
REPORTAŻ NA FESTIWAL

„Bilet za Zapasiewiczem, proszę!” – 
mężczyzna kładzie gotówkę  
na blacie kasy. I siada za aktorem.  
Bo go uwielbia. 

W rolach głównych: 
Urszula – absolwentka prawa, przez całe życie kierowała 
Wydziałem Geodezji w Urzędzie Miasta w Wejherowie.  
Przez wnuczkę nazywana Babinexem. Niektórzy przyjeż-
dżają do niej specjalnie po radę. Książki czyta na tony, 
seriale ogląda hurtowo. 
Dagmara – w latach 90. fotomodelka, w 1991 roku Miss 
Lipca czytelników „Wieczoru Wybrzeża”. Absolwentka 
resocjalizacji, ma papiery na wózek widłowy, żółty pas 
karate, kurs mediacji i architektury wnętrz. Gdy pani  
w podstawówce zapytała, kim będzie, jak dorośnie,  
odpowiedziała: „kierownikiem kina”. 
Patrycja – studiuje prawo i dziennikarstwo. Właśnie 
przeprowadziła się do Warszawy. Jej największą pasją 
jest karate. Ma czarny pas i uczy innych. 
Babcia, mama i wnuczka od lat prowadzą w Jastarni kino 
Żeglarz.

MÓJ DZIADEK KINIARZ
Na początku Urszula poznała Bogdana. Robił różne rzeczy, 
żeby zdobyć jej serce. Każdego dnia czekał na skuterze  
osa na pasach, przez które, idąc do pracy, przechodziła Ula.  
Pierwszy film, jaki razem obejrzeli, to „Helena Trojańska”.
Urszula: – W kwietniu 1966 roku Bogdan wpadł do mojej 
pracy. „Zaproponowali mi w Urzędzie Powiatowym stano- 
wisko kierownika zespołu kin”. 
Tak Bogdan Blindow został kiniarzem, a Urszula, później 
Dagmara i Patrycja zostały kiniarkami. 
Od 1966 roku Bogdan Blindow prowadził zespół kin – 
Świt w Wejherowie, Aurora w Rumi, Zacisze w Redzie, 
kino w Lini i kino objazdowe Szczygieł. W szkole uczył 
muzyki, organizował poranki w kinie, np. z milicjantami 
o bezpieczeństwie na drodze, zapraszał do kina wiejskie 
dzieci. Sam grał na kontrabasie. Za młodu chałturzył, raz 
nawet grał z Niemenem. 
W czerwcu 1991 roku Bogdan znowu wpadł zziaja- 
ny, tym razem do ich mieszkania na Osiedlu Tysiąclecia 
w Wejherowie. 
– Jedziemy, Mysza! – oznajmił. 
Urszula: – Nie zdradził dokąd. Dopiero jak wjeżdżaliśmy 
na Półwysep Helski, Bogdan nie wytrzymał. „Załatwiłem 
dzierżawę kina. W Jastarni”. Skakałam, piszczałam, śpie-
wałam, machałam rękami i ściskałam Bogdana. Tak do 
samej Jastarni. 
W budynku przy Portowej 10 przed wojną był pensjonat 
Janina. Tam, gdzie teraz jest sala kinowa, działała stołówka. 
Później Niemcy zrobili tu kino propagandowe. W latach 
70. salę wyremontowano. Do dziś zachował się piec ka-
flowy i napis „Godziny lata płyną, lecz cóż wiecznie jest 
młode kino”.
Patrycja: – Jedno z moich pierwszych wspomnień to po-
grzeb dziadka. Za każdym razem, gdy ksiądz na kazaniu 

mówił „Bogdan Blindow”, ja się cieszyłam, że to o moim 
dziadku. 
Na pogrzebie jest mnóstwo ludzi, nawet przewodniczący 
Komitetu Kinematografii w randze wiceministra przerwał 
delegację w Stanach, żeby pożegnać Bogdana Blindowa. 
Patrycja: – Czuję ciężar nazwiska na barkach. Dziadek był  
„legendą polskich kiniarzy” – sama Wikipedia tak podaje! 
Czasem słyszę, że jestem taka jak on. To najpiękniejszy 
z komplementów. W Żeglarzu na ścianie wisi w ramce 
karteczka, na której dziadek napisał „Kocham moją nu-
teczkę”. To o mnie. Mówił, że jestem melodią jego życia.
W 1999 roku Urszula kupuje kino. To jedno z niewielu 
prywatnych kin w Polsce. W ubiegłym roku Urszula, 
Dagmara i Patrycja obchodziły 25-lecie swojej działalno-
ści w kinie Żeglarz.

KOCHAM KINO ŻEGLARZ
Dagmara: – Niektórzy aktorzy mają w kinie Żeglarz swoje 
ulubione miejsca. Piotr Fronczewski w 11–12 rzędzie na 
wysokości pierwszych drzwi do wyjścia. Zbigniew Zapa- 
siewicz – drugi rząd od góry po prawej stronie. Jan  
Englert – w górnych rzędach po lewej stronie. Magdalena 
Zawadzka (kiedyś z Gustawem Holoubkiem) – w połowie 
sali, bardziej po prawej. 
Na „Szklanej pułapce” miałam więcej gwiazd na sali niż 
na ekranie! Bo tam jeden Bruce Willis, a na widowni: 
Fronczewski z żoną i córkami, Zapasiewicz z żoną, Mag- 
dalena Zawadzka ze swoim towarzystwem. 
Starają się wchodzić in cognito. Grażyna Szapołowska 
bez makijażu, w okularach. Piotr Fronczewski w dresie 

i czapce z daszkiem, ale kamuflaż mu nie pomaga, gdy 
tylko odezwie się „proszę dwa bilety”, wszyscy cichną  
i szukają go wzrokiem. 
Urszula: – Zawsze mnie zastanawiało, że Zawadzka i Ho- 
loubek są ze sobą mimo takiej różnicy wieku. Aż kiedyś 
Holoubek podszedł do kasy, tak na mnie spojrzał i tym 
ciepłym, niskim głosem powiedział: „Dzień dobry, popro-
szę dwa bilety”, że od razu zrozumiałam, dlaczego ona  
z nim jest. A mnie wcale niełatwo oczarować. 
Dagmara: – Zadzwonił do mnie znany aktor z prośbą  
o wyświetlenie filmu „Fahrenheit 9.11”, którego akurat  
w Żeglarzu nie graliśmy. To był jeszcze czas filmów z ta-
śmy, najbliższa kopia była w trójmiejskim multipleksie, 
ale nie chcieli się nią podzielić. Żeby zdobyć zgodę na 
wyświetlenie filmu, skontaktowałam się aż z Tel Awiwem. 
Udało się. Film zagrałyśmy w samo południe, w wielki 
upał. Na sali były same wielkie nazwiska, wpadł nawet 
marszałek Marek Borowski. 
Patrycja: – Pani Magda Zawadzka wakacje spędza w Jura-
cie, przyjeżdża do nas na hotelowym rowerze. Uśmiech-
nięta i serdeczna. Gdy żyła jeszcze Markiza, nasza psina, 
pani Magda przywoziła jej kiełbaski. 
Markiza siadała w fotelu, w holu. Wszyscy w Jastarni ją 
znali. Potrafiła otwierać drzwi. Operatorowi wyżerała 
kurczaki z rożna. Najgorzej było, gdy wchodziła na salę, 
a tam leciał horror.
W książce „Moje szczęśliwe wyspy” Magdalena Zawadzka 
napisała: „Kocham małe, stare kina, bo mają niepowta-
rzalny czar retro. Kino Żeglarz w Jastarni odwiedzam re-
gularnie, gdy jestem na wakacjach na Helu. Nie zwracam 
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uwagi na niezbyt wygodne fotele, trzeszczącą drewnianą 
podłogę czy zapach wilgoci. Wzrusza mnie stojący w ką-
cie sali stary, kaflowy piec, pianino i przyjazna atmosfera  
panująca między widzami a kierującymi kinem dwiema 
uroczymi paniami – matką i córką. One naprawdę kochają 
swoje kino i pani dyrektor (matka) dokonuje cudów, żeby 
sprowadzać najatrakcyjniejsze filmy. Znamy się od lat  
i każdego roku cieszę się na spotkanie z nimi i z kinem 
Żeglarz. W jego foyer wiszą na ścianach oprawione  
w ramki życzenia z autografami znanych ludzi, którzy 
przez lata przychodzili do tego uroczego miejsca. Jest  
tam również autograf Gustawa i mój z wyznaniem Kocham 
Kino Żeglarz. Zapewniam, że warte jest miłości”.

OGLĄDANIE PRZEZ DZIURĘ – 12 ZŁ 
Urszula: – Henryk Groth to prawdopodobnie jedyny głu- 
choniemy operator na świecie! Bogdan przygarnął go, 
gdy Henio był jeszcze dzieckiem. Jego mama sprzątała,  
a Henio zaczynał jako pomocnik kinooperatora. 
Na początku lat 80. Bogdan Blindow wysyła Henia  
na egzamin państwowy na kinooperatora. Bez kursu,  
od razu na egzamin. Henio na luzie przechodzi kolejne 
etapy. Gdy sięga po kolejną rolkę taśmy, jeden z człon- 
ków komisji ścisza dźwięk w filmie. Henio w sekundę po- 
jawia się przy projektorze, robi głośnej, a komisji grozi 
palcem. 
Dla Bogdana, Urszuli, Dagmary i Patrycji był jak członek 
rodziny. 
Dagmara: – Czasem odzywał się po swojemu, gdy film 
był słaby, słychać było „LI-PA”, gdy był dobry, Henio 
pokazywał kciuki w górze, a jak rewelacyjny, przykładał 
pięść do klatki piersiowej i podnosił wysoko łokieć. 
Zmarł w 2004 roku.
Urszula: – Śmierć Henia zbiegła się z końcem filmów  
na taśmach. 
Hol Żeglarza był różowy. Dagmara sama przemalowała 
go na stalową szarość. Malowała siedem dni. Sprana ka-
napa, kiedyś granatowa, stoi zaraz przy wejściu. Przyja-
ciele mówią, żeby ją wywalić, ale dziewczyny są do niej 
przywiązane. Patrycja przespała na niej cały sezon 2010. 
W rogu stare projektory, a pod plakatami krzesło z na-
pisem „Tron Królowej Jastarni”, zdjęcia Dagmary z ekipą 
„Ogniem i mieczem” wiszą na ścianie, obok plakat 3D  
z filmu „Matrix” (tylko 50 w Polsce takich było), repertuar 
kina z 1964 roku, który przyniósł jeden z widzów, plakat 
z ostatniego koncertu Anny Jantar, a na blacie kasy stoi 
stare radio Phillipsa i figurka Elvisa Presleya wygrana  
w konkursie na fanpage’u „Ratujmy Stare Kina”. 
Dagmara: – Przed remontem w 2001 roku ściany wy-
łożone były boazerią, a drewniane schody zielonym li-
noleum. Wystarczyło, że stanęło na nich kilka osób,  
a one się zarywały. Śmiałyśmy się, że to jedyne ruchome 
schody na półwyspie. Modliłyśmy się, żeby wytrzymały 
do końca seansu. 
Urszula: – Przed remontem były też drzwi Copperfielda, 
lewa część przeszklona, prawa bez szyby. Widzowie nie 
otwierali, tylko przechodzili przez dziurę. 
W drzwiach prowadzących na salę było wycięte kółko, 
żeby Dagmara mogła sprawdzić, kiedy koniec seansu, 
ale co rusz ktoś podglądał tam filmy. W końcu wywiesiła 
kartkę „Oglądanie przez dziurę – 12 zł”. 
Remontami zajmuje się Dagmara. 
Patrycja: – Nasze wspólne wyjścia na zakupy wygląda-
ją tak: najpierw wizyta w Empiku, później się rozdziela-
my. My z babcią idziemy na shopping, kupujemy ciuchy.  
Z Dagmarą umawiamy się w Starbucksie. Przychodzimy, 
a ona siedzi z cegłą w ręce i czyta „Podręcznik dla majstra 
budowlanego”. Jak Dagmara idzie na zakupy, to zamiast  
sukienki kupuje wiertarkę. 
Dagmara: – Mam dwie wiertarki, wkrętarkę, wyrzynarkę 
do drewna, piłę elektryczną…
Patrycja: – A sukienki ze trzy. 

TITANIC
Patrycja: – Pierwszy film, jaki pamiętam z dużego ekranu, 
to „Titanic”. Dziewczyny zabrały mnie do warszawskie-
go kina Skarpa. Miałam niespełna cztery lata. Bileterki 
zakładały się, ile wytrzymam, bo to przecież niemiłosier-
nie długi film, nie dla dzieciaka. Siedziałam na kolanach  

u Dagusi, a dziewczyny czytały mi napisy na zmianę. 
Jedna do jednego ucha, druga do drugiego. W całym fil-
mie nie mogłam zrozumieć tylko jednej sceny – gdy Jack  
rysuje Rose, potem jest zbliżenie na jej oko, a później 
kamera się oddala i pokazują pomarszczoną twarz sta- 
ruszki. Zapytałam Dagusi: „A co to są te kreski?”. Do teraz 
wspomina, jak trudno było wytłumaczyć czterolatce 
upływający czas. A to, że potężny statek uderza w górę  
lodową, ludzie giną, krzyczą, zamarzają – tym się nikt nie  
przejmował. U nas w domu mogłam oglądać wszystko.  
Z wyjątkiem „Hannibala”. Dagmara zabroniła, bo na koń-
cu Lecter zżera móżdżek. Do tej pory nie mogę mamie 
tego darować. 
Dagmara: – Wydawało mi się, że „Hannibal” to za brutal- 
ny film jak na 10-latkę. Generalnie u nas w domu oglądało 
się wszystko, co się chce. 
Patrycja: – Spodziewałam się, że to film, który mnie prze- 
razi, zrzuci z krzesła. Po latach, gdy go zobaczyłam, okaza- 
ło się, że nie ma tam nic takiego. Oglądałam gorsze filmy. 
Po „Egzorcyzmach Emily Rose” dwa tygodnie spała z bab- 
cią w łóżku przy zapalonym świetle. 
A zaczęło się od babci Uli, która małej Dagmarze zabro-
niła oglądać „Kobrę”.
Urszula: – Dagmara przyszła ze szkoły, zaczęła mi opo-
wiadać, co się tam dzieje, niestworzone rzeczy! I co naj-
ważniejsze, nie z filmu! Wtedy pozwoliłam jej oglądać 
wszystko, na co ma ochotę. 
Lubią iść do kina razem. Czasem są już w piżamach,  
pakują się i jadą do kina.
Patrycja: – Tylko nie lubię oglądać filmów z Dagusią 
gdzieś poza naszym kinem, bo wszystko komentuje  
na głos i nas kompromituje, np. „Kto daje pieniądze  
na takie gnioty?!”. Uwielbiam z nią powtarzać film  
po raz setny. 
Dagmara: – Ja uwielbiam oglądać filmy nawet po 1000 
razy. W hurtowej liczbie obejrzałam „Pluton”, „Pogranicze 
w ogniu”, „Ogniem i mieczem”, „Zawód szpieg”, „Miłość 
w Białym Domu”, „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. 
Jeszcze w szkole 16 razy byłam na „Dirty Dancing”, zmie-
niałam tylko kina. Potrafię obejrzeć film trzy razy z rzędu,  
kończy się, a ja włączam od nowa. 
Urszula: – Mnie doprowadza to do szału, gdy widzę,  
że dziewczyny kolejny raz oglądają np. „Mulan”, wychodzę. 
Patrycja: – Ja wychodzę, gdy Dagmara po raz tysięczny 
ogląda „Znachora”. Tortura! 
Uwielbiają przerzucać się cytatami z filmów. 
Urszula, Dagmara, Patrycja razem: – „Ja nie jestem żaden 
chłop, jeno szlachcic, choć ubogi”. 
To z „Ogniem i mieczem”.

MAMY INSTYNKT KINIARSKI 
Dla małej Patrycji kino Żelgarz było placem zabaw. 
Urszula: – Raz stała cały film, bo zakleszczyła się między 
siedziskiem a oparciem. 
Patrycja: – To była „Babe – świnka z klasą”. Od tego czasu 
go nienawidzę. Ale była inna straszna sytuacja. Miałam 
może z osiem lat. Sala była pełna dzieciaków, najpierw 
je wszystkie wpuściłam, przerywałam bilety. Po seansie  
opiekunki ustawiały dzieci, stałam i patrzyłam na to za-
mieszanie, nagle jedna pani wliczyła mnie do grupy. Wy-
straszyłam się, że chcą mnie porwać. Jakoś przekonałam 
panią, że jestem z kina. 
Na sali czuć wilgoć. 
Dagmara: – Jeden pan powiedział: „Proszę pani, za taki 
zapach, to w Nowym Jorku się płaci!”. 
Patrycja: – Pocieszył nas, bo my to przeżywamy, mamy 
taki kompleks, że gorąco, że z ludzi latem pot kapie. Ale 
innym razem jedna pani powiedziała, że w teatrze Karo-
laka w Warszawie też jest duszno, a bilet 80 zł kosztuje  
i nikt nie narzeka. 
Ile zarabiają na kinie?
Urszula: – Zarabiamy? A skąd! Jeśli nie dopłacamy,  
to jest dobrze. 
Dagmara: – Zrobiłyśmy pokoje dla turystów, żeby utrzy-
mać kino. Nie siebie, kino. Naszą zmorą są rachunki  
za prąd. Gdyby kino przynosiło jakikolwiek dochód,  
niewielki, nie brałybyśmy sobie pokoi na głowę. Pokoje 
byłyby dla znajomych, którzy ciągle przyjeżdżają, a my 
nie mamy ich gdzie kłaść. Byłby spokój. 

Urszula: – Nie mamy żyłki do biznesu. Są ludzie, którzy 
patrzą i od razu widzą pieniądze, a my ciołki stoimy i nic 
nie widzimy. 
Patrycja: – Jesteśmy nieogarnięte w tej materii. 
Dagmara: – Ale mamy instynkt kiniarski. 
Dowód? Idolką 10-letniej Patrycji była Jennifer Lopez. 
Namawiała mamę, żeby ściągnęła „Pokojówkę na Man-
hattanie”, wtedy najnowszy film z Lopez w głównej roli. 
Dagmara broniła się jak mogła, a okazało się, że to był 
czarny koń sezonu 2003 kina Żeglarz. 

PO ZACHODZIE SŁOŃCA 
Patrycja: – Z dystrybutorami żyje się ciężko. Nie mamy 
wystarczająco zaawansowanej technologii, więc nie 
możemy grać większości kasowych filmów. Gdybyśmy 
chciały kupić odpowiedni sprzęt, musiałybyśmy zapłacić 
250 tys. zł. 
Dagmara: – Gdyby udało nam się scyfryzować Żegla-
rza, musiałybyśmy grać jeden tytuł codziennie przez 
dwa tygodnie. Dystrybutorzy narzucają liczbę seansów.  
Do tego za granie każdego filmu trzeba zapłacić licencję 
za rozpowszechnianie plus 50 proc. od ceny biletu dla  
dystrybutora. A często najwięksi gracze wymagają staw-
ki gwarantowanej, np. 300 zł, choć my na filmie zaro- 
bimy tylko 100 zł. 
Patrycja: – Wielu dystrybutorów nie chce z nami praco-
wać, nie jesteśmy dla nich partnerem, nie przynosimy 
dochodu. 
Mogłyby grać filmy z taśmy, ale ostatnia 35-tka wyszła 
w Polsce w 2013 roku. Szkoda, bo na Zachodzie nośniki 
analogowe są jeszcze używane. Zwłaszcza żałuje Dag-
mara, która ma papiery kinooperatora.  
Filmów 3D nie grają. Jedyny, który wyświetliły, to „Rekin 
i Lava: Przygoda w 3D”, był jeszcze na taśmie. Gdy wy-
buchła moda na te filmy, ludzie dopytywali, czy jest coś 
w 3D.  
Patrycja: – Z roku na rok ludzi w kinie ubywało, także 
dlatego, że granie filmów w trójwymiarze było dla nas 
nieosiągalne. Po latach zaczęli wracać. Mówili „Boże, jak 
dobrze, że nie gracie takich filmów, bo mnie głowa od 
tego boli”. 
Dagmara: – Trzy lata temu miasto rzuciło nam kłodę pod 
nogi. W Jastarni stanęła letnia scena kulturalna z filią 
Multikina. I znowu ci dystrybutorzy i ich polityka. Jeśli 
jakiś film jest grany w kinie X, to ma ono wyłączność  
na granie w promieniu 50 km. 
Ale największy problem pojawił się, gdy powiat podniósł 
opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym stoi 
kino, z 2 tys. na 20 tys. rocznie. 
Po co im to wszystko? 
Patrycja: – Bo kochamy kino. Już przez trzy pokolenia. 
Bo warto to robić dla tych kilku osób, które przyjdą  
w sezonie i powiedzą: „Fajnie, że jesteście”. 
Na samą myśl, że przestaniemy grać, zbierają nam się łzy 
w oczach. 
Bo wierzymy, że to ważne. Tworzymy alternatywę dla 
ogłupiającej komercjalizacji. 
Bo Żeglarz to spuścizna po Bodziu. 
Bo straciłybyśmy sens życia. 
Bo poznajemy cudowne osoby, bo jesteśmy choć przez te 
dwa miesiące w roku w najpiękniejszym zakątku świata, 
gdzie po zachodzie słońca nad morzem, można przyjść 
do nas zażyć nieco wysokiej kultury. 

JOANNA WIŚNIOWSKA | Młoda dziennikarka, 
która lubi zaglądać przez ramię bardziej doświad-
czonym koleżankom i kolegom. Nieustannie uczy się 
dziennikarskiego fachu, także na własnych błędach. 
Każdy nowy temat jest dla niej wyzwaniem.

Współpraca: Patrycja Blindow

METAFORA FAKTU | Reportaż jest pokłosiem 
warsztatów METAFORA FAKTU, organizowanych 
przez bibliotekę ECS. Dwanaście osób od marca  
do września tego roku szkoliło się pod okiem Wło-
dzimierza Nowaka – pisarza, dziennikarza, reportera 
„Dużego Formatu” (magazynu reporterów „Gazety 
Wyborczej”), autora książek, finalisty nagrody Nike.


