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Mirosław Wróblewski 
Dyrektor Zespołu Prawa 
Konstytucyjnego i Europejskiego 
w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2018 r. znak: VII.715.33.2018.MM 
informujące o skardze jaka wpłynęła do Biura Rzecznika dotyczącej niewyświetlenia 
filmu „Kler” w samorządowym Kinie „Sokół" w Strzyżowie, po uzyskaniu wyjaśnień 
od dyrektora Domu Kultury „Sokół” prowadzącego miejscowe Kino, formuję, iż na 
zaistniałą sytuację złożyło się kilka niezależnych od nas czynników.

Zaznaczyć należy, iż Strzyżów skie Kino od paru miesięcy boryka się ze sporymi 
kłopotami technicznymi związanymi z fatalnym stanem projektora jakim obecnie 
dysponuje. Potwierdziła to profesjonalna ekspertyza zlecona firmie Digital Cinema 
jednoznacznie stwierdzająca ten fakt.

Z tego też powodu w ostatnim czasie lista innych topowych filmów, które 
mogłyby zostać wyświetlone w strzyżowskim Kinie została zredukowana niemal do 
zera. Seanse bajek dla dzieci, obłożone średnią, bądź niską frekwencją także odbywały 
się z kłopotami i częstym opóźnieniem. Myślą przewodnią przyświecającą ich 
wyświetlaniu było przeciwdziałanie całkowitemu odpływowi widzów, także tych 
najmłodszych.

Odnosząc się więc do rzekomego ograniczania dostępu do dóbr kultury, 
stwierdzić należy, że obecnie ogromna większość mieszkańców za sprawą kłopotów 
technicznych Kina w Strzyżowie zmuszona jest do korzystania z kin sieciowych 
w pobliskim Rzeszowie. Przypuszczać należy, iż skarga jaka trafiła na ręce Rzecznika 
Praw Obywatelskich wynikać może w dużej mierze z braku wiedzy skarżących 
w wyżej wymienionym temacie. Dodam, że Kino w Strzyżowie jest obecnie w toku
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postępowania przetargowego, które ma na celu wyłonienie dostawcy nowego 
projektora a także zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Z pewnością istotny jest fakt, iż nie dysponowaliśmy w tamtym czasie także 
wiarygodnymi informacjami wskazującymi na to aby stanowcza większość 
społeczności Strzyżowa usilnie domagała się wyświetlania tego filmu, pomimo ryzyka 
awarii projektora podczas seansu. Częstszymi były natomiast sygnały negatywne. 
Podkreślam w tym miejscu z pełną stanowczością - nie wpływały one na kształt 
podjętej decyzji. Dopiero pojawienie się artykułu prasowego spowodowało 
uruchomienie lawiny komentarzy i bezpodstawnych przypuszczeń dotykających 
obszaru rzekomego blokowania wolności wypowiedzi i twórczości artystycznej.

W tej samej kwestii (11.10.2018) dyrektor Domu Kultury wzywany był do 
udzielenia Informacji Publicznej, w której wyjaśniał iż „ w sprawie doboru repertuaru 
nie są wydawane żadne decyzje administracyjne, ani też sprawa rodzajów filmów nie 
jest przedmiotem wykonywania władzy publicznej”.

Na koniec warto zaznaczyć, że sala kinowa Domu Kultury de facto pełni także 
rolę sali służącej innym wydarzeniom kulturalnym. Ich pojawienie się w tamtym czasie 
powodowało, iż hipotetyczna projekcja filmu „Kler” nastąpiłaby dopiero 3 tygodnie po 
premierze w Rzeszowie. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Dom Kultury „Sokół” 
w doborze repertuaru kinowego daleki jest od jego „cenzurowania”.
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