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LWY ZOSTAŁY W GDYNI 
Jury XVI Festiwalu Pol

skich Filmów Fabularnych w 
Gdańsku-Gdyni pod prze
wodnictwem Ryszarda Bu
gajskiego nie przyznało 

Grand Prix - . .Złotych Lwów 
Gdańskich " - uznając, że ża

den z pięciu filmów nomino
wanych do tej nagrody „nie 
wyróżnia się harmonią 

wszystkich elementów skła

dających się na dzieło filmo
we''. 

Nagrodami Specjalnymi 
jury uhonorowało „Krolla" 
Władysława Pasikowskiego 
i „Śmierć dziecioroba" Woj
ciecha Nowaka. Pasikowski 
otrzymał ponadto „Złote 

Lwy" za najlepszy debiut. a 
Nowak - za reżyserię. 

Kreację Ryszardy Hanin w 
·filmie Jana lomnickiego 
„Jeszcze tylko ten las" uzna
no za najlepszą rolę kobie
cą. a zgromadzona w Tea-

trze Muzycznym w Gdyńi pu
bliczność zgotowała aktorce 
długotrwałą owację na stoją- · 
co. 

Adam Ferency otrzymał 

nagrodę za kreację w filmie . 
Tomasza Wiszniewskiego 
„Kanalia". 

Nagrodami za role drugo
planowe uhonorowano Da-

. nutę Szaflarską („Diabły, dia
bły") i Cezarego Pazurę 

(„Kroll"). Operatorzy tych fil 
mów - Zdzisław Najda („Dia
bły ... ") i Paweł Edelman 
(„Kroll") otrzymali ex aequo 
nagrody za najlepsze zdję

cia. 

W dwóch kategoriach jury 
nie wyróżniło żadnego z no
minowanych twórców, przyz
nając nagrody indywidualne · 
Tadeuszowi Nalepie za mu
zykę do „Śmierd dziecioro
ba" i Andrzejowi Barańskie-

mu za scenariusz „Nad rze
ką, której nie ma". 

Barbara Komosińska o
trzymała nagrodę za sceno
grafię do filmu ,,In flagranti '', 
Barbara Domaradzka za 
dźwięk w „Diabłach, dia
błach", Ewa Pakulska za 
montaż „Śmierci dziecioro
ba", a Małgorzata Stefaniak 
za kostiumy do „Feminy" . 

Bogusław Linda otrzymał 
nagrodę indywidualną za 
role w „Krollu", „Kanalii" i „In 
flagranti ", a Dorota Kędzie
rzawska za reżyserię „Dia
błów, diabłów". 

Prezes Radiokomitetu 
Marian Terlecki przyznał wy
różn ienie Andrzejowi Barań
skiemu za film „Nad rzeką. 
której nie ma" i specjalną 

nagrodę - • .Złotą Szabr" -
Cezarowi Pazurze za r lę w 
„Krollu". · 


