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"Musi się w tobie palić to, co chcesz zapalić w innych". 
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 Współczesne rozważania dotyczące funkcji i roli dźwięku w filmie fabularnym nie 

pozostawiają wątpliwości co do faktu, iż dźwięk, w całej swej różnorodności, jest 

równoprawnym obok obrazu źródłem informacji, środkiem ujawniania znaczeń i narzędziem 

budowania kontekstu sytuacji w przebiegu filmowej opowieści. Warstwa dźwiękowa filmu, 

składająca się na ogół z trzech zasadniczych elementów, jakimi są słowo (dialog, monolog, 

komentarz), muzyka i efekty dźwiękowe (synchroniczne, niesynchroniczne, atmosfery 

dźwiękowe), jest więc w swojej konstrukcji materią złożoną - wielowarstwową w treści i wielo-

wymiarową w znaczeniach. 

 Dźwięk  w  swej  podstawowej  funkcji,  jaką  jest  przenoszenie  informacji  zawartych  

w znaczeniu słowa i związanych z warstwą werbalną konstrukcji dzieła filmowego, wyraża 

określone zapotrzebowania o charakterze obiektywnym. Należą do nich czytelność i zro-

zumiałość tekstu. Obie te cechy domagają się kompletnego i nie pozostawiającego 

jakiejkolwiek wątpliwości spełnienia. I są to bodaj jedyne cechy bezwzględne i obiektywne 

warstwy audytywnej w filmie. Cała pozostała grupa elementów warstwy dźwiękowej filmu - w 

tym nie wyłączając indywidualnego, twórczego charakteru działań zmierzających do 

spełnienia obu powyższych postulatów - jest zależna od subiektywnej wizji twórcy, od 

gatunku, konwencji oraz koncepcji realizacyjnej. Bardzo czytelnie można opisać to refleksją 

dotyczącą scenariusza filmu - tego zupełnie podstawowego, literackiego tworzywa, z jakiego 

dzieło filmowe wyrasta. O ile tkanka literacka filmu nie pozostawia wątpliwości w obszarze 

kwestii dotyczących najogólniej pytania “...kto, co ”, o tyle zupełnie indywidualny i zarezerwo-

wany dla działań autorskich, twórczych, pozostaje dylemat dotyczący istoty tego “...jak, w jaki 

sposób? “  

 Opracowanie warstwy dźwiękowej współczesnego filmu fabularnego jest więc dla 

reżysera dźwięku postawieniem wobec siebie określonego zadania estetycznego i próbą 

jego zrealizowania. 

 Rozmaitość form, sposobów, technik i środków realizacji warstwy dźwiękowej filmu 

jest współcześnie bardzo szeroka i stale się rozwija. Powszechna w zastosowaniach 
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technologia cyfrowa już od dawna pozwala na bardzo precyzyjną organizację materiału 

dźwiękowego i skuteczną kontrolę nad ogromną ilością jego parametrów. Technologia i sa-

mo narzędzie nie daje jednak nigdy gotowej odpowiedzi na podstawowy w dziedzinach 

sztuki dylemat dotyczący istoty owego “...jak, w jaki sposób? “. Nie ma takich gotowych 

odpowiedzi również na drodze realizacji rozmaitych dźwiękowych intuicji i ich ucieleśnieniu w 

filmowym dziele sztuki. Tę drogę należy niewątpliwie samemu odszukać. 

 W  moim rodzinnym domu muzyka była  obecna od zawsze. Tradycja  rodzinna  pilnie 

i konsekwentnie realizowana przez moich rodziców bardzo mocno ugruntowała we mnie 

miłość do tej sztuki. A ponieważ miłość miewa rozmaite oblicza, toteż i mnie nie obce były 

znudzenia nią i niecierpliwość. Miałem to szczęście, że w chwilach słabości mogłem liczyć 

na życzliwe i cierpliwe wsparcie moich najbliższych. 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Opolu, gdzie rozpocząłem 

muzyczną edukację, to klasa fortepianu i prof. Zofia Kardela, która we wczesnym 

dzieciństwie kierowała nie tylko moim aparatem wykonawczym, ale głównie wrażliwością. 

Szkoła Muzyczna II stopnia to nieodżałowanej pamięci prof. Włodzimierz Grabiński i w 

ostatniej klasie kształcenia zawodowego - prof. Celina Heller. Tym dwóm wspaniałym 

pedagogom zawdzięczam pokierowanie moją wrażliwością w czasach bez wątpienia 

niełatwych - tak w życiu osobistym dorastającego człowieka jak i kluczowych momentach 

historii naszego kraju. 

 Studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku w Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina 

w Warszawie były dla mnie czasem poznawania całkowicie nowych aspektów w obszarze 

muzycznym i dźwiękowym - sztuki reżyserii dźwięku. Ponad wszystko jednak była to 

znakomita szkoła słuchania i umiejętności budowania własnych ocen estetycznych. To 

również czas spotkań z wybitnymi osobowościami, autorytetami i pedagogami w dziedzinie 

reżyserii dźwięku różnych specjalności. To między innymi prof. Antoni Karużas - współtwórca 

Wydziału, prof. Krzysztof Szlifirski, prof. Lucjan Kaszycki, prof. Jacek Szymański, prof. 

Krzysztof Grabowski oraz prof. Nikodem Wołk - Łaniewski. 

 Otrzymawszy w 1987 roku propozycję od prof. Jacka Szymańskiego współpracy z 

Redakcją Nagrań Muzyki Rozrywkowej Polskiego Radia, będąc na 4 roku studiów – 

uzyskałem bezcenną możliwość kontaktu z Big Bandem Polskiego Radia pod dyrekcją 

Andrzeja Trzaskowskiego i znakomitymi muzykami, wchodzącymi w skład zespołu, m.in. 

Włodzimierzem Nahornym, Henrykiem Miśkiewiczem, Zbigniewem Jaremko, Wojciechem 

"Malina" Kowalewskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Andrzejem Jagodzińskim, 

Sławomirem Kulpowiczem a także z czołowymi muzykami polskiej i światowej sceny 

muzycznej: Michałem Urbaniakiem, Tomaszem Stańko, Urszulą Dudziak, Januszem 

Szprotem czy Adamem Makowiczem. Realizacja nagrań radiowych zespołu Andrzeja 
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Trzaskowskiego była dla mnie idealną płaszczyzną pozyskiwania doświadczeń zawodowych 

w zakresie realizacji nagrań muzyki rozrywkowej. Na ten okres przypada także współpraca z 

wieloma innymi wybitnymi postaciami polskiej sceny muzycznej, takimi jak: Waldemar 

Kazanecki, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Jerzy Połomski, Ryszard Rynkowski, 

Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Andrzej Zaucha czy Wiesław Pieregorólka. Realizacja 

nagrań i kontakt z artystami tworzącymi panteon polskiej sceny muzycznej tamtych lat był 

spełnieniem marzeń młodego adepta sztuki reżyserii dźwięku. Stanowił ogromne pole 

doświadczalne, zaskakujące szeroką ofertą gatunków, stylów wykonawczych, aranżacji i for-

muł. To również możliwość realizacji nagrań muzyki filmowej, która na tym etapie 

zaowocowała współpracą z Krzysztofem Zanussim i Krzysztofem Kieślowskim. 

 W 1989 rozpocząłem współpracę z nowym ośrodkiem realizacji nagrań muzyki 

rozrywkowej "Izabelin" w Izabelinie, którą kontynuowałem do 1992 roku. Był to czas 

współpracy z twórcami nowej rzeczywistości rynku muzycznego i fonograficznego, takimi jak: 

Kasia Kowalska, zespoły Closterkeller, Zyio, Proletaryat, DeMono ale i uznanymi, jak np. 

Urszula Dudziak z zespołem Walk Away. 

 W 1992 podjąłem współpracę ze studiem "Sonus" w Łomiankach, gdzie realizowałem 

nagrania fonograficzne współpracując z wybitnymi postaciami polskiej estrady, m.in.: Edytą 

Górniak, Justyną Steczkowską, Jackiem Kaczmarskim, Antoniną Krzysztoń, Grzegorzem 

Ciechowskim, Stanisławem Sojką, Januszem  anina-Iwańskim, Wojciechem Młynarskim, 

Munkiem Staszczykiem i T-Love, Kazikiem Staszewskim i zespołem Kult, Janem 

Borysewiczem i formacją Lady Punk. Tam też kontynuowałem swoje doświadczenia w 

zakresie nagrań muzyki filmowej, współpracując m.in. z Janem Jakubem Kolskim i muzykami 

Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

 Poszukując nowych wyzwań w roku 1995 brałem udział w powołaniu domu 

postprodukcyjnego  Multimedia Productions Sp. z o.o. Była to pierwsza w Polsce inicjatywa, 

w której wszelkie procesy obróbki sygnału audiowizualnego odbywały się wyłącznie w do-

menie cyfrowej: montaż obrazu, montaż dźwięku, realizacja zaawansowanej grafiki 

komputerowej i kompletna cyfrowa integracja sygnału audiowizualnego. W ten sposób udało 

się w pełni zrealizować postulat bezpośredniego dostępu do opracowywanych dźwiękowo 

scen w czasie rzeczywistym, bez jakichkolwiek opóźnień wynikających z powszechnego 

wówczas zastosowania technologii analogowych obrazu i dźwięku. Skutecznie wdrożyłem 

system udźwiękowienia z opcją obrazu edytowanego z dysku twardego. Najistotniejszy 

jednak wydaje mi się fakt, iż cały dotychczasowy zakres doświadczeń z pracy w charakterze 

reżysera nagrań muzycznych przeniosłem na grunt reżyserii dźwięku w filmie. Możliwość 

realizacji warstwy dźwiękowej do utworów audiowizualnych rozmaitych gatunków i konwencji 

– od spotów reklamowych, poprzez film dokumentalny, fabularny film telewizyjny, reklamę 
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kinową czy wreszcie kinowy film fabularny – okazała się motorem nieustannych poszukiwań 

najbardziej właściwych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji komunikatu audiowizualnego. 

Współpraca z takimi reżyserami jak: Leszek Wosiewicz, Adek Drabiński, Jerzy Łukaszewicz 

czy Piotr Łazarkiewicz otworzyła przede mną absolutnie nowe perspektywy. W roku 1997 

współtworzyłem kolejny ośrodek skoncentrowany już tylko na postprodukcji dźwięku form 

audiowizualnych, zaś od roku 2000 wraz z moją żoną Katarzyną Dzidą-Hamelą powołaliśmy 

studio "Prosound" specjalizujące się w kompleksowej realizacji warstwy dźwiękowej 

pełnometrażowych fabuł kinowych. Moje rozmaite zawodowe doświadczenia miały również 

charakter międzynarodowy: zgrania finalne kinowych filmów fabularnych w systemie Dolby 

Digital realizowałem w Twickenham Film Studios w Londynie, w Studiach Malakoff i Cine-

phase w Paryżu oraz w Studio Barrando  w Pradze. Istotnym doświadczeniem zawodowym 

była współpraca z Johnem Daly - producentem m.in. filmów "Ostatni Cesarz", "Pluton" czy 

"Terminator" oraz z takimi aktorami jak Martin Landau oraz Judy Parfitt przy realizacji filmu 

"The Aryan Couple" w roku 2004. Ważnym momentem mojego zawodowego życia była też 

realizacja dźwięku na planie filmu dokumentalnego BBC pt. "The Somme" w reż. Detlefa 

Sieberta. Te doświadczenia pozwoliły mi na konfrontację własnych ocen estetycznych i doś-

wiadczeń technologicznych z rynkiem zewnętrznym i wyciągnięcie wniosków o uniwersalnym 

charakterze techniki pracy reżysera dźwięku w filmie.  Ostatnie lata zaowocowały 

współpracą z wybitnymi reżyserami, reprezentantami polskiej szkoły filmowej: Andrzejem 

Wajdą, Wojciechem Smarzowskim, Andrzejem Jakimowskim, Krzysztofem Zanussim, 

Januszem Morgensternem, Piotrem Dumałą, Janem Jakubem Kolskim, Jerzym Stuhrem, 

Maciejem Dejczerem, Piotrem Łazarkiewiczem, Olafem Lubaszenko i Lechem Majewskim. 

To również niesłychanie płodna współpraca z wybitnymi kompozytorami, twórcami muzyki 

filmowej m.in. Michałem Lorencem, Zygmuntem Koniecznym, Pawłem Szymańskim, Pawłem 

Mykietynem, Mikołajem Trzaską i Janem A.P. Kaczmarkiem. 

 Filmy, których dźwięk został zrealizowany w naszym studiu, otrzymały dwukrotnie 

jeden z najwyższych laurów na światowym rynku filmowym. W 2008 roku nominację do 

nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej Oscar w kategorii: najlepszy film 

nieanglojęzyczny otrzymał film pt."Katyń" w reż. Andrzeja Wajdy, zaś w roku 2015 nominację 

do Oskara w kategorii: najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny otrzymał film 

pt."Joanna" w reż. Anety Kopacz. Wyróżnienia te stanowią wymowny dowód, że polska 

twórczość filmowa, polska kinematografia a zatem i polska wrażliwość ma charakter 

ponadnarodowy i uniwersalny. Że pomimo nienajlepszej kondycji finansowej nasza 

kinematografia udowadnia, że ma coś ważnego do przekazania i potrafi to przekazać -  

również w aspekcie technologicznym. 
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 Będąc ośmiokrotnie nominowanym, sześciokrotnie zostałem uhonorowany Nagrodą 

Polskiej  Akademii  Filmowej  Orzeł, w kategorii najlepszy dźwięk za film "Pornografia" (2003) 

 i "Jasminum" (2007) w reż. Jana Jakuba Kolskiego, za dźwięk do filmu: "Katyń" (2008) w 

reż. Andrzeja Wajdy, "Wenecja" (2011) w reż. Jana Jakuba Kolskiego, "Róża" (2012) Wojtka 

Smarzowskiego oraz "Imagine" (2014) w reż. Andrzeja Jakimowskiego. 

 Dwukrotnie otrzymałem Nagrodę Indywidualną w kategorii najlepszy dźwięk na 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: w 2003 roku za dźwięk do filmu 

"Pornografia" w reż. Jana Jakuba Kolskiego oraz za dźwięk do filmu "Imagine" w reż. 

Andrzeja Jakimowskiego w roku 2013. 

 Od roku około 2010 - wraz z uruchomieniem przez Państwowy Instytut Sztuki 

Filmowej programów związanych z rekonstrukcją cyfrową polskich dzieł filmowych, zostałem 

włączony do zespołów kolaudacyjnych, powoływanych do oceny estetycznej i technicznej 

zrealizowanych czynności rekonstrukcyjnych polskich filmów. Technologia cyfrowa i rozmaite 

rezultaty jej wdrażania przyniosła nowe zadania i dylematy. Udział w tak powoływanych 

komisjach pozwolił mi na zainicjowanie w środowisku dyskusji wokół zagadnień związanych 

z szerokością zakresu rekonstrukcji cyfrowej dźwięku a archiwizacją jako taką. Jak się 

okazało, dyskusja ta nie ma jedynie charakteru lokalnego, ale w mniejszym lub większym 

stopniu dotyczy także zagranicznych kinematografii. Od początku konsekwentnie 

reprezentowałem stanowisko, iż zupełnie poza dyskusją powinno być pozyskanie sygnału z 

jak najlepiej zachowanego źródła i jego precyzyjna, staranna digitalizacja. Następny etap to 

pełna, możliwie jak najszersza w obszarze środków i technik rekonstrukcja cyfrowa dźwięku, 

rozumiana nie tylko jako zespół czynności skierowanych na eliminację artefaktów sygnału, 

ale ponad wszystko jako zastosowanie technologii cyfrowej obróbki dźwięku dla 

najpełniejszego oddania wszelkich postulatów estetycznych zawartych w danym dziele jako 

takim.  

 W 2015 roku, jako pierwszy w Polsce zrealizowałem zgranie finalne dźwięku 

kinowego filmu fabularnego "Król Życia" w reż. Jerzego Zielińskiego w wielokanałowym, 

najbardziej zaawansowanym technologicznie formacie dźwięku przestrzennego Dolby 

Laboratories - Dolby Atmos. 

 W dyscyplinie zawodowej którą od lat uprawiam, w zawodzie reżysera dźwięku w 

filmie jest się zapraszanym do współtworzenia dźwiękowej tkanki filmowej, którą należy w 

całości zorganizować, wykreować i zrealizować. Reżyser filmu jest na ogół jedynym 

depozytariuszem  najgłębszej  wiedzy, jak chodzi o świat wykreowanych przez siebie postaci  

i zdarzeń. Dzieląc się własnymi intuicjami, scenariuszem lub wstępnie ukształtowaną formą,  

twórca ten powierza w ręce autora dźwięku coś bardzo dla siebie istotnego, wręcz 

osobistego. Powierza wartość, która bez wątpienia domaga najwyższej się uwagi, 
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staranności oraz mocno zindywidualizowanej troski. Nie ma tu miejsca na działania rutynowe 

czy jakąkolwiek formę powtarzalności, kalki. Każda opowieść domaga się zbudowania 

własnej odrębności, indywidualnego języka i charakteru. Dźwięk pełni tu niebagatelną rolę. 

Przy czym warstwa audytywna w swoich rozmaitych rolach, funkcjach i afirmacjach pełni rolę 

służebną w stosunku do warstwy wizualnej. Poszukiwanie najwłaściwszej drogi 

sonorystycznego wsparcia dzieła audiowizualnego to stałe poszukiwanie swoistej równowagi 

wielu znaczeń elementów obrazu i dźwięku, którym należy zapewnić warunki harmonijnego 

współistnienia w obrębie dzieła filmowego. 

 Warstwę dźwiękową filmu pt. "Imagine" w reż. Andrzeja Jakimowskiego 

wybrałem jako podstawę dopuszczenia mnie do postępowania habilitacyjnego 

wynikającego  z  art.  16  ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze 

zm.). 

 Punktem wyjścia dla "Imagine" jest niesłychanie ciekawe zjawisko echolokacji, którym 

posługują się niektóre osoby niewidome. W dużym uproszczeniu polega ono na "budowaniu" 

w świadomości osoby pozbawionej wzroku, bardzo precyzyjnej mapy przestrzennej 

otoczenia w oparciu o analizę fal dźwiękowych, bezpośrednich oraz odbitych. Ten absolutny 

fenomen jest stałym przedmiotem badań naukowych, ma swoją bogatą literaturę, ma 

również wielu zwolenników i przeciwników w środowisku edukatorów osób niewidomych. 

Realizacja warstwy dźwiękowej "Imagine" polegać zatem miała na próbie wniknięcia 

w rzeczywistość dźwiękową osób niewidzących, na próbie analizy i zrozumienia tej 

rzeczywistości, a następnie na odnajdywaniu dla niej właściwych reprezentacji audytywnych. 

W ten sposób powstała pewna umowna mapa obiektywnych zdarzeń dźwiękowych, 

będących istotnym elementem narracji filmu i często podstawowym parametrem orientacji w 

świecie bohaterów. Jednocześnie ważne wydawało mi się to, by z perspektywy widza i od-

biorcy filmu, tak skonstruowany świat dźwięków był subtelny i dyskretny, frapujący i zacieka-

wiający, pozbawiony zbędnej efektowności i ornamentyki. 

  W przypadku "Imagine" w reż. Andrzeja Jakimowskiego od początku wyczuwałem, 

że za zadaniem, jakim jest kreacja warstwy audytywnej tego szczególnego filmu,  kryje się 

również szczególna odpowiedzialność. Odpowiedzialność związana ze zderzenia ze 

światem zupełnie mi dotąd nieznanym. Wiedziałem, że kreując dźwiękowe struktury tej 

filmowej opowieści, nie będę mógł posługiwać się jedynie parametrem komunikacji z 

widzem, ale w tym specyficznym przypadku również ze...słuchaczem - tak, by widz 

dostrzegł tyle, ile zdoła usłyszeć. Zadanie zatem polegało na tym, by odmalowując 

rzeczywistość audytywną świata osób niewidomych, posługujących się wyłącznie słuchem - 

uczynić ten świat ciekawym i zagadkowym dla obdarzonych pełnią zmysłów percepcyjnych. 
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Zdawałem sobie sprawę, że powinienem wciągać widza w pajęczynę dźwiękowych znaczeń. 

Dźwięk w tej filmowej opowieści jest nietypowym, dyskretnym i pełnoprawnym elementem 

narracji. 

 Realizacja dźwięku filmu "Imagine" była wyjątkowa również dlatego, iż bez wątpienia, 

prędzej czy później wszelkie moje rachuby, intuicje i efekty realizacji miały zostać 

skonfrontowane z grupą odbiorców pozbawianych wzroku, w tym naszych aktorów. Nie 

miałem zatem wątpliwości, że z recenzją tego właśnie audytorium pragnę liczyć się 

najbardziej. 

 Odpowiedzialność ta rodziła naturalne zobowiązania, ale też ogromnie uskrzydlała. 

Drobiazgowe poszukiwania najwłaściwszych jakości brzmieniowych, przestrzennych, barwo-

wych, budowanie rytmów i relacji pomiędzy poszczególnymi elementami gry dźwiękiem czy 

też tworzenie szczególnych specyficznych mikroświatów "Imagine", były zadaniem 

fascynującym. Na powoli zarysowującej się mapie znaczeń dźwiękowych filmu pojawiały się 

nowe  światy  godne  badań  i  dźwiękowej eksploracji.  Były wśród nich również i takie "lądy"  

i przestrzenie, z których przychodziło się elegancko wycofać, by po pewnym czasie znowu 

powrócić, ale już z nieco inną uważnością, gotowością i czujnością w subtelnym doborze 

dźwiękowych elementów tej filmowej opowieści. 

 Film "Imagine" jest jednocześnie doskonałym przykładem dowodzącym tezy, iż dzieło 

filmowe należy czynić wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju i niepowtarzalnym. Należy 

nacechować je odrębnością i całkowicie indywidualnym charakterem. Dźwięk zaś w każdym 

jego rodzaju, postaci i walorze, próbować uczynić posłusznym narzędziem w służbie wielu 

funkcji, ról oraz spójności audiowizualnej filmowego dzieła sztuki.  

 Nawiązując do przywołanych z początkiem mego autoreferatu słów św. Augustyna 

pragnę podzielić się ogromną radością i satysfakcją z pracy ze studentami artystycznych 

szkół  wyższych.  W  swoich  pedagogicznych  wysiłkach  staram  się ponad wszystko budzić  

i rozwijać w adeptach sztuk audiowizualnych tę wyjątkową wrażliwość na sferę audytywną 

dzieła audiowizualnego jak i otaczającego nas świata. Staram się obudzić w słuchaczach tę 

część wrażliwości na świat walorów dźwiękowych, bez których współczesne dzieło 

audiowizualne jest niekompletne, a przez to zupełnie bezbronne w konfrontacji z odbiorcą. 

 
 

 
 

 

 

 


