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Zaruąd Główny Stowarzyszęnia Filmowców Polskich w Warszawię.
Krakowski oddział Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Krakowie.

Kraków 8 grudzień 2009

Dyrektor oddziału TVP SrA. w Krakowie
BOGDAN WASZTYL

W zwią-zku z zagroŻenięm pozbawienia pracy etatowej długoletniego pracownika
oddziału TVP w Krakowie _ Bogusława Dąbrowy Kostki, zwTacamy się do Pana Dyreltora,. o podjęcie właściwej, aptzedewszystkim, sprawiedliwej decyzji.

'| :..'. ,.': BogusławDąbrowa-KostkajestakĘwn1łncżonkiemStowat4lszeniaFilmowców
. ' , Polskich i współzałożycielem Krakowskiego oddziału SFP (coraz pręzrriej działającego
. i',l;:,l : ' 'l'na terenie Krakowa i Małopolski). Jest absolwentem Wydziałri operatorskiego i Realizacji

Telewiznnej wŁodzi.
w oddziale TVP w Krakowie pracował w latach 1980 _ 1983 i ponownie od l989

TwoRCZoŚC
Realizator światła do około 30. spektakli telewizyjnych i widowisk muzycznych m'in.:

,,Kolacja nacńery ręce'', ,,Zapachorchidef'i,J.{oc Walpurgii" w też. K. Kutzą
,,Przyjaaółki'' w rcŻ.B. Sass _ ?dort',,J.{o mo_re'' w reŻ. K.Nazarą ,,Witkacy''i ,,Król

, ':,' _ . Edypl' w rez. Laco Adamiką ,,Śmieró" w tęŻ. Śmigasiewi cza", ,,PIzeprowadzkt' w rcŻ.
Gą,siorowskiego i ,Raskolnikolv'' w reż. M. Gaja.

. operator obrazu ireaLtzatot w spektaklach ,,Do piachu'' w reż. K. Kutza
oraz,,Polowanie na karaluchy'' w reŻ. K. Nazara.

Zdjęciado około zo. iilnow krótkometrazowych na taśmie 35 mm'

filmowe i telewizyjne
Ponadto reżyserował i wykonywał zdjęcia do cykli programów,,Rozmowy na koniec

wieku" i ,,Rozmowy na nowy wiek".

NAGRODY
Zdjęcia do wielu filmów krótkometrażowych nagradzanych w Gdanskq Łodzi,

Bomholmie otazna Europejskim Przegl$zie TelewĘi Regionalnych (Nagroda Circom).
1986 r. Nagroda na-Międąmarodowym Festiwalu szkół Filmowych w Poczdamie

zafilm,;Wigilia".
1995 r. Nagroda Główna PrczydentaŁodzina Festiwa]u Mediów za film ,,Słoneczra'].
2001 r. ,,wIKToR'' zanajĘsże prograrry,'R.oznowy nakoniec wieku- i ',Rozrrowyna nowy wiek".
200t r. II Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu w Niepokalanowie zafilm

,,Droga do...".
2003 r. Nagroda Specjalna Andrzeja Jurgi na Festiwalu I{APPY END w Zielonej

G ótzę za ft7m'' Cieni e'''
2003 r. Nagroda na MięĘmarodowym Festiwalu wNiepokalanowie zafilm,,Cienie''.


