnym. (...) Lucjan imponował licznymi
zdolnościami. Mnie imponował darem przekonywania i umiejętnością prowadzenia negocjacji. Lucjan nie przyjmował do wiadomości, że jakiejś sprawy nie można było załatwić (...).
Pamiętam taki drobiazg. Oto na siedzibę centrum organizacyjnego festiwalu uzyskaliśmy
świeżo odnowiony budynek biurowy na sopockich kortach. Tyle, że wnętrza obiektu nie były
umeblowane. Szef Biura Organizacyjnego naszego festiwalu, Tadeusz Rogowicz, który odpowiadał za przygotowanie poszczególnych miejsc naszej pracy i recepcji dla zaproszonych gości ... poczuł się bezradny. Poszedł do Lucjana: – Dyrektorze, tam nie ma nawet jednego krzesła! Lucjan z całym spokojem powiedział: – No to się rusz, wykombinuj coś, wypożycz gdzieś!
Czego jak czego, ale krzeseł w Sopocie nie brakuje. Dwa dni potem weszliśmy do biura wyposażonego w niezbędny sprzęt i akcesoria..
Festiwal PFF był dziełem Lucjana Bokińca. Po roku, kiedy festiwal wszedł do kalendarza
krajowych imprez, organizatorzy uznali jednak, że Bokiniec może odejść. Wynikało to z niedocenienia przez niego układów centralnych (czyt. warszawskich), które postanowiły zawłaszczyć sobie dobrze zapowiadającą się imprezę. Bokiniec był dyrektorem tylko pierwszego festiwalu i choć zapraszano go na kolejne, to dopiero w 2005 r., z okazji 30 FPFF, zaproszono go do jury kierowanego przez Andrzeja Wajdę.
W 1973 r. Lucjan Bokiniec zrezygnował z kierowania DKF w Klubie „Żak”, kiedy Zrzeszenie Studentów Polskich przekształciło się w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.
Następcy Bokińca: Roman Stępniewski, Ryszard Nakonieczny, a szczególnie. Jerzy Dziąba,
szef DKF w latach 1979-88 oraz Magda Renk, szefowa Klubu „Żak” od 1988 r. byli równie
zaangażowanymi popularyzatorami dobrego kina.
W latach 1978-1987 budynek Żaka poddano kompleksowemu remontowi. W tym czasie
klub kontynuował działalność na ul Długiej zajmując pomieszczenia nad kinem „Leningrad”.
Musiał jednak oddać jedno z kin („Kameralne”) na potrzeby Gdańskiego Centrum Kultury
Filmowej Helikon, utworzonego w 1983 r. GCKF było jedną z wojewódzkich placówek Zarządu Kin Studyjnych w Warszawie. Do Rady Programowej gdańskiego GCKF wybrano także Lucjana Bokińca.
W 1991 r. władze miasta postanowiły wypowiedzieć umowę dzierżawy starego Żaka ZSP,
które nie osiągnąwszy porozumienia z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów na temat nowej
formuły dla klubu, rozwiązało Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. 1 kwietnia 1991 roku powstał Klub „Żak” o statusie miejskiej instytucji kultury.
Od 1984 do 1990 roku DKF we współpracy z Kołem Młodych PSF organizował Festiwal
Młode Kino Polskie, który miał formułę otwartego konkursu. W 1985 roku Krzysztof Krauze
zaprezentował w ramach tego konkursu swój dokument „Jest” o pielgrzymce papieskiej, zgłoszony do konkursu tuż przed projekcją. Film zdobył nagrodę, a ówczesny szef DKF, Jurek
Dziąba został ukarany grzywną za nie uzgodniony z cenzurą pokaz. W kolejnych edycjach
festiwalu w jury zasiadali m.in.: Feliks Falk, Janusz Zaorski, Andrzej Kołodyński, Marcel
Łoziński, Bolesław Michałek, Jacek Łaszcz, Lucjan Bokiniec, Ernest Bryll, Stanisław Różewicz, Janusz Kijowski.
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Kilka słów należy poświecić innej działalności Lucjana Bokińca, jaką była kariera naukowa. Była ona związana z pracą na Politechnice Gdańskiej. W pierwszym okresie była to praca
w katedrze urządzeń nawigacyjnych na Wydz. Budowy Okrętów. W latach 1963-65 Lucjan
Bokiniec pomógł kierownikowi katedry prof. A. Kwiczołowi unowocześnić laboratorium oraz
nawiązać współpracę z przemysłem elektronicznym. Zmiana profilu naukowego w kierunku
elektronicznych systemów nawigacji nie była możliwa, ze względu na to że tematem tym miał
zajmować się przede wszystkim Wydział Elektroniki. Bokiniec zajął się więc rozwojem technik
audiowizualnych, ich zastosowaniu w procesie nauczania i prezentacji badań naukowych. Dzięki decyzji ministerstwa, która zobowiązywała pracowników naukowo-dydaktycznych do wykazania się kwalifikacjami pedagogicznymi oraz umiejętnością obsługi sprzętu audiowizualnego
Politechnika Gdańska została zobowiązana do zorganizowania odpowiednich kursów i szkoleń.
Powołano wiec w 1967 r. Ośrodek Technik Audiowizualnych, którego kierownikiem został
jego pomysłodawca – Lucjan Bokiniec. Ośrodek prowadził działalność naukowo-badawczą,
dydaktyczną i popularyzatorską. Realizował filmy dydaktyczne, prowadził szkolenia z dziedziny stosowania nowych technik nauczania, prowadził dokumentację filmową i fotograficzną
uczelni, organizował pokazy filmowe o tematyce naukowo-technicznej, konstruował aparaturę
audiowizualną. Dysponował stołem montażowym, magnetofonami, aparaturą do robienia zdjęć
z dużą szybkością. Miał specjalizować się w tematyce budowy okrętów.
Do połowy lat 70 Lucjan Bokiniec godził pracę organizacyjną związaną z DKF z pracą na
uczelni. Gdy po zorganizowaniu pierwszego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych pozbawiono go funkcji dyrektora festiwalu, skoncentrował się na pracy na politechnice. Po kilkunastu latach, w 1989 r. Bokiniec obronił na Uniwersytecie Poznańskim pracę doktorską pt.
„Skuteczność pakietu materiałów dydaktycznych w kształceniu inżynierów”. W latach 199598 reprezentował Politechnikę Gdańską w Radzie Akademickiej Telewizji Edukacyjnej, powołanej przez największe trójmiejskie uczelnie. Instytucja ta miała tworzyć program edukacyjny na potrzeby Polskiej Telewizji Kablowej.
W 1971 r. na Jubileuszowym Zjeździe Federacji DKF w Warszawie Lucjan Bokiniec poznał
swą przyszłą żonę Marię, góralkę z Nowego Sącza. Wkrótce pobrali się i zamieszkali w Gdańsku.
Żona Lucjana uczyła języka rosyjskiego w I LO w Gdańsku (była m.in. nauczycielką Donalda
Tuska). Urodziła się dwójka dzieci, córka Monika i syn Sławomir. Oboje są już dorośli. Monika
ukończyła socjologię i filozofię, napisała i obroniła doktorat, obecnie wykłada na Uniwersytecie
Gdańskim, jako pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. W kręgu jej zainteresowań pozostają filozofia kultury masowej i nowych mediów. Otrzymała nagrodę miasta
Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2006. Sławomir ukończył informatykę na Politechnice Gdańskiej.
Lucjan i Maria co tydzień oglądali
razem najnowsze filmy, bywali na
premierach teatralnych. Lucjan pokazy
filmów urządzał także w domu,
korzystając z odtwarzacza video. Po
jednej z takich projekcji ktoś włamał się
do domu Bokińców i ukradł odtwarzacz
oraz co gorsza wszystkie kasety,
włącznie z filmami zrealizowanymi
przez Lucjana.
Lucjan Bokiniec zawsze był
gościem honorowym kolejnych edycji
Festiwali Polskich Filmów FabularMaria i Lucjan Bokińcowie na jednym z wernisaży
nych, a jego żona zawsze mu towarzyszyła.
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Znajomości w środowisku filmowców pozwoliły Bokińcom także na zwiedzenie kilku
krajów Europy. W Moskwie odwiedzili międzynarodowy festiwal filmowy, a w połowie lat
70., gdy Lucjan otrzymał propozycję odbycia rocznego stażu na Sorbonie, objechali Francję,
Benelux, byli we Włoszech, Austrii i Niemczech. Bokińcowie prowadzili dom otwarty, goszcząc elitę trójmiejskiej kultury: malarzy, aktorów. Lucjan zawsze był duszą towarzystwa, był
kopalnią wiedzy o filmie i środowisku filmowym.
Gdy w 2008 r. Dyskusyjny
Klub Filmowy Żak im. Zbyszka
Cybulskiego w 2008 r. obchodził
półwiecze działalności, Paweł
Adamowicz wręczył Nagrody
Prezydenta Gdańska w Dziedzinie
Kultury jego najbardziej zasłużonym dyrektorom gdańskiego
DKF, którzy przez wiele lat
działali na rzecz środowiska
filmowego w Gdańsku.
Wyróżniony został Lucjan
Bokiniec - założyciel DKF, obok
niego Jerzy Dziąba – prezes klubu
Troje dyrektorów gdańskiego DKF: Magda Renk, Lucjan Bokiniec w latach 1979-1988 oraz Magdai Jerzy Dziąba
lena Renk, która opiekuje się
działalnością Klubu Filmowego od roku 1988 do chwili obecnej.
Lucjan Bokiniec zmarł rok później – 31 sierpnia 2009 r. W pierwszą rocznicę jego śmierci,
we wrześniu 2010 r. Magda Renk wraz z żoną Marią i córką Moniką zorganizowały spotkanie
wspominkowe. Na spotkanie to przyjechały 32 osoby. Ta stara i wierna gwardia Bokińca postanowiła zebrać i wydać zbiór poświęconych mu wspomnień. Padł także wniosek o wystąpienie do
władz polskiej kinematografii, aby jednej z nagród przyznawanych na FPFF w Gdyni nadać imię
Lucjana Bokińca. Wniosek ten został przyjęty przez Komitet Organizacyjny Festiwalu PFF. Imię
Lucjana Bokińca ma teraz nagroda przyznawana za debiut reżyserski w Konkursie Młodego Kina. Filmowcy zapamiętali, że nikt tyle ile Lucjan Bokiniec nie wniósł w promocję twórczości
rodzimych reżyserów, lansując pierwsze filmy kolejnych twórców.
Wspomnienia przyjaciół zostały spisane i wydane w książce „Lucjan Bokiniec. Wspomnienia
filmowców, przyjaciół i entuzjastów”, która ukazała się w połowie 2011 r. (z niej pochodzi większość informacji podanych w niniejszym artykule i część zdjęć). Przyjaciele Bokińca, m.in. Henryk Tronowicz, redaktor książki, podkreślają, że dla nich mniej liczyła się magia kina, bardziej to,
że Lucjan był świetnym kumplem i że zawsze można było na niego liczyć.
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