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Słuchaj, sztuka to praca! Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki  
i branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  

Dzień dobry. Dzisiaj chcę was zaprosić do wysłuchania rozmowy z reżyserką i scenarzystką Ulą Morgą oraz 
animatorem, operatorem obrazu Bartoszem Mikołajczykiem. Ula i Bartosz od wielu lat tworzą i rozwijają 
w Gdyni studio animacji Esy-floresy i spotkałam się z moimi rozmówcami w ich domu. W tle czasami 
możecie usłyszeć stukot mebli, czy mewy za oknem. Porozmawialiśmy o tym, jak się odnajdują w biznesie, 
z kim współpracują, jak pracują z klientami i z jakimi wyzwaniami musieli po drodze się zmierzyć zarówno 
zawodowo, jak i w sferze domowej.  

Dzisiaj dla odmiany to ja jestem w gościach w pracowni animacji Esy-floresy u Urszuli Morgi  
i Bartosza Mikołajczyka. Dzień dobry.  

Urszula Morga: Cześć, dzień dobry.  

Bartosz Mikołajczyk: Dzień dobry.  

Z Ulą i Bartkiem znamy się nie od dziś i znamy się przede wszystkim dzięki współpracy przy jednym  
z festiwali, który organizuje Instytut Kultury Miejskiej. Pracownia Esy-floresy przygotowywała dla nas 
animacje, bądź też takie wizualizacje do poezji. Wspominam tę współpracę bardzo miło, ale przede 
wszystkim też jako coś bardzo kreatywnego. Tworzyliście obraz, który był płynnym, onirycznym 
odzwierciedleniem słowa poetyckiego, więc nie jest to łatwe zadanie i trzeba mieć pewne i zdolności  
i pewne jakieś talenty. Porozmawiamy dzisiaj jak te zdolności, umiejętności, które posiadacie wykorzystać 
do stworzenia biznesu, do stworzenia sposobu na życie. Sięgnijmy do waszych początków, bo tak 
naprawdę Esy-floresy, to jest pracowanie rodzinna.  

Urszula Morga: To prawda. Prowadzimy pracownie jako pracownię rodzinną, chociaż nie podkreślamy tego, 
bo to nie do końca ma znaczenie, choć oczywiście to, że prowadzimy tą pracownię razem ma wielki wpływ na 
nasze życie osobiste, bo łączymy pracę ze wspólnym życiem i nie da się wtedy tego oddzielić. Nie ma tego 
momentu, kiedy z tej pracy się wychodzi. Oczywiście staramy się zachowywać higienę, ale nie zawsze jest to 
proste. Jak to się zaczęło i skąd w ogóle zdarzył się ten pomysł? My się poznaliśmy na studiach artystycznych 
w szkole filmowej, obecnie imienia Krzysztofa Kieślowskiego, w Katowicach i odkryliśmy, będąc już razem, że 
lubimy razem pracować, że to jest coś, co sprawia nam przyjemność, ale to nie było z początku takie proste. 
Każdy z nas gdzieś tam prowadził swoje działania też twórcze, ale jednak swoje. Bartek jest operatorem 
obrazu, pracował wtedy więcej jako operator obrazu. Ja tutaj w Trójmieście, kiedy się przeprowadziłam 
próbowałam swoich sił w Radiu Gdańsk, potem pracowałam w Urzędzie Miasta Gdyni w wydziale kultury, 
organizowałam imprezy, ale za każdym razem właściwie kończyło się tym, że szukaliśmy jakichś projektów po 
godzinach, żeby robić coś razem. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to jest takie podwójne 
życie, to znaczy, że bezustannie wykonujemy pracę po pracy, że nasza praca etatowa, nasza praca dla kogoś 
nam nie wystarcza, bo ciągle szukamy jakichś pomysłów na to, żeby zrobić coś razem. Tak się właściwie 
wykluła pracownia, bo najpierw szukaliśmy takich bardzo pojedynczych zleceń na jakieś drobne animacje, 
kartki świąteczne, jakichś takich drobnych projektów. W Trójmieście wtedy, kiedy zaczynaliśmy, to było 
bardzo dawno temu, nie było jakby dużo takich projektów filmowych, więc ta animacja była takim pomysłem 
na życie twórcze tutaj, że połączymy nasze jakieś zdolności, umiejętności, fascynacje obrazem, ale też wielki 
talent Bartka do rysowania i jakieś moje pomysły na opowiadanie i, że stworzymy taką pracownię. Przyszedł 
taki moment, że podjęliśmy decyzję, że nie da się już łączyć wszystkiego. Tych projektów było coraz więcej. 
W pewnym momencie urodziło się też nam dziecko i podjęliśmy taką decyzję, że musimy wybrać jak to nasze 
życie zawodowe się potoczy. Była to wtedy taka wielka burza mózgów i doszliśmy do wniosku, że nie 
wyobrażamy sobie, żeby zrezygnować właśnie z tego, więc oboje wtedy zrezygnowaliśmy z etatów i to był 
taki prawdziwy początek właściwie życia tylko i wyłącznie ze wspólnej pracy.  
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Zaczynaliście kawał czasu temu. Na stronie macie datę założycielską wskazaną: 2006 rok, czyli to już jest 15 
lat temu. Teraz też mamy taki czas, że głównie się tworzy, zresztą, też w tych realizacjach, które 
pokazujecie na stronie, które zrobiliście, że się tworzy do Internetu, ale 15 lat temu ten świat Internetu też 
trochę inaczej chyba wyglądał. Jak się zmieniał ten... jakby też zapotrzebowanie, to co tworzyliście? Czy od 
razu tworzyliście do Internetu, czy najpierw to były jakieś inne realizacje, przy okazji Internet? Jak się to 
zmieniało na przestrzeni tych lat? 

Bartosz Mikołajczyk: Głównie do Internetu robiliśmy tak naprawdę od samego początku, bo technologia 
Flash, która wtedy królowała na naszych komputerach, ona pozwała na bardzo rozbudowane animacje. W 
szybki i prosty sposób można było uzyskać fajny efekt. Niestety ta technologia upadła i teraz jakby trochę ten 
rynek się zmienił. Kiedyś to był bardziej rynek reklamowy, więcej było banerów reklamowych i animacji 
reklamowych, a tej chwili więcej jest takiego zapotrzebowania na animację albo artystyczną, albo tak 
zwanych explainer video, wyjaśniających działanie aplikacji lub strony internetowej do startupów.  

Więc świat się zmienia. Chciałam jeszcze właśnie pociągnąć ten wątek początków. Postanawiacie, że 
zakładacie firmę, zaczynacie szukać klientów. Jak się podzieliliście zadaniami w firmie i z czym to było 
związane, akurat taki podział. A nie inny?  

Urszula Morga: Podział obowiązków wynikał w zasadzie od samego początku zarówno z naturalnych 
predyspozycji, ale też z pewnych takich umiejętności, które każde z nas miało, a innych umiejętności nie 
posiadało, albo miało je w jakimś ograniczonym stopniu. Ja nie rysuję w związku z tym wiadomo było, że ja 
rysować nie będę i nie animuję. Natomiast na pewno rodziło się w mojej głowie mnóstwo pomysłów i na 
pewno uwielbiam gdzieś tam opowiadać historie i wbrew pozorom w animacji też jest reżyseria, więc 
reżyserować te historie i opowieści. Na pewno miałam zdecydowanie większe takie doświadczenie też z racji 
studiów, ponieważ moje pierwsze studia to była produkcja filmowa, organizacyjne, czyli właśnie to 
poszukiwanie klientów, w ogóle wymyślanie tego jak to będzie działać. Pamiętam na początku to szaleństwo, 
takie właśnie jak to zbudować, czy da się stworzyć cennik takiej animacji, czy nie da się stworzyć tego 
cennika, jak zbudować taką firmę, żeby ona była z jednak strony konkurencyjna, ale z drugiej strony naszym 
celem od początku było to, żeby ona nie stała się żadną korporacją, żadną dużą agencją, bo to co sobie 
założyliśmy i co parę lat robimy sobie taką ewaluację tego, co się w tej firmie dzieje, żeby zweryfikować, czy 
dalej tak ma być, czy coś zmieniamy i gdzieś cały czas to, co jest taką nadrzędną wartością tej firmy, to jest jej 
kameralność, taka studyjność, my nazywamy to często pracownią animacji, czasem studiem, ale jednak 
zależało nam na tym, żeby to nigdy nie stała się żadna agencja i żeby te relacje pozostały takie bardzo 
kameralne. Przez to, po pierwsze mamy większą wolność twórczą, po drugie to też nam daje taką wolność 
życiową, bo jednak znacznie łatwiej spakować taką pracownię i pojechać tworzyć gdzie indziej, albo zawiesić 
ją na chwilę, robić coś innego, bo akurat nasze pasje, czy nasze jakieś osobiste fascynacje każą nam w danym 
momencie to rzucić i zrobić coś innego, niż duże studio, które już zatrudnia ludzi i gdzieś wymaga takiej dużej 
odpowiedzialności i bycia na miejscu przez cały czas. To była też jakaś taka decyzja strategiczna, że ta firma 
nigdy nie rozwinęła się w taką dużą firmę, tylko tak naprawdę zostaliśmy przy tym bardzo kameralnym 
charakterze i staraliśmy się tego pilnować, żeby tak zostało. Ten podział obowiązków, tak jak mówię, Bartek 
na pewno rysował. Bartek ma bardzo dużo fajnych pomysłów wizualnych i takich technologicznych i to jest 
druga taka cecha, którą sobie zawsze stawiamy, jako pewną taką wartość naszą, to jest bardzo duża 
różnorodność stylistyczna i to, że my tak naprawdę dobieramy zawsze ten styl do projektu i t oszukanie tych 
pomysłów na to, jak opowiedzieć następną historię, bez względu, czy jest to reklama, czy jakiś projekt 
edukacyjny, czy jest to jakiś projekt edukacyjny, czy są to wizualizacje, czy wideoklip, bo te też się pojawiły w 
pewnym momencie w naszym życiu, staramy się, żeby była taka duża różnorodność stylu i tutaj taka duża 
wyobraźnia plastyczna Bartka sprawia, że te pomysły są naprawdę bardzo różnorodne. U mnie bardziej 
właśnie te opowieści, historie plus kontakt z klientem i te sprawy takie organizacyjno-formalne są na mojej 
głowie. 

Oboje jesteście osobami kreatywnymi. Czy ten kontakt z klientem i sprawy formalno-organizacyjne to jest 
cos, co naturalnie przychodzi, czy to jest coś, co musiałaś się jakoś tam przegryźć, nauczyć? Wiemy, że to 
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jest istotne, żeby pilnować faktur, jakichś księgowych rzeczy, formalnych spraw, a z drugiej strony gdzieś 
tam często twórcy odkładają to na bok, jako coś, coś może nie tyle jest nudne, ale powiedzmy jest po 
prostu przykrym obowiązkiem.  

Urszula Morga: To nie jest przyjemne. Mogę powiedzieć szczerze, ja tego nie lubię. Ja skończyłam studia w 
tym kierunku i zawsze od dziecka mówiono mi, że mam do tego predyspozycje, ale odkrycie, że to nieprawda 
było wielką ulgą w moim życiu. To znaczy ten moment, kiedy dałam sobie prawo do chaosu był cudownym 
momentem w moim życiu i naprawdę poczułam wielką ulgę, że ja nie muszę tego wszystkiego ogarniać, 
aczkolwiek to robię i może nie jest to najprzyjemniejsze, ale wiem, że na pewno w tym teamie mnie 
przychodzi to łatwiej, więc ja to biorę jakby na siebie z racji tego, że są takie rzeczy, których ja wiem, że na 
pewno ja bym nie zrobiła, które robi Bartek, a musimy je zrobić. Staram się być na tyle zorganizowana, żeby 
nad tym panować. Pewnie mogłabym bardziej, szczególnie promocyjnie. Wydaje mi się, że z tym mam 
znacznie większy problem, z taką autopromocją, z tym, żeby zadbać o tą stronę taką promocyjną. Czy to jest 
z racji w ogóle pokolenia, że mam dużą trudność z taką autopromocją w ogóle. Więc staram się bardzo 
prowadzić jakieś profile i tak dalej, natomiast myślę, że to znacznie bardziej kuleje niż ta strona dotycząca 
umów, dopilnowania moich podwykonawców. Tu się staram bardzo dbać o ludzi, o to, żeby to było dobrze 
zorganizowane.  

Bartosz: Mikołajczyk: My mieliśmy w ogóle inny pomysł na firmę. Właściwie, to chyba Ula miała pomysł na 
firmę, bo Ula chciała mieć wydawnictwo, ale ja jakoś stwierdziłem, że daleko mi do wydawnictwa i 
pomyślałem, że może najpierw spróbujemy animacji, bo to mnie jakby zawsze trochę pociągało i umiałem 
trochę animować na początku. Tak zaproponowałem, żebyśmy spróbowali no i już do tego wydawnictwa nie 
wróciliśmy. także nie wiem, czy Ula jest z tego powodu szczęśliwa, że mamy studio animacji, a nie 
wydawnictwo, ale jak patrzę jak wiele jest wydawnictw na rynku i jak wiele po drodze upadło, to myślę 
sobie, że to studio animacji było dobrym pomysłem.  

Urszula Morga: Jak zdecydowaliśmy się tę firmę założyć, to ja skorzystałam z takiego programu unijnego, 
nazywał się Makro-szansa dla Mikro-firm i tam poza jakąś dotacją, którą chyba dostaliśmy wtedy na start tej 
działalności, Fundacja Gospodarcza w Gdyni organizowała takie szkolenia dla tych osób, które chciały tą 
działalność otworzyć. Ja tam faktycznie złożyłam koncepcję na projekt wydawnictwa, ale w toku prac i 
rozmów już tam wtedy, myśmy oczywiście w trakcie rozmów cały czas pracowali, rozmawiali razem, kiedy ja 
wracałam po tych zajęciach do domu i rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, że wystartujemy ze studiem 
animacji, że więcej na ten temat wiemy. Mieliśmy już to doświadczenie takie właśnie równolegle z pracami 
etatowymi, kiedy robiliśmy te takie drobne animacje, to po pierwsze. Po drugie uznaliśmy, że wydawnictwo 
wymaga znacznie większych nakładów inwestycyjnych i pomysł był taki, że to studio animacji zarobi na to 
wydawnictwo. Tak, jak Bartek powiedział, nigdy to wydawnictwo się nie otworzyło. Wtedy nie było jeszcze 
tak niesamowitych, fantastycznych wydawnictw, jakie się pojawiły w międzyczasie i potem stwierdziliśmy, że 
nie ma już dna nas miejsca na rynku wydawniczym, a tutaj za każdym razem jakąś niszę staramy się 
wypełniać tym naszym studiem, także tak zostało.  

Nie wydawnictwo, ale studio animacji i od razu Internet. To już wiemy. Wspomniałaś Ula też, że od 
samego początku z założenia miała to być nie duża agencja, a mała, kameralna firma, no ale sami 
wszystkiego we dwójkę chyba nie robicie? Jak wygląda taki proces realizacyjny, powiedzmy krótkiej 
animacji dla klienta?  

Urszula Morga: Powiem o takim procesie najbardziej pełnym, bo tam będzie widać jakby cały przebieg 
współpracy, kiedy klient chce właściwie od nas wszystkiego od początku, od koncepcji, aż po gotowy 
produkt. Zazwyczaj zaczyna się tak, że najpierw tworzymy pomysł. Kiedy ten pomysł zostaje zaakceptowany, 
zwykle piszemy do tego pomysłu tekst i tutaj pojawia się pierwszy etap, kiedy posiłkujemy się zewnętrznymi 
współpracownikami. Mamy kilka osób, z którymi współpracujemy, copywriterów, scenarzystów, autorów. 
Dobieramy ich zazwyczaj według specyfiki projektów, czyli ktoś inny pisze projektu, które mają być bardziej 
historyczne, kto inny pisze projekty, które mają mieć jakiś dryg komediowy, zabawny i lekki. Czasem pisze te 
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teksty ja. To zależy od tego na ile czuję się w nich komfortowo. Zazwyczaj kieruję się tak naprawdę intuicją i 
tym kiedy wiem, że jest ktoś, kto na pewno zrobi to lepiej niż ja i wtedy staram się pozyskiwać takie osoby. 
Czasem rzeczywiście klient przychodzi ze swoim tekstem, te stacje też się zdarzają. Często to jest na 
początku, kiedy tworzymy już koncepcję, to po pierwsze wiemy kto będzie to pisał, kogo zaproponujemy, po 
drugie w jakim chcemy pracować stylu. Pokazujemy klientowi jakieś próbki, jakieś referencje i też 
podejmujemy decyzje kto będzie to rysował w zależności od tego, jakie mamy moce wewnętrzne, czyli czy 
Bartek jest wtedy wolny, lub też, czy Bartek czuje się na siłach, lub czy nie czujemy, że jest ktoś na rynku, kto 
zrobi to znacznie lepiej. Tak jak mówię, bardzo nam zależy na tej różnorodności stylów i uważamy, że każda 
opowieść ma swój język i staramy się zawsze dobierać ten język do opowieści, więc posiłkujemy się różnymi 
osobami. Mamy tutaj w Trójmieście wielkie szczęście do bardzo zdolnych ludzi, ale to nie zawsze są ludzie 
tylko z Trójmiasta. Czasem jest tak, że podoba nam się czyiś styl. Dzisiaj mamy różnego rodzaju portale, czy 
to jest Instagram, czy to jest Behance, które pozwalają nam znaleźć kogoś, kto rysuje w danym stylu. 
Kontaktujemy się z tą osobą, pytamy, czy nam coś narysuje i jeśli się godzi, jeśli udaje nam się dogadać 
finansowo, pracujemy wtedy razem. Ale oczywiście bardzo dużo rzeczy rysuje sam Bartek, rysuje i kręci, bo 
my łączymy też techniki, czyli czasem to jest rysunek, czasem to jest wideo, czasem połączenie. Później 
zaczyna się praca, tworzymy klatki kluczowe zazwyczaj do danego projektu. Kiedy klient zaakceptuje te klatki 
rusza proces animacji. 90% projektów animuje Bartek. Zdarza nam się czasem podzlecać animacje, jeżeli jest 
tych projektów bardzo, bardzo dużo. Różnie bywa, ale zazwyczaj Bartek animuje. Później jest 
udźwiękowienie. To jest też kwestia doboru lektora, czy głosów w dubbingu. Mamy swoje studio, z którym 
współpracujemy, cudowne, zaufane i bardzo fajne. Dobór muzyki, efekty, to już jest taka praca post 
produkcyjna, która w zależności od tego, co tam trzeba w danym projekcie jeszcze zrobić, żeby go wypuścić i 
pokazać światu.  

Bartosz Mikołajczyk: Tak, to prawda, ja animuję większość projektów i muszę powiedzieć, że z biegiem lat 
coraz mniej rysuję i coraz mniej projektów jest, gdzie po prostu coś tworzę od początku do końca, ponieważ 
jest ich dosyć dużo, a poza tym jest dużo młodych osób, które mają dużo ciekawych rzeczy do 
zaproponowania, a staramy być tak otwarci na to, co się dzieje na rynku i na różne zmiany. Mam wrażenie, 
że te ostatnie dwa lata bardzo dobrze nam wyszły, bo po prostu coraz więcej współpracujemy z 
zewnętrznymi autorami i autorkami i to jest bardzo fajne, budujące. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że 
Ula chyba sama zapomniała powiedzieć, że sama nagrywa głos, bo jest lektorką i do wielu projektów 
nagrywała swój głos lektorski, to z resztą słychać po jej głosie, po brzmieniu, że ma do tego talent.  

Nam się bardzo fajny obraz układa, że wiele rzeczy robicie wy, ale wychodzicie szerzej dopasowując style, 
zatrudniając osoby, więc gdzieś tam mimo wszystko nie jesteście agencją, ale być może takim motorkiem, 
czy takim małym hubem do skrzykiwania i angażowania innych artystów, to takim się hubem staliście.  

Urszula Morga: Staliśmy się z wielką przyjemnością, bo to, co Bartek powiedział, że te ostatnie dwa lata w 
ogóle obfitowały w takie współprace choć nie do końca myślę, że tylko ostatnie dwa lata, bo jak sobie 
przypomnę ile naprawdę cudownych, utalentowanych ludzi przeszło przez tą pracownię i czasem tak jest, że 
patrzę sobie na przykład na stary logotyp Centrum Eksperyment i pamiętam jak pana Kulkę projektowała z 
nami Agnieszka, która już nie projektuje, robi co innego, ale pamiętam tą taką przyjemność ze spotykania 
nowych, wspaniałych ludzi, którzy przychodzili i często nie widzieliśmy ich nigdy na oczy. Większość z nich 
gdzieś tam łowiliśmy właśnie przez Internet. To były takie pierwsze w ogóle testy zaufania tego 
internetowego, że my komuś proponujemy, żeby coś dla nas zrobił, on nas nie widział, wymieniamy się tylko 
mailami, kiedy Internet był jeszcze taki raczkujący i taki w ogóle niepokojący, zapłacą, nie zapłacą, umowa, 
nie umowa. My sami tak naprawdę większości swoich klientów nigdy nie widzimy, dlatego zawsze bardzo 
długo nazywaliśmy się wirtualną pracownią, ponieważ tak naprawdę nasza jedyna próba posiadania biura 
skończyła się na tym, że ono stało puste, a myśmy właściwie w większości jedno siedziało w domu, drugie w 
biurze i cały czas wisieliśmy na telefonie o t było bez sensu zupełnie. Dla mnie to jest wielka taka 
przyjemność, kiedy patrzę ile super ludzi gdzieś się przewinęło przez to studio. To są właśnie takie punkty, 
takie ślady, każdy z tych projektów. A to było zrobione z tym, a to z tamtym. Czasem rozwijamy je dalej sami. 
Na przykład Bartek kontynuuje czyiś projekt, ale pamiętamy, że gdzieś tam źródło wyszło ileś lat temu od 
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kogoś i to są takie właśnie cudowne duchy, które sobie nad tym studiem wiszą. Jest to bardzo przyjemne i 
powiem szczerze, że obserwuję w ogóle młodych ludzi z takim zachwytem. Tak dużo się różnych rzeczy mówi 
o młodym pokoleniu. Oni są bardzo zorganizowani, bardzo konkretni, dbają o swoje sprawy, ale jednocześnie 
są słowni, okrutnie zdolni, użyję takiego określenia, ale też skromni. W ogóle mamy tak szczęście ostatnio do 
fantastycznych osób, które dla nas rysują, że jestem pełna podziwu i cieszę się, że to tak może funkcjonować. 

Zobaczmy, jak to wygląda z tej drugiej strony współpracy. Dla kogo tworzycie? Widziałam, że są to  
i instytucje publiczne i firmy prywatne i też artyści piosenkarze, zaraz może podpytam o to doświadczenie. 
Jak to się wam rozkłada w zleceniach?  

Urszula Morga: To jest tak, że to przychodzi falowo. Mam wrażenie, że to zależy od kilku czynników: albo od 
pewnych trendów. Były takie lata, że te trendy kształtowały... czyli na przykład wszyscy przed świętami robili 
kartki świąteczne dawno temu, więc myśmy dostawali zalew zapytań o te kartki z różnych firm pojedynczych 
najmniejszych i najdrobniejszych. Potem jest taki moment, że zaczynają się festiwale letnie i zaczynają się 
spoty, promocje tych festiwali i to są często albo organizacje pozarządowe, albo samorządy, albo prywatne 
firmy w zależności kto jest organizatorem eventu, imprezy. Potem zbliża się rok szkolny, to zaczynają się 
jakieś tam edukacyjne projekty i wtedy więcej jest tego typu projektów. Więc to jest albo falowe w 
zależności od zapotrzebowania, albo też właśnie od czasu, bo kartki się w pewnym momencie skończyły, ale 
pojawiła się taka moda, ponieważ pojawiało się dużo aplikacji, na właśnie takie explainer video, czyli takie 
filmy produktowe, które wyjaśniają działanie jakieś aplikacji, czy produktu, czy strony i wtedy jest to więcej 
takich biznesowych projektów. Czasem jest tak, że właśnie w pandemii było sporo projektów dla 
samorządów, dlatego że było dużo komunikatów. Samorządy, wszystkie urzędy były pozamykane, więc 
pojawiła się duża potrzeba, żeby komunikować się z petentami, z klientami za pośrednictwem animacji, 
jakichś takich informacji obrazkowych. Także to jest bardzo, bardzo różnie, ale powiem, że to jest w ogóle 
super, dlatego że każdy z tych klientów i z tych projektów ma inne trudności, a też innego rodzaju 
przyjemności i przez to jest jakaś równowaga i ta równowaga jest nam bardzo potrzebna, bo właśnie to 
chyba lubimy w tej pracy najbardziej, że jest ta różnorodność i ta taka niesamowita...jak czasem coś nas 
bardzo męczy, jakaś kwestia, nagle przychodzi projekt w ogóle innego typu i on jest męczący w ogóle w 
innym aspekcie, ale w tym danym aspekcie przynosi ulgę i to jest super, że jest taka różnorodność właśnie i 
klientów i projektów i myślę, że to fajnie.  

Czy się te współprace różnią w zależności od tego, czy to jest instytucja, która zleca, czy firma?  

Urszula Morga: Śmialiśmy się ostatni rozmawiając o tym, że znaleźliśmy taką prawidłowość, że im wyższy 
budżet, tym mniejsza wolność twórcza, im niższy budżet, tym większa wolność twórcza. W związku z tym 
przy niskobudżetowych projektach wbrew pozorom odpoczywamy. Oczywiście jest jakiś stereotyp. Chodzi o 
to, że często duże firmy, kiedy pracujemy dla agencji na przykład, jesteśmy częścią większej machiny i wtedy 
mamy bardziej związane ręce, jest nad nami ktoś, kto decyduje o tym jak ma wyglądać to co robimy, czyli 
wtedy musimy spełnić więcej wymagań, mamy nad sobą większą kontrolę i to często bywa bardziej uciążliwe 
przez tą taką mniejszą swobodę. Natomiast, jeśli chodzi o pracę dla artystów, czy pracę mimo wszystko dla 
instytucji myślę, że tutaj to jest bardzo też piękne, że instytucje mają często więcej zaufania mimo wszystko 
niż na przykład agencje, które bardzo konkretnie wiedzą czego chcą, natomiast instytucje często przychodzą 
do nas z dużym zaufaniem. Znają nasze portfolio, wiedzą co potrafimy i dają nam dużo wolności. Oczywiście 
my rozmawiamy z każdym klientem i zawsze pytamy go, zawsze przechodzimy jakiś proces ustalania tego 
jakie jest zapotrzebowanie. Natomiast wiadomo, że ta wolność twórcza jest czymś bardzo pożądanym i 
czymś bardzo cennym.  

Bartosz Mikołajczyk: Agencje obracają dużymi budżetami pracują dla dużych klientów i są bardzo uległa dla 
tych klientów i czasami jest ta, że my jesteśmy na końcu tego układu i nie mamy wpływu na projekt, a często 
nie zgadzamy się z jakimiś rozwiązaniami, uważamy, że są nieestetyczne, nieładne, w ogóle nie powinny 
zaistnieć, ale nie mamy kompletnie na to wpływu. Wtedy takich projektów często się wstydziliśmy. Teraz 
bardzo rzadko zdarza nam się pracować dla jakichś większych agencji. Staramy się pracować bezpośrednio 
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dla klientów, bo możemy bezpośrednio wpływać i tłumaczyć klientom jakie rozwiązanie jest dobre, jakie jest 
właściwe, jakie jest estetyczne, a jakie dobrze wpłynie na pozyskanie klientów z danego projektu, który 
realizujemy. Także bezpośredni kontakt z Klientem jest na pewno lepszy.  

Urszula Morga: Ważne jest dla mnie to, co powiedział Bartek, właśnie a propos tej odpowiedzialności, że to, 
co łączy wszystkie nasze współprace, bez względu na to, kto to jest, to takie ogromne poczucie 
odpowiedzialności, że postanowiliśmy sobie, to też jeden z tych naszych spisanych, niespisanych warunków, 
zasad, jakie sobie gdzieś tam założyliśmy, że będziemy w tym uczciwi, to znaczy każdy projekt robimy 
najlepiej jak potrafimy i staramy się, choć to nie zawsze jest łatwe i nie zawsze jest przyjemne, mówić, jeśli 
nie zgadzamy się z jakimś rozwiązaniem, albo mówić, kiedy wydaje nam się, że jest to niezgodne ze sztuką. Ja 
jestem pośrednikiem, takim ogniwem łączącym między klientem, a podwykonawcą i wiem, że są takie na 
przykład poprawki, których ja nie przekażę podwykonawcy, nie przekażę artystce, artyście danej poprawki, 
bo uważam, że ona jest absolutnie niezgodna ze sztuką. Nam się to zdarzało bardzo często w agencjach i nie 
znosiliśmy tego, kiedy jakiś project manager forwardował informacje bez absolutnie własnej weryfikacji 
uwag. Obiecaliśmy sobie, że u nas nie ma takiej sytuacji, że ja nie weryfikuję uwag. Najpierw te uwagi 
przechodzą przeze mnie. Ja każde uwagi sprawdzam i jeśli się z nimi zgadzam, albo jeśli... oczywiście to nie 
tak, że nie poprawiamy, ale chodzi o to, że jeśli wydają mi się one nieuzasadnione, albo jeśli wiem, że one 
zaszkodzą projektowi, to robię wszystko, co w mojej mocy, żeby o tym z klientem porozmawiać, zanim 
przekaże je dalej. Uważam to za pewien rodzaj obustronnego szacunku znaczy i szacunku do mojego 
podwykonawcy, autora, bo wiem, że ci ludzie wkładają swoje całe serce, wiedzę i umiejętności i kiedy ja 
dopilnuję tego, żeby było dobrze, to wtedy oni też będą mi bardziej ufać i nie będą odwalać roboty i w drugą 
stronę-ta odpowiedzialność wobec klienta, że on wie, że ja nie zrobię na zasadzie, dobra chce, niech ma, 
zrobimy co chce, tylko za każdym razem staram się, żeby te uwagi były uzasadnione i jeśli zadziała to na 
niekorzyść projektu, żeby o tym klient wiedział i żeby na pewno przemyślał sprawę. Cudowne jest też to, jak 
często klienci rzeczywiście ufają i to nam dawało taką lampkę, że czemu nikt z nimi nie rozmawia często w 
dużych agencja, czy w dużych firmach, że gdyby ktoś im wyjaśnił. Staram się uzasadniać te uwagi zawsze, 
dlaczego na przykład czegoś nie powiększymy, dlaczego czegoś nie przesuniemy, dlaczego nie zmienimy 
koloru i tak dalej.  

No właśnie. Krąży wiele różnych anegdot na przykład ze środowiska grafików, gdzie zdarzają się poprawki 
na wczoraj, albo, że musi być duże logo, które gdzieś tam powinno być, to oczywiście może zaburzać całą 
grafikę. Jak wygląda ta wasza praca z trudnym klientem? Powiedziałaś, że starasz się rozmawiać, 
wyjaśniać. Czy zdarzało się, że wchodzicie w jakiś taki klincz i nikt nie chce ustąpić?  

Bartosz Mikołajczyk: No nie wiem, czy mogę mówić.  

Anonimowo. [śmiech] 

Bartosz Mikołajczyk: Może Ula bardziej dyplomatycznie będzie umiała się wypowiedzieć, bo zawsze każda 
sytuacja jest indywidualna i trudna także najbardziej tak naprawdę niestety obrywa się Uli, bo jak do mnie 
dochodzą jakieś poprawki, z którymi się nie zgadzam, to się strasznie denerwuję i Ula musi wysłuchiwać 
różnych rzeczy, a później grzecznie prowadzić konstruktywną rozmowę z klientem. Każda rozmowa musi 
jednak doprowadzić do jakiegoś porozumienia. To już ona musi się wypowiedzieć jak ona to robi, bo potrafi 
to robić znakomicie i zawsze jakoś mam wrażenie, że jest naprawdę niewiele takich projektów, których się 
wstydzimy po prostu. Staram się każdą współpracę zakończyć sukcesem, jakimś powodzeniem, tym, żeby 
klient był zadowolony.  

Urszula Morga: To jest jeszcze kontynuacja twojej odpowiedzi na pytanie o podział obowiązków, czyli trudne 
sytuacje i konfliktowe to jest moja domena w tej pracowni. Oczywiście tak sobie żartuję, ale one się zdarzają. 
No nie ma możliwości, żeby się w takiej twórczej pracy nie zdarzały i one nigdy nie są przyjemne. To w ogóle 
nas bardzo dużo kosztuje emocji. Przez te 15 lat wypracowaliśmy sobie już jakieś metody, że nie jest 
najgorzej, ale pamiętam takie czasy, że się nie spało i w ogóle przeżywaliśmy strasznie różne problemy, które 
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się zdarzały, nieczęsto, ale jednak każdy taki problem był przez nas odchorowywany mocno i przeze mnie 
chyba szczególnie. Natomiast, może nie powinnam tego mówić, ale to jest też taka rzecz, która..., to jest taki 
podcast zawodowy, prawda? To są takie ważne rzeczy dla tego tematu, że to jest jednak właśnie praca i my 
nauczyliśmy się jednej rzeczy, która jest dla mnie bezcenna to znaczy, że zawsze jest taki moment, w którym 
warto się z projektu wycofać, jeśli wie się, że on się nie uda. Ja uważam, że to jest z korzyścią dla nas i dla 
klienta również, dlatego że to jest praca. My jesteśmy zawodowcami, wykonujemy tą pracę komercyjnie w 
większości. Zasada jest taka, że projekt wart jest tyle, ile klient może za niego zapłacić więc jakby zawsze 
robimy to najlepiej jak potrafimy bez względu na to, za ile zgadzamy się pracować. Natomiast wydaje mi się, 
że to jest mimo wszystko praca twórcza. Ona do końca zostanie kreacyjną pracą i jeśli nie będzie dobrej 
atmosfery, to to się po prostu nie uda. Czasem jest to na takim etapie, że nie da się już z tego wycofać, ale 
zdarzyło nam się parę razy powiedzieć „to nie ma sensu” i wycofać się nawet beż żadnego wynagrodzenia. 
Najgorszy jest ten moment, kiedy rzeczywiście wchodzą podwykonawcy, bo na to sobie nigdy nie 
pozwalamy, żeby zostawiać bez pieniędzy naszych podwykonawców. Natomiast nam się parę razy zdarzyło 
powiedzieć, kiedy drobne prace wykonywaliśmy takie typu projekty, próbki i widzieliśmy, że kompletnie tej 
komunikacji nie ma, po prostu się wycofać. To jest ogromne poczucie ulgi, to jest wielkie poczucie wolności 
móc to zrobić. To się nam zdarzało bardzo rzadko, ale bardzo cenią ta wolność i to poczucie, że mogę, że ta 
firma daje nam to prawo.  

Jak wygląda praca w takim wyobrażam sobie bardzo już kreatywnym zespole, czyli wy tworzycie historię, 
narrację do teledysku, a po drugiej stronie też jest ktoś, kto tworząc muzykę, tworząc słowa piosenki coś 
tam sobie wyobrażał? To jest fajna współpraca, taka uskrzydlająca, czy to jest coś trudnego?  

Bartosz Mikołajczyk: Praca nad wideoklipami z reguły jest taka bardzo twórcza i uskrzydlająca. Na pewno 
mamy wtedy dużą swobodę. Wideoklipy mają z reguły niski budżet i często artyści zdają się na nasze 
pomysły, na nasze rozwiązania. Rzadko się zdarza, że ktoś się zgłasza z jakimś bardzo konkretnym pomysłem i 
bardzo konkretnym wysokim budżetem. Zresztą nie robimy tych wideoklipów dosyć często, dlatego że 
właśnie one mają niskie budżety i tak po prostu nie ma czasu na ich realizację, ale jak już znajdujemy czas, to 
naprawdę jest to fajna praca, bo z reguły to są rzeczy, które dają dużą satysfakcję i bardzo chętnie je 
umieszczamy wtedy w portfolio i się nimi chwalimy.  

Urszula Morga: Potwierdzam to, co mówi Bartek. To jest bardzo przyjemna praca i uskrzydlająca. Zaczęło się 
tak naprawdę od Habakuka i to był początek i ten Habakuk gdzieś tam jest w naszym sercu. On nam zaufał i 
właściwie dzięki Habakukowi tworzymy teledyski, bo sobie uświadomiliśmy, że to jest taka przestrzeń, która 
pozwala nam wyrażać się i taka pierwsze przestrzeń jakiejś wolności, bo po teledyskach były jakieś mappingi, 
wizualizacje, nawet scenografie do teatrów, czy opery, ale teledysk był takim pierwszym momentem, w 
którym gdzieś poczuliśmy, że to jest jakaś taka forma, która daje nam właśnie wolność wypowiedzi i my 
możemy tam dopowiedzieć do muzyki i jakiś obraz, ktoś nam ufa. To było w ogóle super odkrycie. Dla 
Habakuka zrobiliśmy kilka wideoklipów, tworzyliśmy dla Pauliny Przybysz, dla Pnnaweli, zresztą na bazie jej 
ilustracji, które ona dla nas stworzyła, szkice jak gdyby, natomiast było to pod nasz scenariusz i ona nam 
zaufała, jeśli chodzi o wypełnienie tego kolorem. Zrobiliśmy dwa wideoklipy dla Noviki. Jeden bardzo dawno 
temu, jeden całkiem niedawno dla projektu takiego muzycznego do poezji Wisławy Szymborskiej. To też było 
bardzo ciekawe doświadczenie. Poezja Wisławy Szymborskiej w angielskich wersjach i to też była praca ze 
słowem. Tam było od razy założenie, że tekst musi się pojawiać na ekranie, że to jest pewien rodzaj takiego 
wideo z elementami napisów, ale ponieważ to są wiersze, to one też grały bardzo ważną rolę w tych 
wideoklipach. Robiliśmy dla Polucjantów. Dla Maleńczuka teledysk do piosenki Wojciecha Młynarskiego. 
Trochę się tego zebrało. Nawet mieliśmy w tym roku taką przyjemną niespodziankę. Animacja Polska zrobiła 
z nami spotkanie i nie wiedzieliśmy nawet, że oni wiedzą, a my zapomnieliśmy właśnie, że mam jubileusz 
piętnastolecia, i że trochę się tego zebrało, także zrobili nam taką niespodziankę na ten jubileusz. Było to 
bardzo miłe, bo śmialiśmy się, że jakiś czas temu otrzymaliśmy już drewnianego YACHA, i się śmialiśmy, że to 
nagroda za całokształt twórczości, czyli, że powinniśmy się już wycofać z rynku, ale stwierdziliśmy, że chyba 
jeszcze nie, że chyba jeszcze trochę byśmy tych wideoklipów chętnie zrobili. To jest bardzo przyjemna praca i 
to jest naprawdę niesamowity proces, bo tak jak Bartek powiedział, te budżety nie są wysokie. Tutaj trzeba 
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dobrać formę i pomysł do budżetu i to tego, co możemy w ramach naprawdę takich skromnych często 
środków stworzyć, ale tutaj to daje takie pole do popisu, żeby otworzyć w ogóle wyobraźnię, popatrzeć na 
to, co mamy dookoła. Bardzo często pracujemy z jakimiś naprawdę prostymi narzędziami. Robimy sobie 
studio poklatkowe w naszej sypialni, albo wykorzystujemy naszą łazienkę, wannę, kapiemy tam farbami, 
zabawa z formą, albo biegamy gdzieś po Trójmieście z kamerą. Super przyjemna praca. 

A to, że jesteście pracownią rodzinną, to więcej wam daje jakichś szans i okazji, czy stwarza pewne 
ograniczenia, z którymi musicie się zmierzyć? 

Urszula Morga: Nie zauważyłam, żebyśmy dostali jakieś specjalne bonusy z tytułu tego, że jesteśmy 
pracownią rodzinną. Myślę, że to się zdarza też współpracownikom niezwiązanych więzią rodzinną, że się 
bardzo dobrze znamy, że często jest tak, że wiemy, co druga osoba pomyśli. Jakby znamy się. To jest 
niesamowite. Najbardziej chyba to wychodzi w pracy na planie, kiedy nie animujemy, ponieważ my robimy 
też rzeczy w technice video i robimy też projektu takie poza firmowe, czyli takie zupełnie artystyczne, 
autorskie i to wychodzi w takich momentach, kiedy Bartek staje za kamerą, ja reżyseruję i kiedy jesteśmy na 
planie i wtedy właściwie mamy wrażenie, że wtedy w ogóle znikają między nami konflikty, na przykład na 
planie, ponieważ wszystko, co ma być, cały konflikt i cała burza i cała ta praca taka właśnie twórcza i te 
wszystkie tarcia dzieją się wcześniej i my na tym planie już właściwie mamy wszystko wcześniej wyjaśnione, 
przegadane. Jak robiłam swój film dyplomowy na reżyserii, to pamiętam, że kilka, jak nie kilkanaście razy 
jechaliśmy o godzinie chyba czwartej rano obserwować wschód słońca (to nie był nawet dyplom, to był film 
wcześniejszy, pierwszoroczny) w konkretnym miejscy w Gdyni pod Estakadą Kwiatkowskiego, żeby sprawdzić 
jak układa się światło, jak stanie kamera, jak będzie coś tam zrobione. Nasz syn był wtedy w foteliku śpiący 
wkładany, żeby nie został sam w domu. Jechaliśmy tam naprawdę dobre kilka razy o tej czwartej rano, bo to 
miało być w prawie najkrótszy dzień w roku kręcone, więc mieliśmy bardzo krótki moment na taki wschód 
słońca, żeby go złapać i kiedy już przyszło co do czego i przyszliśmy na plan i okazało się, że zapomnieliśmy o 
jednym, bardzo ważnym szczególe, że na dachu samochodu, który ostatecznie będzie tam stał są rowery, 
one rzucały cień. Nie przewidzieliśmy tego jeżdżąc tam te kilkanaście razy wcześniej i okazało się, że i tak to 
przepracowanie, te tysiące rozmów spowodowało, że ta sytuacja była rozwiązana jakby w okamgnieniu. 
Znaleźliśmy rozwiązanie dla niej, bo mamy taką umiejętność pracy w sytuacjach trudnych wypracowaną no 
przez to, że też mamy te konflikty z wiązane z przygotowaniem, nie wiem, obiadu, później mamy obowiązki 
związane ze sprzątaniem, samochodem i tak dalej, więc jakby potrafimy w takich momentach kryzysowych 
mam wrażenie funkcjonować i to jest super. Natomiast trudności są i to są trudności głównie wynikające z 
tego, że, może teraz coraz mniej, bo nasz syn jest też coraz starszy, ale kiedy był mały, to faktycznie wyjazd 
we dwójkę, był zawsze dużym wyzwaniem. Te projekty, które mogliśmy robić czasem razem, czasem 
musieliśmy się dzielić, że na przykład ja jechałam i brałam innego operatora, Bartek zostawał, albo on jechał i 
robił, ale mnie już nie mógł wziąć do projektu, bo ktoś musiał tutaj zostać i być. Na pewno przez te lata pracy 
straciła na tym taka nasza możliwość robienia projektów filmowych we dwoje. Być może to jakoś nie 
znaleźliśmy odpowiedniego rozwiązania. Znamy takie pary, które tak pracują i one sobie z tym świetnie 
radzą. Myśmy też ileś tam projektów filmowych razem zrobili, ale myślę, że ta rodzinność i to, że jesteśmy 
właśnie w tej takiej zależności domowej też ze sobą, to parę razy musieliśmy się wycofać. Jedno się 
wycofywało i robiliśmy coś osobno, ale może to też dobre, bo niejednokrotnie faktycznie potrzebne nam 
było zrobienie czegoś osobno. Myślę, że to też dawało nam doświadczenie i też z przyjemnością potem 
wracaliśmy do pracy razem. Przynajmniej ja mówię, że z przyjemnością.  

A nie jest tak, że nie wychodzicie z pracy, że cały czas jesteście w pracy? 

Bartosz Mikołajczyk: No tak, czasami tak się zdarzało, zwłaszcza na początku. Teraz coraz częściej zaczynamy 
dbać o taką higienę pracy i staramy się, żeby weekendy były wolne, chociaż zdarza się, że to się nie udaje. Na 
pewno jak się kładziemy spać, to już, zanim zgasimy lampki to raczej nie rozmawiamy na tematy firmowe. Ja 
przynajmniej staram się tego pilnować, bo jest męczące i po prostu psychika już później wysiada. Najgorzej 
było na samym początku, kiedy w ogóle nie dbaliśmy o tą higienę i właściwie mieliśmy chyba wtedy na 
starym mieszkaniu komputer w sypialni. Właściwie to w piżamie się siedziało przy komputerze. Uważam, że 
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trzeba zawsze jakoś się dyscyplinować i mieć osobny pokój i dbać o to, żeby ten czas na pracę był czasem na 
pracę, a w ciągu dnia musi być jakiś taki moment luzu psychicznego.  

Urszula Morga: Te 15 lat to w ogóle było mnóstwo takich rewolucji i takich właśnie momentów, w których 
pojawiały się kryzysy wynikające właśnie moim zdaniem z tego braku higieny, z tego, że ta praca była między 
nami cały czas, że te konflikty przenosiliśmy do domu. Wypracowywaliśmy pewne rzeczy i one bardzo 
pomagały. Naprawdę polecam wszystkim nauczenie się tego, żeby nie przenosić pracy do sypialni, żeby 
właśnie znaleźć osobne pomieszczenie, które w pewnym momencie jest zamknięte i nawet jeśli tam 
wchodzimy wieczorem, to już nie do pracy tylko na przykład do swojej pracy twórczej, takiej naszej 
artystycznej, indywidualnej, która nie ma nic wspólnego z tą pracownią. Albo to, że gdzieś tam już o tym nie 
rozmawiamy, albo w jakichś godzinach nie rozmawiamy, albo, że pilnujemy tych weekendów, albo jeśli 
robimy sobie wolną środę, to popracujemy w sobotę, ale mamy prawo do wolnej środy i wtedy o tej pracy 
nie rozmawiamy. To było 15 lat pracy nad stworzeniem jakiegoś systemu i to nam bardzo pomogło.  

Bartek, wspomniałeś o tym, że jak zaczynaliście, to komputer był w sypialni, można było pracować  
w piżamie. W zasadzie to takie doświadczenie trochę pandemicznie, bo teraz właśnie wiele osób pracując 
z domu musiało się nauczyć jak funkcjonować i oddzielić tą pracę od domu. Trochę musieliście znaleźć te 
pateny dużo wcześniej, a my teraz się z tym zmagaliśmy. Pamiętam właśnie jak w ubiegłym roku, kiedy na 
początku tej całej pandemii rozmawialiśmy i był to taki czas bardzo pełen różnych obaw i niepewności o to 
w sumie dominowało w zasadzie we wszystkich takich rozmowach i wy też wydawaliście się być 
zaniepokojeni, że co teraz, co dalej. Jak ten ubiegły rok pandemiczny wyglądał u was, bo odnoszę 
wrażenie, że te wszystkie obawy na początku na szczęście, ale się nie sprawdziły?  

Urszula Morga: No nie sprawdziły się i powiem szczerze, że to był w ogóle nie zwykły rok. Te trudności nas 
dotknęły, ale myślę, że z innego powodu. To jest bardzo interesujące co mówisz, bo my mieliśmy te 
mechanizmy wypracowane wiele lat temu. To jest właśnie to. My już przeżyliśmy zamknięcie, czas piżam, 
niewychodzenie z domu przez tygodnie. Myśmy w międzyczasie na przykład zaprosili do naszego życia psa i 
to było też przed pandemią, zanim to stało się mocne, bo ten pies też był dla nas taką mocną motywacją do 
ruchu, do spacerów, do takiej aktywności w ciągu dnia, która wiedzieliśmy, że jest nam potrzebna. Więc 
myśmy te mechanizmy wypracowali dużo, dużo wcześniej. Dla nas problemem było to, że my nie mogliśmy 
nigdzie wyjść po godzinach, znaczy bardzo przeżyliśmy zamknięcie kin, restauracji, wystaw, wszelkich 
rodzajów eventów, ponieważ to był ważny element naszej higieny, że nas nie ma w domu po pracy, czyli my 
jesteśmy w pracy w domu, ale po pracy nie ma nas w domu. To też bardzo przeżył nasz syn, ponieważ on po 
pierwsze był cały czas w domu i my nie znikaliśmy z jego życia też po szkole, ani w ciągu szkoły. Dla niego to 
była wielka zmiana. Więc jakby rodzinnie to odczuliśmy jako organizm rodzina, natomiast zawodowo nie. 
Zawodowo, to był czas bardzo intensywny. Mam mnóstwo fantastycznych projektów, takich naprawdę 
kreacyjnych. Pamiętam początek burzy mózgów, rozmowy jak to będzie i jakieś decyzje właśnie związane z 
tym, że zaczęliśmy dużo więcej pracować jeszcze z zewnętrznymi podwykonawcami. To dało nam też 
możliwość robienia większej ilości projektów, ale to zapotrzebowanie na projektu online faktycznie wzrosło 
od początku pandemii. Poznaliśmy świetnych nowych podwykonawców, ale naprawdę absolutnie 
kreatywnych i fantastycznych i też jakby znaleźliśmy takie swoje ulubione obszary. Od nowa zdefiniowaliśmy 
pewne przestrzenie, które sprawiają nam przyjemność, jakieś style, które polubiliśmy bardziej niż inne, ale ta 
różnorodność dała nam możliwość zmierzenia się też w jednym czasie z różnymi projektami, powiedzenia 
sobie, o, to jest fajne, w tym jest nam dobrze. Także to był naprawdę dobry czas, Pandemia wbrew pozorom 
była dla nas zawodowo bardzo dobrym czasie, choć oczywiście, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to 
wolelibyśmy tego doświadczenia już nie powtarzać i bardzo byśmy chcieli, żeby pewne rzeczy wróciły do 
normy, bo na przykład powiem, bo to też dotknęło pracy w pewnym momencie, że jak na początku w ogóle 
pracowaliśmy z taką niesamowitą intensywności i pojawiały nam się w głowie niesamowite pomysły na 
różnego rodzaju projekty, tak był taki moment, kiedy ktoś znowu przychodził z jakimś pomysłem, a ja miałam 
wrażenie, że my nie mam już skąd brać inspiracji, że to zamknięcie powoduje, że my nie mamy już skąd brać 
pomysłów. Mieliśmy taki moment, że siedzimy i głupie hasło, jakieś kopiuj, czy jakiś pomysł nawet jak to 
opowiedzieć, my las, bo właściwie spędzaliśmy czas w lesie na plaży i w domu i to było za mało i nagle 
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okazało się, że zrozumieliśmy jak wiele jednak pomysłów bierze się z relacji z ludźmi, właśnie z tego, że 
chodziliśmy do kina, do teatru, na wystawy, na koncerty, spotykaliśmy się z przyjaciółmi, że to jest 
inspirujące, że ta firma dlatego mogła funkcjonować zawsze w takim a la freelancerskim stylu, ponieważ my 
tak naprawdę wchodziliśmy w interakcje z bardzo kreatywnymi, wspaniałymi ludźmi, którzy nas otaczali i to 
też jest bardzo inspirujące i z tego czerpiemy. Natomiast pandemia w tej kwestii była taka destrukcyjna.  

Bartosz Mikołajczyk: Tak, właśnie wymyśliłem jak to pięknie określić: jesteśmy wampirami kreatywności, 
wysysamy z innych. Ze spotkań towarzyskich faktycznie relacje międzyludzkie są bezcenne i tego faktycznie 
nam brakowało i tego wyjścia do kina, tym bardziej, że uwielbiamy kino. Bardzo się to faktycznie odbija na 
pomysłach. Następnego lockdownu, to chyba już nie przeżyję. Mogę powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz 
a propos takiego właśnie zamknięcia i dziecka w domu, bo to też jest ciekawe w takiej firmie jak nasza, bo 
nasz syn rósł razem z tą firmą, ona ma 14 lat, firma ma 15. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, 
ponieważ jak się pracuje w domu, część konfliktów to są konflikty twórcze. W naszym przypadku one są 
dosyć intensywne, bo taki mamy styl, tak się nauczyliśmy i tak pracujemy, a Mikołaj, jak był dzieckiem, to 
jakby tego nie rozróżniał. Dla niego konflikt był konfliktem. On nie czuł różnicy, że my się kłócimy tutaj o 
jakąś koncepcję, o jakiś pomysł, że to jest jakaś burza mózgów, często gwałtowna. Mam wrażenie, że teraz 
już się z tym bardziej oswoił i tak bardziej patrzy na nas z pobłażaniem, ale myślę, że dla dziecka to jest 
zawsze jednak trudne, taka kameralna forma, gdzie dorasta obok tego wszystkiego, a ta pandemia 
spowodowała to, że on znowu trafił w ten tygiel twórczy, także odkąd jest pandemia on zamyka się w 
pokoju, żeby czasami nie słuchać różnych tarć między nami, które są naturalne i są potrzebne, bo właśnie z 
nich wynikają różne pomysły, różne idee. To tak chciałem powiedzieć a propos dzieci w firmie.  

Myślicie, że to doświadczenie dorastania wraz z waszą firmą, to bardziej płynie na jego wybory życiowe 
zawodowe tak, że no już wie z czym to się wiąże taka prac i to jest znajomy teren i pójdzie w wasze ślady, 
czy raczej, że wie z czym się to wiąże i pójdzie w zupełnie innym kierunku?  

Bartosz Mikołajczyk: Tak dokładnie jest, ponieważ absolutnie mam wrażenie, że Mikołaj chce mieć pracę 
ośmiogodzinną, chce wracać do domu i zajmować się czymkolwiek będzie chciał, a nie pracą i na pewno 
trochę ucieka od takich humanistycznych przedmiotów. Okazuje się, że jest umysłem ścisłym. Nie wiem, czy 
to jest takie u niego bardziej świadome uciekanie, bo nie chce robić tego, co rodzice, czy to w pewnym 
momencie wyjdzie z niego, że on jest jednak humanista. Nie wiem. Trudno mi jeszcze powiedzieć, bo to taki 
dojrzewający człowiek i trudno określić, ale on świadomi ucieka na pewno od tego.  

Urszula Morga: Ja myślę, że to jest tak, że bardzo trudno jest w takim wieku, w którym ta przekora wobec 
rodziców włącza się automatycznie i alleluja, że się włącza, bo świadczy też o tym, że on jakoś próbuje 
znaleźć pomysł na siebie. My się staramy mu niczego nie podpowiadać, ani nie sugerować. Mi się to bardzo 
podoba, że on chce być taki inny. On dzisiaj chce być inny niż my. Nie ma rodzeństwa, więc nie odróżnia się 
od rodzeństwa, tylko od nas, on nie chce tak jak my, a co się wydarzy, to pewnie życie przyniesie. Natomiast 
bardzo mi się podoba to, że on rzeczywiście próbuje szukać jakiegoś pomysłu na siebie i robi to na razie w 
dużej opozycji od rodziców, chociaż niejednokrotnie biedny musiał z nami rzeczywiście jeździć na plany. On 
grał w iluś tam teledyskach, bo potrzebowaliśmy dziecka, więc no przecież nie będziemy szukać innego jak 
jest nasze obok i można zrobić tysiąc dubli po godzinach w domu, albo daj raczki, bo tutaj potrzebne są 
rączki, dbaj o paznokcie teraz, bo będą rączki potrzebne w przyszłym tygodniu. Czyli ma parę takich historii, a 
tu głos był potrzebny chłopca, to może coś tam przeczytasz. Jego to niby denerwowało, ale też sprawiało mu 
jakąś tam przyjemność. Traktował to jako zabawę. Na pewno w tym kierunku nie ma jakichś tam super 
ciągot, ale co przyniesie życie to zobaczymy.  

Na koniec mam pytanie do was, może trochę podsumowujące. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni  
i najbardziej dumni, jeśli chodzi o waszą pracę w pracowni i nie pytam tu o konkretne projekty?  

Urszula Morga: Może niech każdy powie za siebie, bo myślę, że może każdy coś innego gdzieś tam odczuwał. 
Dla mnie chyba to, co jest taką największą satysfakcją to to, że mimo licznych kryzysów i kryzysów 
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rynkowych, bo przeżyliśmy różne kryzysy też rynku, w ogóle od upadku Flasha poprzez jakiś kryzys 
ekonomiczny w Polsce, przez pandemię, przez różne zmiany, że ta firma istnieje i przetrwała i, że udało nam 
się rzeczywiście być wiernym tym ideom, które sobie zakładaliśmy i za każdym razem robiąc tą ewaluację 
szukaliśmy tego, co nam w tej firmie sprawia przyjemność i to były takie właśnie filary. Ta wolność twórcza, 
to, że jesteśmy w pewnym sensie zachowujemy tą freelancerskość i mamy taką wolność, która nam pozwala 
w każdej chwili powiedzieć, wiesz, ja jutro jadę na zdjęcia, bo dostałam świetny projekt filmowy i wiemy, że 
możemy to zrobić, znaczy, że ta firma rzeczywiście daje nam taką wolność i też ta taka konsekwencja, że ona 
ma taki bardzo indywidualny charakter, że staramy się, żeby do każdego projektu podchodzić indywidualnie, 
że to są projektu cały czas autorskie, że klient, ten indywidualny, czy to jest instytucja, czy to jest organizacja, 
bo projekty agencyjne często są rzeczywiście zbrifowane i my tam się wpisujemy w jakiś już narzucony styl, 
ale ich jest jakby najmniej w tej naszej firmie, więc, że to co robimy, że ludzie do nas przychodzą, dlatego że 
wiedzą, że kiedy coś robimy to jest to bardzo kreatywne, że indywidualnie do nich podchodzimy, że szukamy 
dla nich pomysłu, nie korzystamy z żadnych stocków, nie kupujemy elementów, że to wszystko będzie 
stworzone dla nich, że to tworzą prawdziwi ludzie z sercem i, że rzeczywiście pochylamy się nad projektem. 
Wszystko, co piszemy, co robimy jest skierowane do klienta i przez to być może rezygnujemy z niektórych 
bardzo wielkich, jakichś spektakularnych projektów, ale myślę też, że odkryliśmy to wiele lat temu, że taki 
rodzaj pracy daje nam satysfakcję i poczucie jakiegoś bezpieczeństwa mimo wszystko, że to jest taka 
magiczna linia poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie, że nie tracimy tego indywidualizmu i tego takiego 
bardzo twórczego charakteru. Dla mnie to jest bardzo ważne i cieszę się, że się to udało utrzymać.  

Bartosz Mikołajczyk: Tak, podpisuję się jak najbardziej. Dla mnie jest fajne to, że jakby te ostatnie lata to są 
takie bardzo intensywne lata właśnie współpracy z innymi. To mi trochę otworzyło oczy i cały czas otwiera, 
także dla mnie to jest wartościowe o fajne w tej chwili, z tego jestem zadowolony.  

Dzięki wam bardzo. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie zorganizowane przez Animację Polską wciąż nie 
będzie tym ostatnim, mimo waszego stażu. Dzięki za pokazanie tej kuchni i też bardzo osobistej takiej 
kuchni waszej firmy. Dzięki za rozmowę.  

Urszula Morga: Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło.  

Bartosz Mikołajczyk: Dzięki, dzięki.  

To był szósty odcinek podcastu Słuchaj, sztuka to praca!, w którym rozmawiamy o pracy twórczej i 
realizowaniu kariery zawodowej w świecie sztuki i branży kreatywnej. Podcast jest dostępny na YouTube i 
Spotify Instytutu Kultury Miejskiej, a nowe odcinki ukazują się w każdy drugi wtorek miesiąca. Na YouTube 
znajdziecie też zapisane webinaria poświęcone różnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. 
Ja się nazywam Ana Matusevic, kłaniam się i do zobaczenia niebawem.  

Podcast jest częścią programu edukacyjnego online „Sztuka to praca”, skierowanego do artystek i 
artystów oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych. Tych rozpoczynających pracę, jak i 
tych chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej, 
www.ikm.gda.pl. 


