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SZaNOWNi pańStWO,  
MiŁOśNicY pOlSkieGO  
DOkUMeNtU 
 
JACEK BROMSKI

Nawet najwięksi entuzjaści kina często 
zapominają o tym, że X muza zaczęła się 
od dokumentu. Ponad 120 lat wspaniałej 
historii polskiego filmu dokumentalnego 
rozpościera się gdzieś między pierw-
szymi eksperymentalnymi rejestracjami 
XIX-wiecznej Warszawy, dokonanymi 
przez Kazimierza Prószyńskiego – pio-
niera polskiej i światowej kinematografii, 
a spektakularnym triumfem polskich do-
kumentalistów, których filmy – „Joanna” 
i „Nasza klątwa” – znalazły się wśród 
pięciu najlepszych krótkometrażowych 
dokumentów z całego świata, nomino-
wanych w ubiegłym roku do Oscara. 

Choć historia polskiego dokumentu, zna-
czona nazwiskami znakomitych twórców 
i długą listą wybitnych osiągnięć stanowi 
ewenement w skali światowej, mamy po-
czucie, że polska publiczność o powstają-
cych w naszym kraju filmach dokumen-
talnych wie ciągle zdecydowanie za mało 
i za rzadko ma okazję z nimi obcować. 

Robiąc pierwszy krok w kierunku zmiany 
tego niepokojącego stanu, zdecydowali-
śmy się wspólnie z naszymi partnerami 
zorganizować niemające swojego odpo-

wiednika w historii wydarzenie, którego 
celem jest podsumowanie dorobku po-
nad 120 lat polskiej kinematografii w dzie-
dzinie dokumentu oraz rozmowa o jego 
przyszłości. „100/100. Epoka Polskiego 
Filmu Dokumentalnego” to dwudniowy 
przegląd ponad 100 najznakomitszych 
polskich filmów dokumentalnych ostat-
niego stulecia, któremu towarzyszy ple-
biscyt na najlepszy dokument oraz panel 
naukowy poświęcony znaczeniu polskiej 
sztuki dokumentalnej dla naszej kultury 
i narodowej tożsamości.

Mam nadzieję, że plonem tego wielkie-
go święta filmu dokumentalnego będą 
kolejne wybitne tytuły, pozwalające 
przyjrzeć się z uwagą otaczającej nas 
rzeczywistości i zachować jej obraz dla 
przyszłych pokoleń.

Jacek Bromski
Prezes
Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Dear Readers and Polish 
Documentary Devotees, 

Even the most fervent cinema enthusiasts 
often forget the fact that the tenth Muse 
originated with the documentary. The Polish 
documentary’s glorious one hundred and 
twenty years of history stretches between 
the first experimental recordings made in 
nineteenth-century Warsaw by the pioneer 
of Polish and world cinematography, 
Kazimierz Prószyński, and the spectacular 
triumphs of two Polish documentarists, 
whose films Joanna and Nasza Klątwa / Our 
Curse received an Oscar nomination in 2015 
and thus numbered amongst the five best 
documentary shorts in the world that year.

Although the history of the Polish 
documentary is marked by the names of 
distinguished filmmakers and the long list 
of its outstanding achievements is a feat 
on a worldwide scale, we have a sense 
that Polish audiences constantly know 
far too little about the documentary 
films being made in our country and 
have too few opportunities of an in-depth 
encounter with them.

Taking the first step towards changing 
this disquieting state of affairs, we and 
our partners decided to organise an 

event which has no historical equivalent 
and aims both to summarise the output 
of over a hundred and twenty years 
of Polish documentary cinema and to 
discuss its future. 100/100. An Epoch of 
Polish Documentary Film is a two-day 
screening of more than a hundred of 
the most superb Polish documentaries 
made in the course of the last century. 
The screenings are accompanied by a poll 
on the ‘best of the best’ and a discussion 
panel led by scholars and devoted to the 
significance of Polish documentary art to 
our culture and our national identity.

I hope that the fruit of this grand 
celebration of the documentary film will 
be more remarkable titles affording us 
the chance to observe the reality around 
us attentively and preserve its images for 
future generations.

Jacek Bromski
President
Polish Filmmakers Association
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SŁOWO WStĘpNe  
 
A. MAREK DRĄŻEWSKI

Od lat głoszę oczywistą tezę, że  
NA POCZĄTKU KINA BYŁ DOKUMENT.  
Od pierwszych prób zapisu ruchomego 
obrazu na taśmie filmowej do dzisiaj 
minęła cała EPOKA. Ostatnia wojna 
sprawiła, że z tych pierwszych prób 
nie zachowało się wiele. Najstarszy 
film z 1910 roku, „Pomnik grunwaldz-
ki”, będzie uświetniał nasze pokazy, na 
których chcemy unaocznić tezy z ese-
ju prof. Marka Hendrykowskiego (vide: 
kilka stron dalej), jak wspaniałe dzieła 
wzbogaciły naszą kulturę.

Powstało ponad osiem tysięcy filmów 
dokumentalnych i wybór setki, którą 
chcemy pokazać, był naprawdę trudny. 
Przed jeszcze większymi trudnościami 
stanęło „12 gniewnych ludzi”. Poprosi-
łem znakomitych znawców kina doku-
mentalnego, krytyków, wykładowców 
akademickich o wybór dziesięciu fil-
mów z całego stulecia, które według 
ich wiedzy, gustów i smaku sprawiły 
na nich największe wrażenie, były wy-
darzeniami kulturalnymi i być może 
stanowiły kamienie milowe w rozwoju 
języka filmu dokumentalnego. Arcy-
trudne zadanie; monitowali: „A może 

20?”. Powstała lista 10 filmów, która 
nie jest żadnym oficjalnym rankingiem. 
Przy jej układaniu pojawił się dodatko-
wy kłopot: kilka filmów uzyskało taką 
samą liczbę głosów. Uznałem, że pod 
linią 10 znajdą się filmy zrealizowane 
później. Gdybym zaprosił innych kryty-
ków filmowych, zapewnie kształt listy 
byłby inny.

Okazuje się, że mamy w archiwach bar-
dzo dużo świetnych filmów, które po 
latach nie straciły nic na aktualności, 
a swoją formą - mimo upływu czasu - 
mogą zachwycić niejednego konesera 
sztuki filmowej. Szkoda, że leżą w ar-
chiwach, a nie istnieją w obiegu społecz-
nym. Może wreszcie po latach naszych 
monitów powstanie w ramach wypeł-
niania „misji” kanał tematyczny TVP DO-
KUMENT, a w programach TVP1 i TVP2 
znajdzie się więcej pasm na POLSKI film 
dokumentalny. 

O aktualnym stanie polskiego filmu do-
kumentalnego pisze w swoim artykule 
Stanisław Zawiśliński. Oczywiście, nie 
wyczerpuje on wszystkich aspektów, ale 
na jeden chciałbym zwrócić szczególną 

uwagę. Odkąd „zmarła” POLSKA KRO-
NIKA FILMOWA nikt nie zajmuje się 
rejestracją bieżących wydarzeń. W te-
lewizyjnych archiwach poniewierają się 
tylko strzępy z dzienników telewizyj-
nych, przydatne do udowodnienia jakiejś 
aktualnej tezy. Nie ma materiałów, które 
za czas jakiś będą pomocne w ukazaniu, 
jak zaczął się XXI wiek w Polsce. 

Szanowny Panie Ministrze Kultury, nasi 
wnukowie nam nie wybaczą, że dzisiaj ob-
rabowujemy ich z ich przeszłości. Jeszcze 
raz nawołuję do tworzenia zapisów ar-
chiwalnych, które w przyszłości posłużą 
do udokumentowania naszych osiągnięć 
naukowych, kulturalnych czy choćby tyl-
ko codziennego życia. Panie Ministrze, to 
też jest nasze DZIEDZICTWO.

Ostatnia kwestia, a właściwie pierw-
sza, to pieniądze. Film dokumentalny 
wymaga ich znacznie więcej od repor-
tażu, znacznie więcej potrzeba czasu 
na dokumentację. Dłużej trwa montaż, 
a telewizja chce mieć wypełniony czas 
antenowy natychmiast. Może przyszedł 
czas na unowocześnienie finansowania 
produkcji filmowej. Może wzorem Nie-

miec, Francji czy Holandii przedsiębiorcy 
uzyskają zwolnienie podatkowe za fun-
dusze wniesione na produkcję filmów? 
Może wspólne wystąpienie ministra kul-
tury i środowiska filmowego przekona 
ministra finansów do naszej propozycji?
Zapraszamy na projekcje i cieszmy się 
wspólnie bogactwem naszych filmów 
dokumentalnych.

A. Marek Drążewski
Przewodniczący Zarządu Sekcji Filmu 
Dokumentalnego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich

SŁ
OW

O 
W

St
Ęp

Ne
 //

/ 
a.

 M
ar

ek
 D

rą
Że

W
Sk

i SŁOW
O W

StĘpNe /// a. M
arek DrąŻeW

Ski

   76  



For years now, I have been advancing 
an obvious thesis; IN CINEMA, IN THE 
BEGINNING WAS THE DOCUMENTARY. 
Since those first endeavours to record 
moving pictures on film, an entire 
EPOCH has passed. The last war meant 
that few of those attempts survived. 
The oldest film, Pomnik grunwaldzki 
/ The Grunwald Monument, which 
dates from 1910, will lend its lustre 
to our screenings, where we hope 
to demonstrate the point argued by 
Professor Marek Hendrykowski in his 
essay a few pages further on, as to how 
our culture has been enriched by these 
magnificent works.

More than eight thousand Polish 
documentaries have been made and 
selecting the hundred we wanted to 
show was truly difficult. Even greater 
difficulties were faced by our ‘12 Angry 
People’. We asked twelve outstanding 
documentary cinema experts, critics and 
scholars to choose the ten works from 
across the entire century which, on the 
basis of their knowledge and taste, had 
made the greatest impression on them, 
were cultural events and, possibly, 
stood as milestones in the development 
of the language of documentary film. 
A task of exceeding difficulty. “How 
about twenty?” they carped. 

A list of ten films emerged, a list which 
is in no way an official ranking. An 
additional problem cropped up while 
it was being compiled; several films 

fOreWOrD  
 
MAREK DRĄŻEWSKI

received the same number of votes. 
I acknowledged that films made more 
recently fell below the tenth line, the 
cut-off point. Had I invited other film 
critics, the list would undoubtedly have 
shaped up differently.

It turned out that our archives hold 
a vast number of superb films which 
have lost none of their immediacy 
over the years and which, despite 
the passing of time, would delight 
many a connoisseur of filmmaking 
art in their form. What a pity that 
they languish in storage, rather than 
existing in public circulation. Perhaps, 
after all our years of admonishment, 
our public broadcaster, Telewizja 
Polska (TVP), will finally establish the 
TVP DOKUMENT [Documentary] genre 
channel as part of fulfilling its mission. 
And perhaps TVP’s channels 1 and 2 will 
finally find more slots for the POLISH 
documentary film. 
The current state of the Polish 
documentary film is addressed by 
Stanisław Zawiśliński in his essay. 
He does not touch on every aspect, 
of course, but he does touch on one 
that I would like to call attention to 
in particular. As of the moment when 
the POLISH FILM CHRONICLE ‘died’, 
no one has taken up the mantle of 
recording current events. Television 
archives hold only those wisps and 
shreds of news programmes which are 
useful in substantiating the argument 
or thesis of the moment. There is no 

material which will serve to show, at 
some stage in the future, how the 
twenty-first century began in Poland. 
To the Right Honourable Minister of 
Culture, I say this; our grandchildren 
will not forgive us for the fact that, here 
and now, we are robbing them of their 
past. I once again call for the creation 
of archival recordings which will serve 
the future as documentation of our 
scientific and cultural achievements 
and even just of our daily lives. That, 
too, sir, is our HERITAGE.

The final question, or, in fact, the first, is 
the matter of money. Documentary film 
requires far more of it than reportage. 
Much more time is required for 
documentation. The editing process is 
a lengthy one, while television wants its 
broadcasting time filled right now. Perhaps 
the time has come to update the financing 
of film production. Maybe along the lines 
of Germany, France and Holland, where 
entrepreneurs obtain tax exemptions for 
funds contributed to the production of 
films? Could a submission put forward 
jointly by the minister of culture and the 
filmmaking community win the minister of 
finance round to our proposal?
We bid you welcome to our screenings 
and look forward to relishing the wealth of 
Polish documentary film in your company.

Marek Drążewski
President
Documentary Films Section
Polish Filmmakers Association
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Marek  
HeNDrYkOWSki  

Filmoznawca, medioznawca, badacz 
kultury współczesnej, profesor 
zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji 
i Nowych Mediów UAM w Poznaniu, 
ekspert Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, członek Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich i Europejskiej 
Akademii Filmowej. Juror festiwali 
krajowych i międzynarodowych. 
Autor monografii książkowych: 
„Sztuka krótkiego metrażu”, „Leksykon 
gatunków filmowych”, „Andrzej Munk”, 
„Stanisław Różewicz”, „Marcel Łoziński”, 
„Komeda”, „Semiotyka ruchomych 
obrazów” i in. Współautor „Historii 
polskiego filmu dokumentalnego 
1945-2014” pod red. Małgorzaty 
Hendrykowskiej (Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2015).

Film expert, media expert and 
contemporary culture scholar, Marek 
Hendrykowski is a full professor at 
the Adam Mickiewicz University’s 
Department of Film, Television and 
New Media in Poznań and serves as 
an expert for the Polish Film Institute. 
A member of the ZAiKS Association 
of Authors and Composers, the 
Polish Filmmakers Association and 
the European Film Academy, he is 
often found on the juries of national 
and international festivals. He is the 
author of a number of monographs, 
including Sztuka krótkiego metrażu 
[The Art of Shorts], Leksykon 
gatunków filmowych [A Lexicon of 
Film Genres], Andrzej Munk, Stanisław 
Różewicz, Marcel Łoziński, Komeda 
and Semiotyka ruchomych obrazów 
[The Semiotics of Moving Pictures] 
and the co-author of Historii polskiego 
filmu dokumentalnego 1945-2014 
[A History of Polish Documentary Film, 
1945 to 2014], edited by Małgorzata 
Hendrykowska (Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2015).

MAREK HENDRYKOWSKI

Moja lista najważniejszych dokumentów TOP 10:

Ballada f-moll Andrzej Panufnik   1945
Powódź Jerzy Bossak   1947
Życie jest piękne Tadeusz Makarczyński  1958
Muzykanci Kazimierz Karabasz   1960
Szkoła podstawowa Tomasz Zygadło   1971
Elementarz Wojciech Wiszniewski   1976
Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztof Kieślowski   1978
Ćwiczenia warsztatowe Marcel Łoziński   1984
Wszystko może się przytrafić Marcel Łoziński   1995
Cudze listy Maciej Drygas   2010
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Filmoznawca (absolwent 
filmoznawstwa na Uniwersytecie 
Łódzkim i Podyplomowego Studium 
Wiedzy o Filmie w PWSFTviT 
w Łodzi), dyrektor Domu Sztuki SMB 
„Jary” w Warszawie, w którym m.in. 
współprowadzi Kino Dokumentu 
– od listopada 2001 r. miejsce 
regularnych prezentacji polskich filmów 
dokumentalnych. Od ponad dwudziestu 
lat zajmuje się krytyką i publicystyką 
filmową – obecnie współpracuje 
głównie z „Magazynem Filmowym. 
Pismem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich” i „Magazynem Branży 
Audiowizualnej FilmPro”. Członek 
Samodzielnego Koła Piśmiennictwa 
Filmowego Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, działacz ruchu Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych. Interesuje się 
przede wszystkim historią sztuki 
filmowej, sztuką autorów zdjęć 
filmowych oraz techniką filmową.

aNDrZeJ  
BUkOWiecki 

Film expert Andrzej Bukowiecki, 
a graduate in film studies from the 
University of Łódź and holder of  
a post-graduate diploma in the field 
from the Łódź Film School, is the 
director of the Dom Sztuki SMB 
“Jary” [Jary Housing and Construction 
Association Culture House] in Warsaw, 
a venue where Polish documentaries 
have been screened regularly ever since 
November 2001. As a film critic and 
columnist of more than twenty years’ 
standing, he currently collaborates 
primarily with Magazyn Filmowy. Pismo 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
[Film Magazine. The Polish Filmmakers 
Association Periodical] and Magazyn 
Branży Audiowizualnej FilmPro 
[FilmPro. The Audiovisual Industry 
Magazine]. A member of the Polish 
Filmmakers Association’s Independent 
Film Critics Circle and a Polish 
Federation of Film Discussion Clubs 
activist, his main interest is the history 
of film art, the cinematographer’s art 
and the technique of filmmaking.

ANDRZEJ BUKOWIECKI

Poniżej TOP 10 moich marzeń: wybrałem filmy, które wywarły na mnie największe 
wrażenie i których nie zapomnę do końca życia. Filmy wymieniam w kolejności 
chronologicznej. 

Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudzkiego 1935 realizacja i produkcja PAT, 
Zjednoczenie Producentów Filmów Krótkometrażowych i Polski Związek 
Filmowych Producentów
Warszawa 56 Jerzy Bossak, 1956
Rodzina człowiecza Władysław Ślesicki, 1966
Hela Pacewiczówna z Zadworzan Tamara Sołoniewicz, 1975
Hokej Bogdan Dziworski, 1976
Gadające głowy Krzysztof Kieślowski, 1980
Robotnice Irena Kamieńska, 1980
Przypadek Hermana – palacza Leszek Wosiewicz, 1986
Defilada Andrzej Fidyk, 1988
Poste restante Marcel Łoziński, 2009
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JaDWiGa  
HUČkOVÁ 

Adiunkt w Instytucie Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; zajmuje się filmem 
dokumentalnym i fabularnym Europy 
Środkowej. Od 1997 roku pracuje 
w komisji selekcyjnej Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego, w latach 
1998 i 2002-2009 przewodniczyła 
tej komisji. Juror ponad dwudziestu 
międzynarodowych festiwali filmu 
dokumentalnego. Brała udział 
w międzynarodowym projekcie 
VISEGRAD DOCUMENTARY FILM 
LIBRARY w Pradze. Opublikowała 
(m. in.) pod nazwiskiem Jadwiga 
Głowa: „Dokument po przełomie. 
Film dokumentalny lat 90. w Europie 
Środkowo-Wschodniej / Zooming in on 
History’s Turning points. Documentaries 
in the 1990s in Central and Eastern 
Europe (Kraków 1999), “Dokument 
filmowy epoki Havla” (Kraków 2005).

An assistant professor at the 
Jagiellonian University’s Institute of 
Audiovisual Arts in Krakow, Jadwiga 
Hučková’s field is Central European 
documentary and feature films.  
She has served on the selection 
committee for the Krakow Film festival 
since 1997 and chaired the committee  
in 1998 and from 2002 to 2009. 
A juror for more than twenty 
international documentary film festivals 
and a participant in the international 
VISEGRAD DOCUMENTARY FILM 
LIBRARY in Prague, she has also 
published a number of works under 
the nom de plume Jadwiga Głowa, with 
titles including Dokument po przełomie. 
Film dokumentalny lat 90. w Europie 
Środkowo-Wschodniej [Zooming in on 
History’s Turning Points. Documentaries 
in the 1990s in Central and Eastern 
Europe] (Krakow 1999) and Dokument 
filmowy epoki Havla [Documentary 
Film in the Havel Era](Krakow 2005).

JADWIGA HUČKOVÁ

TOP 10

Majdanek – Cmentarzysko Europy A. Ford, J. Bossak  
(ważny komentarz Bossaka!), 1944
Pamiątka z Kalwarii J. Hoffman, E. Skórzewski, 1958
Muzykanci K. Karabasz, 1960
Passacaglia na Kaplicę Zygmuntowską Z. Bochenek, 1966
Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas K. Kieślowski, T. Zygadło, 1972
Jak żyć M. Łoziński, 1977 
Kilka opowieści o człowieku B. Dziworski, 1983
Niepokonani A. M. Drążewski, 1984
Usłyszcie mój krzyk M. Drygas, 1991
Syberyjska lekcja W. Staroń, 1998
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Prof. dr hab. Filmoznawca, pracuje  
w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych 
Mediów UAM. Autor książek „Dokumenty 
Kieślowskiego” (Poznań 2002), „Polskie 
kino niezależne” (redaktor tomu, Poznań 
2005) i „Kino dokumentalne Kazimierza 
Karabasza” (Poznań 2009). Współautor 
(z Katarzyną Mąką-Malatyńską i Piotrem 
Pławuszewskim) dwóch tomów 
zbiorowych o współczesnym dokumencie: 
„Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny 
przełomu wieków” (Poznań 2011) oraz 
„Pogranicza dokumentu” (Poznań 2012). 
Ekspert PISF. Autor opracowań do 
albumów z filmami DVD z serii Polska 
Szkoła Dokumentu m.in. („Krzysztof 
Kieślowski”, „Kazimierz Karabasz”, 
„Władysław Ślesicki”, „Czarna seria”, 
„Gryczełowska”) Współautor scenariuszy 
do telewizyjnej serii „Sztuka dokumentu” 
(2008). Realizował krótkie filmy 
dokumentalne z których wiele zdobyło 
festiwalowe nagrody, wśród nich: „Ostatnie 
spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim”, 
„Polonistka”, „On a Highway” (o Marianie 
Marzyńskim), „Niewinna czarodziejka” 
(o Krystynie Stypułkowskiej), czy 
„Autograf” (o Czesławie  Miłoszu).

MikOŁaJ  
JaZDON 

Professor Mikołaj Jazdon, Ph.D. habilis 
in Film Studies, works at the Adam 
Mickiewicz University’s Department 
of Film, Television and New Media 
in Poznań. He is the author of 
Dokumenty Kieślowskiego [Kieślowski’s 
Documentaries] (Poznań 2002), Polskie 
kino niezależne [Independent Polish 
Cinema] (ed., Poznań 2005) and Kino 
dokumentalne Kazimierza Karabasza 
[The Documentary Cinema of Kazimierz 
Karabasz] (Poznań 2009) and a co-
author, together with Katarzyna Mąka-
Malatyńska and Piotr Pławuszewski, 
of two volumes of collected writings 
on contemporary documentary 
film, Zobaczyć siebie. Polski film 
dokumentalny przełomu wieków [See 
Yourself. Polish Documentary Film 
at the Turn of the Century] (Poznań 
2011) and Pogranicza dokumentu [The 
Borderlands of Documentary] (Poznań 
2012). He serves as an expert for the 
Polish Film Institute and is the author 
of the monographs accompanying the 
DVD collections Kazimierz Karabasz, 
Władysław Ślesicki, Czarna seria 
[The Black Series], Gryczełowska, 

MIKOŁAJ JAZDON

Dziesiątka polskich filmów dokumentalnych:

 Muzykanci Kazimierz Karabasz, 1960
Album Fleischera Janusz Majewski, 1962
Rodzina człowiecza Władysław Ślesicki,1966 
Archeologia Andrzej Brzozowski, 1967
Wanda Gościmińska. Włókniarka Wojciech Wiszniewski, 1975 
Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztof Kieślowski, 1978
Pielgrzym Andrzej Trzos-Rastawiecki, 1979
Kilka opowieści o człowieku Bogdan Dziworski, 1983
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas, 1991
89mm od Europy Marcel Łoziński, 1993

Halladin and Kamieńska, issued as 
part of the Polish Documentary 
School series. As a screenwriter, he 
co-authored a twelve-part television 
series, Sztuka Dokumentu [The Art 
of the Documentary] (2008). During 
the nineteen nineties, he was involved 
with independent cinema and made 
a number of documentary shorts under 
the auspices of the AWA Amateur 
Film Club in Poznań, many of which 
went on to become festival award 
winners, including Ostatnie spotkanie 
z Krzysztofem Kieślowskim [The Last 
Meeting with Krzysztof Kieslowski], 

Polonistka [The Polish Language 
Student], On A Highway, about Polish-
Jewish documentary filmmaker Marian 
Marzyński, Niewinna czarodziejka [The 
Innocent Sorceress], about actress 
Krystyna Stypułkowska and Autograf 
[Autograph], about Nobel prize-
winning poet and prose writer Czesław 
Miłosz. He is the artistic director 
of the International OFF CINEMA 
Documentary Film Festival in Poznań 
and runs the Cinema Shorts Club in 
that city’s Zamek [Castle] Culture 
Centre, holding screenings of short 
films and meetings with filmmakers.
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Dr hab. Wykładowczyni w Instytucie 
Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jako historyczka 
i krytyczka filmu zajmuje się przede 
wszystkim filmem polskim oraz 
związkami filmu z historią i przemianami 
obyczajowymi. Jest autorką książki 
„Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów 
wyobraźni zbiorowej w kulturze 
polskiej 1955–1969” (2005, Nominacja 
do Nagrody Nike, Nagroda im. 
Bolesława Michałka) oraz redaktorką 
zbioru „Film i historia. Antologia” 
(2008). Współredaktorka kwartalnika 
„Widok. Teorie i praktyki kultury 
wizualnej” (pismowidok.org). Publikuje 
m.in. w „Kinie”, „Dialogu” i na portalu 
Dwutygodnik.com.

iWONa  
kUrZ 

Iwona Kurz, Ph.D. habilis is an assistant 
professor at Warsaw University’s Institute 
of Polish Culture. As a cultural historian 
and film critic, her main fields of interest 
are Polish film and the connections 
between film, history and transformations 
in traditions, customs and mores. Her book 
Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów 
wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej 
1955–1969 [Faces in the Crowd. Images of 
the Heroes of the Collective Imagination 
in Polish Culture from 1955 to 1969] 
(2005) was nominated for the Nike Prize, 
one of Poland’s most prestigious literary 
awards and won Kino [Cinema] magazine’s 
Bolesław Michałek Award. The editor of 
a volume of collected writings entitled 
Film i historia. Antologia [Film and History. 
An Anthology] (2008) and co-editor of 
a quarterly, Widok. Teorie i praktyki kultury 
wizualnej [View. Theory and Practice in 
Visual Culture] (pismowidok.org), her 
writings appear in a number of publications, 
including Kino [Cinema] magazine, and 
Dialog [Dialogue], a monthly devoted 
to contemporary Polish and foreign 
playwriting, as well as on the Dwutygodnik.
com (Bi-Weekly) cultural website run by 
NInA, the National Audiovisual Institute.

IWONA KURZ 

TOP 10

Muzykanci  Kazimierz Karabasz, 1960
Pożar, pożar, coś nareszcie dzieje się Marek Piwowski, 1967
Robotnicy 71 Krzysztof Kieslowski, Tomasz Zygadło, 1971
Nasze znajome z Łodzi Krystyna Gryczełowska, 1971
Nie płacz Grzegorz Królikiewicz, 1972  (lub inny film tego reżysera)
Elementarz Wojciech Wiszniewski, 1976
Hokej Bogdan Dziworski, 1976 (lub Kilka opowieści o człowieku)
Ćwiczenie warsztatowe Marcel Łoziński, 1980 (choć tego rezysera 
sugerowałabym raczej Wizytę lub Próbę mikrofonu, nieco ciekawszą,  
a o tym samym, co Ćwiczenie)
Dzień za dniem Irena Kamieńska, 1988
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas, 1991
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taDeUSZ  
lUBelSki 

Historyk i krytyk filmu, profesor 
zwyczajny w Instytucie Sztuk 
Audiowizualnych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (w latach 2008-2012 jego 
dyrektor), kierownik Katedry Historii 
Filmu Polskiego UJ. Opublikował m.in. 
książki: „Strategie autorskie w polskim 
filmie fabularnym 1945-1961” (1992, 2 
wyd. 2000), „Nowa Fala. O pewnej 
przygodzie kina francuskiego” (2000), 
„Wajda” (2006), „Historia kina polskiego. 
Twórcy, filmy, konteksty” (2009, 
Nagroda Ministra Nauki; wydanie drugie 
poszerzone: „Historia kina polskiego 
1895-2014”, 2015), „Historia niebyła kina 
PRL” (2012, Nagroda im. Bolesława 
Michałka, nominacja do Nagrody 
Nike). Redaktor pierwszej polskiej 
„Encyklopedii kina” (2003, 2 wyd. 2010); 
współredaktor „Historii kina”: tom I „Kino 
nieme” (2009), tom II „Kino klasyczne” 
(2011), tom III „Kino epoki nowofalowej” 
(2015); jako tłumacz: „Hitchcock/ 
Truffaut” (2005). Członek Europejskiej 
Akademii Filmowej. Od 2007 
przewodniczący Rady Programowej 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Film historian and critic Tadeusz Lubelski 
is a full professor at the Jagiellonian 
University’s Institute of Audiovisual Arts 
in Krakow. From 2008 to 2012, he served 
as the Institute’s director and he currently 
heads the university’s Department of 
Polish Film History. His books include 
Strategie autorskie w polskim filmie 
fabularnym 1945-1961 [Auteur Strategies 
in Polish Feature Films from 1945 to 1961] 
(1992, 2nd edition 2000), Nowa Fala. 
O pewnej przygodzie kina francuskiego 
[The New Wave. On a Certain Adventure 
in French Cinema] (2000), Wajda 
(2006), Historia kina polskiego. Twórcy, 
filmy, konteksty [A History of Polish 
Cinema. Filmmakers, Films and Contexts] 
(2009), which received an individual 
award from the Minister of Science and 
Higher Education and was published in 
a second, extended edition as Historia 
kina polskiego 1895-2014, [A History of 
Polish Cinema from 1895 to 2014] (2015), 
and Historia niebyła kina PRL [A History 
of the Cinema That Never Was in the 
People’s Republic of Poland] (2012), 
which won Kino [Cinema] magazine’s 

Bolesław Michałek Award and was 
nominated for the Nike Prize, one of 
Poland’s most prestigious literary awards. 
He edited the first Polish Encylkopedia 
kina [An Encyclopaedia of Cinema] (2003, 
2nd edition 2010) and co-edited the 
three-volume Historia Kina [A History 
of Cinema]; Kino nieme [Silent Film] 
(volume I, 2009), Kino klasyczne [Classic 

Cinema] (volume II, 2011) and Kino 
epoki nowofalowaj [The Cinema of the 
New Wave] (volume III, 2015) and is the 
published translator of François Truffaut’s 
and Helen Scott’s Hitchcock (2005). 
He is a member of the European Film 
Academy and has chaired the Krakow 
Film Festival’s Programme Council since 
2007.

TADEUSZ LUBELSKI 

10 polskich filmów dokumentalnych wszech czasów – (kolejność chronologiczna)

Suita warszawska Tadeusz Makarczyński, 1946
Muzykanci Kazimierz Karabasz, 1960
Elementarz Wojciech Wiszniewski, 1976
Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztof Kieślowski, 1978 
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas, 1991
Miejsce urodzenia Paweł Łoziński, 1992
Wszystko może się przytrafić Marcel Łoziński, 1995
Takiego pięknego syna urodziłam Marcin Koszałka, 1999
Kraj urodzenia... Jacek Bławut, 2002
Argentyńska lekcja Wojciech Staroń, 2011   
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Krytyk filmowy i publicystka, 
recenzentka filmowa, wykładowca 
krakowskiej PWST. Członek 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
FIPRESCI i  Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich. Laureatka Nagrody Krytyki 
Filmowej i Nagrody Fundacji Kultury 
Polskiej. Była dyrektorem artystycznym 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie. 
Opublikowała tom wywiadów z Jerzym 
Stuhrem “Ucieczka do przodu”. Wydała 
książkę “Gwiazdozbiór Krakowski”, 
opracowała tom “Andrzej Wajda  
- o polityce, o sztuce, o sobie”.

Maria  
MalatYńSka 

Film critic, reviewer and columnist 
Maria Malatyńska is a lecturer at 
the Ludwik Solski Academy  of the 
Dramatic Arts in Krakow. A member 
of the Polish Filmmaker’s Association, 
FIPRESCI and the Polish Journalists 
Association, she is a holder of the Film 
Critic’s Award and a Polish Cultural 
Foundation award. She is a former 
artistic director of the International 
Short Film Festival in Krakow and and 
has published a volume of interviews 
with actor Jerzy Stuhr, Ucieczka do 
przodu! [A Leap into the Future!], 
a book entitled Gwiazdozbiór Krakowski 
[A Krakovian Constellation] and 
compiled Andrzej Wajda - o polityce, 
o sztuce, o sobie [Andrzej Wajda. On 
Politics, On Art and On Himself].

MARIA MALATYŃSKA

Niemożliwe, mordercze i w ogóle niesprawiedliwe jest, aby wybrać 10 tytułów 
ze stulecia sztuki tak doskonałej, jak dokument! Jakiekolwiek by zastosować 
kryterium, czy historyczne, czy estetyczne, poznawcze, językowe, "dla epoki...", 
"dla rozwoju..." itd., to i tak jest to niemożliwe. Ale z rozterki i wiszącej nade mną 
konieczności popatrzyłam troszkę poprzez język i jego świadomość. Wprawdzie 
wolałabym spojrzeć poprzez rewolucję 1971 na festiwalu w Krakowie! To było 
coś! Ja wtedy startowałam, "Oni" startowali, pierwszy raz poczułam się we 
wspólnocie! Ale trudno! Zasługi gatunku i jego "kroki milowe".... niech tam...

Powódź Jerzy Bossak; 
Kolejarskie Słowo Andrzej Munk; 
Uwaga, chuligani! Jerzy Hoffman, Wojciech Skórzewski;
Życie jest piękne Tadeusz Makarczyński; 
Muzykanci Kazimierz Karabasz; 
Psychodrama Marek Piwowski; 
Szkoła podstawowa Tomasz Zygadło; 
Jak żyć Marcel Łoziński; 
Robotnicy 80 Andrzej Zajączkowski,  Andrzej Chodakowski; 
Defilada Andrzej Fidyk;

Jeszcze chociaż "piątka-szóstka" mogłaby się przydać dla uzupełnienia! No choćby 
"Powrot statku", choćby "Rodzina człowiecza" Ślesickiego, choćby "Życiorys" 
Kieślowskiego, choćby "Nienormalni" Bławuta, albo "Niepokonani", albo "Stadion, 
czyli Jarmark Europa" Andrzeja Sapiji, albo "Benek-Blues" Kasi Maciejko-Kowalczyk.
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krZYSZtOf  
Gierat  

Filmoznawca, absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, studiował także 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Był współtwórcą 
i szefem Centrum Filmowego „Graffiti” 
oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej. 
Pełnił funkcje wiceprezydenta miasta 
Krakowa i dyrektora Agencji Filmowej 
Telewizji Polskiej. Założyciel i prezes 
Krakowskiej Fundacji Filmowej. 
Wykładowca Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Członek Polskiej i Europejskiej Akademii 
Filmowej. Od roku 2000 dyrektor 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Film expert Krzysztof Gierat is 
a graduate of the Jagiellonian University 
in Krakow and also studied at the 
Polish Academy of Sciences’ Institute 
of Art. A co-founder of Krakow’s Jewish 
Culture Festival and the Graffiti Film 
Centre, which he also headed, he 
has held the post of Deputy Mayor 
of Krakow and director of the Polish 
national broadcasting corporation, 
Telewizja Polska’s, Television and Film 
Production Agency. The founder and 
chairman of the Krakow Regional Film 
Fund, he teaches at Krakow’s Andrzej 
Frycz Modrzewska University and is 
a member of the Polish Film Academy 
and its European counterpart. He has 
served as the director of the Krakow 
Film Festival since 2007.

KRZYSZTOF GIERAT

MÓJ POLSKI TOP TEN 
To karkołomne zadanie, okrutne wręcz, bo trzeba było odrzucić dzieła wybitne. 
Wybrałem filmy dla mnie przełomowe i różnorodne, pokazujące bogactwo 
polskiego dokumentu.                                   

Dzisiaj tak wygląda moja dziesiątka, jutro pewnie byłaby inna. 
Powódź Jerzy Bossak, Wacław Kaźmierczak 1947
Muzykanci Kazimierz Karabasz 1960
Elementarz Wojciech Wiszniewski 1976
Gadające głowy Krzysztof Kieślowski 1980
Kilka opowieści o człowieku Bogdan Dziworski 1983
Defilada Andrzej Fidyk 1989
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas 1991
89 mm do Europy Marcel Łoziński 1993
Takiego pięknego syna urodziłam Marcin Koszałka 1999
Królik po berlińsku Bartek Konopka 2009
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Krytyczka filmowa związana 
z „Tygodnikiem Powszechnym”. Pisze 
także do miesięcznika psychologicznego 
„Charaktery” i miesięcznika „Kino”. 
Jest współautorką takich publikacji 
jak: „Panorama kina najnowszego”, 
„Szukając von Triera”, „Encyklopedia 
kina”, „Encyklopedia filmu religijnego”, 
„Nowe kino Turcji” czy „Polish Cinema 
Now!”. Członkini FIPRESCI. Była jurorką 
licznych festiwali w kraju i za granicą. 
Pracuje dla Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, współtworząc jego 
program dokumentalny. W 2014 roku 
otrzymała nagrodę PISF w kategorii 
krytyka filmowa.

aNita  
piOtrOWSka 

A film critic with ties to the broadsheet 
Tygodnik Powszechny [The Universal 
Weekly], Anita Piotrowska also writes 
for two monthlies, Kino [Cinema] 
magazine and the psychology journal 
Charaktery [Characters]. She is 
a co-author of publications such as 
Panorama kina najnowszego 1980-1995 
[A Panorama of New Cinema. 1980 
to 1995], Szukając von Trier [Looking 
for von Trier], Encyklopedia kina [An 
Encyclopaedia of Cinema], Encyklopedia 
filmu religijnego [An Encyclopaedia of 
Religious Films], Nowe kino Turcji [New 
Turkish Cinema] and Polish Cinema 
Now! A member of FIPRESCI, she has 
served on numerous festival juries both 
in Poland and abroad. She works for 
the Krakow Film Festival, collaborating 
on creating the documentary film 
programme. In 2014, she received the 
Polish Film Institute’s Film Critic Award.

ANITA PIOTROWSKA

Rodzina człowiecza  Władysław Ślesicki, 1966
Jak żyć Marcel Łoziński, 1988
Z punktu widzenia nocnego portiera Krzysztof Kieślowski, 1977
Elementarz Wojciech Wiszniewski, 1976
Kilka opowieści o człowieku Bogdan Dziworski, 1983
Dzień za dniem Irena Kamieńska, 1988
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas, 1991
Nienormalni Jacek Bławut, 1989
Wszystko może się przytrafić Marcel  Łoziński, 1995
Takiego pięknego syna urodziłam Marcin Koszałka, 1999

Uzasadnienie:
Choć dokument jest w dużej mierze zapisem czasu i miejsca, w którym 
powstawał, starałam się wybrać takie tytuły, które przetrwały zarówno próbę 
czasu (gdybym dzisiaj pokazała je swojej córce, wiem, że by do niej bardzo 
mocno przemówiły), jak i „próbę miejsca” (ich wartość doceniłby widz nie 
tylko związany z Polską). Takie kryterium wydaje mi się bardziej miarodajne niż 
nowatorstwo, przełomowość czy odwaga dokumentu, które wskazują raczej 
na jego miejsce w historii czy w rozwoju gatunku, a nie na ponadczasową siłę 
danego tytułu. 
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MirOSŁaW  
prZYlipiak 

Historyk i teoretyk filmu, tłumacz, 
kierownik Katedry Wiedzy o Filmie  
i Kulturze Audiowizualnej na Uniwersytecie 
Gdańskim. Autor książek: „Kino stylu 
zerowego. Z zagadnień estetyki filmu 
fabularnego” (1994), „Kino najnowsze” 
(1999, wraz z Jerzym Szyłakiem), „Poetyka 
kina dokumentalnego” (2000; Nagroda  
im. Bolesława Michałka), „Kino 
bezpośrednie 1960–1963” (t. I, 2008), 
„Kino bezpośrednie 1963–1970. 
Czas autorów” (t. II, 2014) oraz „Kino 
bezpośrednie 1963–1970. Między 
obserwacją, a ideologią” (t. III, 2014). 
Jest też autorem stu kilkudziesięciu 
studiów z zakresu historii i teorii kina 
oraz komunikowania audiowizualnego, 
a ponadto kilkuset recenzji filmowych. 
Przetłumaczył kilkadziesiąt książek, 
przede wszystkim z dziedziny psychologii, 
filmu i kultury audiowizualnej. Wśród 
nich znalazły się m.in: „Dustin Hoffman” 
Ronalda Bergana (1992), „Filozofia sztuki 
masowej” tegoż autora (2011). Autor kilku 
filmów dokumentalnych, m.in. „Legenda 
o Janku Wiśniewskim” (1994) oraz „Czy 
było kiedy tylu wspaniałych chłopców  
i dziewcząt” (1997).

Film historian, film theorist and 
translator Mirosław Przylipiak is the 
head of the University of Gdańsk’s 
Department of Film and Audiovisual 
Culture Studies and he also 
teaches in the Journalism and Social 
Communication Division of the Ateneum 
University in that same city. A Fulbright 
Scholar at Harvard University from 1998 
to 1999, he went on to win a Rockefeller 
Foundation Scholarship in 2002.  
He is the author of a number of books; 
Kino stylu zerowego. Z zagadnień 
estetyki filmu fabularnego [Zero Style 
Cinema. From Questions of Feature 
Film Aesthetics] (1994), Kino najnowsze 
[New Cinema] (1999, with Jerzy Szyłak), 
Poetyka kina dokumentalnego [The 
Aesthetics of Documentary Cinema] 
(2000), which won Kino [Cinema] 
magazine’s Bolesław Michałek Award, 
Kino bezpośrednie 1960–1963 [Direct 
Cinema, 1960 to 1963] (volume I, 2008), 
Kino bezpośrednie 1963–1970 [Direct 
Cinema, 1963 to 1970] (volume II, 2014) 
and Kino bezpośrednie 1963–1970. 
Między obserwacją a ideologią [Direct 
Cinema, 1963 to 1970. Between 

Observation and Ideology] (volume III, 
2014). His works also include well over 
a hundred studies in the fields of cinema 
history, cinema theory and audiovisual 
communication, as well as several 
hundred film reviews. He has translated 
several dozen books, primarily relating 
to psychology, film and audiovisual 
culture, with titles including Ronald 
Bergan’s Dustin Hoffman (1992) and 
Noël Carroll’s The Philosophy of Horror 

or Paradoxes of the Heart (2004) and 
A Philosophy of Mass Art (2011). The 
founder of the University of Gdansk’s 
Academic Educational Television, he has 
made several documentaries, including 
Legenda o Janku Wiśniewskim [The 
Legend of Janek Wiśniewski] (1994) 
and Czy było kiedy tylu wspaniałych 
chłopców i dziewcząt [Were There Ever 
This Many Wonderful Boys and Girls?] 
(1997).

MIROSŁAW PRZYLIPIAK

Nie płacz Grzegorz  Królikiewicz, 1972
Wanda Gościmińska. Włókniarka Wojciech Wiszniewski, 1975
Robotnice Irena Kamieńska, 1980
Miejsce urodzenia Paweł Łoziński, 1992
Żeby nie bolało Marcel Łoziński, 1998
Usłyszcie mój krzyk Maciej Drygas, 1991
Arizona Ewa Borzęcka, 1997
Takiego pięknego syna urodziłam Marcin Koszałka, 1999
Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztof Kieślowski, 1978
Uwikłani Lidia Duda, 2012

ek
Sp

er
ci

 /
 //

 e
xp

er
ts

ekSperci / // experts

   2928  



Absolwent Wydziału Filologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pracę zaczynał w Filmotece Polskiej. 
W latach 1972-1973 był redaktorem 
w Wydawnictwie Artystycznym 
i Naukowym. W latach 1974-1981 
pracował w tygodniku “Film”, a od 
1981 w miesięczniku “Kino”, w którym 
w latach 1990-1994 był redaktorem 
naczelnym. Jest krytykiem filmowym 
w “Gazecie Wyborczej” oraz felietonistą 
miesięcznika “Kino”. Współautor 
i współprowadzący (razem z Grażyną 
Torbicką) programu Kocham Kino 
w Telewizji Polskiej. Jest autorem 
publikacji: “Dziecko Peerelu: esej, 
dziennik” (2000), “Malowanie na 
Targowej” (2003), “Za duży blask. 
O kinie współczesnym” (2004; 
Nagroda im. Bolesława Michałka), 
“Człowiek Miron” (2012; nominacja 
do Nagrody Literackiej Nike 2013). 
Współautor scenariusza do filmu 
“Golem” (1981), za który otrzymał 
wspólnie z Piotrem Szulkinem nagrodę 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Madrycie.

taDeUSZ  
SOBOleWSki 

A graduate of the University  
of Warsaw’s Faculty of Modern 
Languages, Tadeusz Sobolewski began 
his career working for what was then 
the Polish Film Archive, now the 
National Film Archive. Between 1972 
and 1963, he was as an editor for 
Wydawnictwo Artystyczny i Naukowy 
[Arts and Sciences Publishing House], 
going on to work for the weekly 
magazine Film from 1974 to 1981 and 
then for the monthly Kino [Cinema] 
magazine, were he held the position 
of editor-in-chief from 1990 to 1994. 
A film critic for the daily newspaper 
Gazeta Wyborcza [Electoral Gazette] 
and a columnist for Kino magazine, 
he is also the co-author and, together 
with journalist Grazyna Torbicka, 
the co-presenter of the national 
broadcasting corporation, Telewizja 
Polska’s, programme Kocham Kino 
[I Love Cinema]. He has published four 
books; Dziecko Peerelu: esej, dziennik 
[A Child of the People’s Republic of 
Poland. An Essay and Journal] (2000), 
Malowanie na Targowej [Painting on 

TADEUSZ SOBOLEWSKI

10 najlepszych polskich dokumentów
chronologicznie:

Muzykanci Kazimierz Karabasz 1960
Chyłe pola Władysław Ślesicki, 1970
Krystyna M. Szkice do portretu Kazimierz Karabasz, 1973
Gadające głowy Krzysztof Kieślowski, 1980
Przechodzień Andrzej Titkow, 1984
Ćwiczenia warsztatowe Marcel Łoziński, 1984
Nienormalni Jacek Bławut, 1989
Kronika powstania w getcie warszawskim według Marka Edelmana  Jolanta 
Dylewska , 1993
Wszystko może się przytrafić Marcel Łoziński, 1995
Takiego pięknego syna urodziłam Marcin Koszałka, 1999

Targowa Street](2003), Za duży blask. 
O kinie współczesnym [Too Much 
Glitter. On Contemporary Cinema] 
(2004), which won Kino [Cinema] 
magazine’s Bolesław Michałek  
Award and Człowiek Miron [Miron,  
the Man] (2012), which was 

nominated for the Nike Prize, one 
of Poland’s most prestigious literary 
awards. He co-wrote the screenplay 
for Golem [1981] with film director 
Piotr Szulkin, for which they won  
an award at the Madrid International 
Film Festival.ek
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Dziennikarz, pisarz, dokumentalista. 
Szef wydawnictwa  filmowego 
„Skorpion”. Autor wielu wywiadów-
rzek z  artystami oraz książek, 
albumów i wystaw biograficznych 
o wybitnych  ludziach polskiego kina 
(m.in. o J. Kawalerowiczu ,  
K. Kieślowskim, K. Zanussim, A. Holland,  
A. Starskim, J. Hoffmanie, B. Lindzie,  
Z. Zamachowskim , J. Zaorskim )  
oraz polskiej szkole filmowej.  
Laureat  Nagrody PISF (2008)   
za książki „Kieślowski. Ważne, żeby 
iść”, „Kieślowski. Życie po życiu. 
Pamięć” oraz Złotego Exlibrisu 
za album  „Fabryka snów” (2014). 
Współpracował przy realizacji  
10 filmów dokumentalnych jako 
ich pomysłodawca,  scenarzysta  
i  współreżyser - m.in. „Między prawdą 
a wyobraźnią” (2007), „Still Alive. 
Film o Krzysztofie Kieślowskim” 
(2006), „Żyłem 17 razy” (2009), 
„Zanussi – rozmowy istotne” (2009), 
„Najważniejszy” (2010), „Tala od 
różańca” (2012). Wykładowca 
w Instytucie Dziennikarstwa UW.

StaNiSŁaW  
ZaWiślińSki

Journalist, writer and documentary 
filmmaker Stanisław Zawiśliński heads 
the Skorpion [Scorpion] publishing 
house, which focuses on film-related 
works. He is the author of numerous 
extensive interviews with artists, albums 
and biographical exhibitions devoted to 
outstanding figures from Polish cinema, 
including Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof 
Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Agnieszka 
Holland, Allan Starski, Jerzy Hoffman, 
Bogumir Linda, Zbigniew Zamachowski 
and Janusz Zaorski, as well as to the 
Polish Film School. His books Kieślowski. 
Ważne, żeby iść [Kieślowski. What 
Matters is Moving On] and Kieślowski. 
Życie po życiu. Pamięć [Kieślowski. 
A Life After A Life. Remembrance] won 
the Polish Film Institute’s award for 
publications on the film industry and his 
album Fabryka snow [Dream Factory] 
(2014), co-authored with Tadeusz Wijat, 
garnered the Golden Exlibris presented 
by the Józef Piłsudski Regional and 
Municipal Public Library in Łódź for 
the best book about that city. He has 
collaborated as instigator, screenwriter 

STANISŁAW ZAWIŚLIŃSKI

Moje TOP 10

Powódź Jerzy Bossak, 1947
Pamiątka z Kalwarii J. Hoffman, E. Skórzewski,1958
Rok Franka W. Kazimierz Karabasz, 1967
Z punktu widzenia nocnego portiera Krzysztof Kieślowski, 1977
Kilka opowieści o człowieku Bogdan Dziworski 1983
Przechodzień Andrzej Titkow, 1984
Katastrofa A. Marek Drążewski, 1986
Wszystko może się przytrafić Marcel Łoziński, 1995
Nasiona Wojciech  Kasperski, 2005
Nadejdą  lepsze czasy Hanna Polak, 2015

and co-director on the making of ten 
documentaries, including Między prawdą 
a wyobraźnią [Between Truth and 
Imagination] (2007), Still Alive. Film 
o Krzysztofie Kieślowskim [Still Alive. 
A Film about Krzysztof Kieślowski] 
(2006), Żyłem 17 razy [I Lived 17 Times] 

(2009), Zanussi – rozmowy istotne 
[Zanussi. Essential Conversations] 
(2009), Najważniejszy [The Greatest] 
(2010) and Tala od różańca [Natalia 
of the Rosary] (2012). He teaches at 
Warsaw University’s Institute  
of Journalism.ek
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O wiele mniej ceniony w Polsce niż za 
granicą. Wiadomo, nikt nie jest proro-
kiem we własnym kraju. U siebie, w kręgu 
rodzinnym, zawsze egzystował bardzo 
skromnie, usytuowany na drugim planie, 
w cieniu wielkiej fabuły. Niedoceniany, 
zajmujący dalsze miejsce przy filmowym 
stole niczym ubogi krewny lub krewna. 
Murarz, stolarz, szewc, sztygar na zagro-
dzie, wiejska nauczycielka, chłop na roli, 
junak z hufca pracy, maturzysta, wyrodny 
syn, felgarz z Woli, kiniarz, pacjent szpi-
tala, petent usiłujący załatwić sprawę 
w urzędzie, nocny portier, klakier, kie-
rownik cmentarza, śmieciarz, szczurołap, 
kobieta pracująca, zahukana matka, alko-
holik, urodzony w niedzielę, poborowy, 
szef kompanii, wół roboczy, właściciel 
antykwariatu z książkami, włókniarka… 

Jak przystało na dokument, porozmawiaj-
my o realiach i faktach. A są one dopraw-
dy intrygujące i dają sporo do myślenia. 
W szkicu tym − nie pretendując bynaj-
mniej do przeprowadzenia dowodu na 
temat wyższości świąt Bożego Narodze-
nia nad Wielkanocnymi bądź odwrotnie 
− spróbuję przywrócić polskiemu filmo-
wi faktów należną mu od dawna równo-
rzędną pozycję względem nadmiernie 
faworyzowanej fabuły. Twórczość doku-
mentalna i tradycja naszego dokumentu 
filmowego wystawiają mu jak najlepsze 
świadectwo. Pytanie tylko, czy ją znamy?

MIEJSCE W HISTORII

W dorobku polskiej kinematografii film 
faktów zajmuje miejsce o wiele ważniej-
sze, niż można by sądzić na podstawie 
przeważającej liczby książek poświęco-
nych jej dziejom. Ich autorzy zazwyczaj 
osiągnięć rodzimej sztuki dokumentu 
nie doceniają. I nie jest to kwestia zwy-
kłego przesunięcia akcentu ani czy-
jejkolwiek złej czy dobrej woli, tylko 
uwzględnienia serii ewidentnych, acz-
kolwiek mocno zapomnianych faktów, 
które dowodzą jego klasy i historyczne-
go znaczenia1. 
Przede wszystkim dokument nasz nie 
jest ubogim krewnym fabuły, lecz jej 
dużo starszym bratem. Jego mało zna-
ne, choć godne odnotowania, dumne 
początki sięgają eksperymentów i pierw-
szych zapisów dokumentalnych XIX
-wiecznej Warszawy dokonanych przez 
pioniera polskiej i światowej kine-mato-
grafii, Kazimierza Prószyńskiego. Polski 
dokument pojawił się zatem znacznie 
wcześniej niż nasze pierwsze filmy fa-
bularne i ta rola prekursora da jeszcze 
o sobie znać wielokrotnie w przyszłości.
Na Kazimierzu Prószyńskim, Janie i Józe-
fie Popławskich czy Piotrze Lebiedziń-
skim prekursorski wkład najdawniej-
szych początków polskiego dokumentu 
się nie kończy. Pionierską rolę i to w ska-
li światowej odegrała również myśl teo-
retyczna Bolesława Matuszewskiego. 
W powszechnym przekonaniu autorem 
określenia „dokument” („documentary”) 
w odniesieniu do filmu nie-fikcjonalne-
go był w latach 20. słynny brytyjski fil-
mowiec John Grierson. Nic podobnego.  
To całkowity anachronizm i nieprawda.  
Należy pamiętać, iż ćwierć wieku przed 
Griersonem określenie „dokument” 

PANORAMA POLSKIEGO 
DOKUMENTU 
 
MaREk HEndRykOWSkI

staje się rdzeniem myślowym prekur-
sorskiej koncepcji filmu jako źródła 
historii, opublikowanej na łamach pa-
ryskiego dziennika „Le Figaro” w marcu 
1898 przez renomowanego fotografa, 
tudzież wysokiej klasy realizatora fil-
mowego, Bolesława Matuszewskie-
go2. Rzecz znamienna, iż w rozprawie 
Matuszewskiego daje o sobie znać nie 
tylko oryginalna idea filmu jako źródła 
historii, lecz również o wiele szerzej po-
myślana koncepcja dokumentalnej roli 
zapisów filmowych w ogóle

Małgorzata Hendrykowska w mono-
grafii dziejów kina dokumentalnego 
w Polsce wskazuje ponadto na trzech 
innych wartych przypomnienia prekur-
sorów tej właśnie koncepcji w Polsce 
końca XIX wieku3. Autorzy ci pisali na 
ten temat jeszcze przed ukazaniem 
się paryskiej broszury Matuszew-
skiego. Byli nimi: Władysław Umiński  
(„Tygodnik Ilustrowany”, 1896), Bolesław 
Prus („Kurier Codzienny”, 1896 i 1898) 
oraz Zygmunt Korosteński („Dźwignia”, 
1896). W centrum uwagi wszystkich 
trzech znajduje się dokumentalna funk-
cja filmu. Władysław Umiński wprost 
nazywa tego rodzaju rejestracje i rucho-
me obrazy „dokumentami życiowymi”!

Umiński, Prus, Korosteński, Matuszew-
ski, Lebiedziński, Popławscy, Prószyński, 
nie mówiąc już o Janie Szczepaniku – nie-
zła grupa prekursorów idei dokumentu 
filmowego jak na środkowoeuropejski 
kraj, pozbawiony własnej państwowo-
ści. To właśnie oni, swymi światłymi 
refleksjami i pionierskimi dokonaniami, 
stworzyli podstawy pod przyszły roz-
wój polskiego filmu faktów. Zwłaszcza 
Matuszewski, Prószyński i Szczepanik 
(„Edison z Galicji”, z którym spotykał się 

i o którym pisał m.in. Mark Twain) zyska-
li międzynarodowy rozgłos, zapisując się 
trwale w rozwoju kinematografii.
Nasza długa i szacowna tradycja doty-
cząca teorii i praktyki kina dokumental-
nego ma więc głębokie korzenie. Korekta 
historyczna, dotycząca tego fragmentu 
rozważań, przedstawia się następująco: 
o ile dorobek artystyczny naszego fil-
mu fabularnego (liczba wybitnych dzieł, 
prestiżowe nagrody, wielkie postaci pol-
skiego kina etc.) plasuje nas dzisiaj na 
poziomie przyzwoitej średniej europej-
skiej, o tyle warto sobie uświadomić, iż 
w dziedzinie dokumentu uznawani jeste-
śmy od dawna za potęgę w skali świato-
wej. Niezliczone prestiżowe nagrody na 
międzynarodowych festiwalach w We-
necji, Cannes, Trydencie, Edynburgu, 
Oberhausen, Mannheim, Lipsku, Krako-
wie, Amsterdamie, Londynie, Barcelonie, 
nominacje do Oscara i inne wyróżnienia 
świadczą same za siebie.

„Suita warszawska”, „Wieliczka”, „Po-
wódź”, „Kolejarskie słowo”, „Życie jest 
piękne”, „Muzykanci”, „Narodziny stat-
ku”, „Rodzina człowiecza”, „Elementarz”, 
„Siedem kobiet w różnym wieku”, „Kilka 
opowieści o człowieku”, „89 mm od Eu-
ropy”, „Wszystko może się przytrafić”, 
„Cudze listy”… Jerzy Bossak, Tadeusz 
Makarczyński, Andrzej Munk, Jarosław 
i Natalia Brzozowscy, Andrzej Brzo-
zowski, Kazimierz Karabasz, Władysław 
Ślesicki, Krzysztof Kieślowski, Wojciech 
Wiszniewski, Marcel i Paweł Łozińscy, 
Maciej Drygas.

Nasza sztuka filmu faktów w okre-
sie powojennym wniosła do dorobku 
światowego bardzo wiele cennych 
wartości. O wiele więcej, niż uświa-
damia to sobie większość rodzimych 
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kinomanów, dla których w perspekty-
wie międzynarodowej przede wszyst-
kim liczą się nazwiska: Wajdy, Hasa,  
Polańskiego, Zanussiego czy Skolimow-
skiego, a nie Bossaka, Brzozowskiego,  
Makarczyńskiego, Karabasza czy 
Łozińskich. Co ciekawe, niektórzy 
z naszych najlepszych reżyserów, za-
nim zadebiutowali w fabule, mieli już 
na swym koncie znaczący dorobek 
i lata przepracowane w dokumencie.  
Mowa tu o indywidualnościach tej mia-
ry co: Andrzej Munk, Wojciech Jerzy 
Has, Władysław Ślesicki, Jerzy Hoffman, 
Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi 
(autor etiudy filmowej „Śmierć prowin-
cjała” i dokumentu o Krzysztofie Pende-
reckim), Krzysztof Kieślowski, Tomasz 
Zygadło, Piotr Szulkin, Małgorzata Szu-
mowska, Marcin Bortkiewicz i Marcin 
Koszałka. Tuż przed debiutem fabular-
nym pt. „Porwanie króla” odszedł w roku 
1981 Wojciech Wiszniewski.
 
OSOBOWOŚCI

Jak na tej wielkości kinematografię, 
mieliśmy takich indywidualności i na-
dal mamy w dokumencie zaskakują-
co wiele.Spróbuję wymienić niektóre 
z nich, najbardziej pamiętne. Z przed-
wojennych: Jan Skarbek-Malczewski, 
Stanisław Wohl, Aleksander Ford, 
Jerzy Gabryelski, Eugeniusz Cękalski, 
Jerzy Zarzycki, Karol Szołowski, Anto-
ni Bohdziewicz, Romuald Gantkowski, 
Jerzy Gabryelski, Stefan Osiecki oraz 
nierealizujący jeszcze wtedy osobiście 
filmów Jerzy Bossak. Ten ostatni w la-
tach powojennych wywrze ogromny 
wpływ na rozwój ówczesnego polskie-
go dokumentu, nie wspominając już 
o oryginalnej formule Polskiej Kroniki 
Filmowej, której był architektem.

Oprócz Bossaka, który pozostawał 
do śmierci niekwestionowanym lide-
rem polskiego dokumentu jako jego 
znakomity nauczyciel i guru, wyrazi-
ście zaznaczyli w nim swą obecność: 
Stanisław Rodowicz, Jarosław Brzo-
zowski, Natalia Brzozowska i Tadeusz 
Makarczyński. Pojawiła się też wkrót-
ce grupa młodych zdolnych: Andrzej 
Munk, Andrzej Brzozowski, Tadeusz 
Jaworski, Kazimierz Karabasz, Włady-
sław Ślesicki, Robert Stando, Jerzy 
Ziarnik, Włodzimierz Borowik, Mak-
symilian Wrocławski, Jan Łomnicki, 
Mariusz Marzyński, Krystyna Grycze-
łowska, Danuta Halladin, Bohdan Ko-
siński oraz kolejny oprócz Karabasza 
i Ślesickiego duet dokumentalistów:  
Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski.

Dekadę lat 60. w polskim filmie doku-
mentalnym zdominował narastający 
konflikt między estetyzującymi kaligra-
fami a generacją pragnących „filmować 
wprost”, do której należeli: Grzegorz 
Królikiewicz, Krzysztof Kieślowski, To-
masz Zygadło, Marek Piwowski, Krzysz-
tof Gradowski, Paweł Kędzierski, Irena 
Kamieńska, Marcel Łoziński, Andrzej Tit-
kow, Andrzej Barański, Wojciech Wisz-
niewski i starszy od nich o całe poko-
lenie Bohdan Kosiński. Kulminacją tego 
ideowo-estetycznego sporu stał się 
pamiętny manifest buntowników w kra-
kowskich Krzysztoforach, w roku 1971 
(zob. artykuł Krzysztofa Kieślowskiego, 
Bohdana Kosińskiego i Tomasza Zyga-
dły „Dokumentarzyści o dokumencie” 
opublikowany na łamach „Polityki” 1971 
nr 28). Takiego trzęsienia ziemi, w któ-
rym poszło o kwestie fundamentalne 
dla uprawiania zawodu dokumentalisty 
w tamtych warunkach, nie zanotowała 
wówczas żadna inna kinematografia.

W latach 80. i po przełomie 1989 po-
jawia się kolejna generacja autorów fil-
mów dokumentalnych urodzonych już 
po wojnie, a wśród niej między innymi: 
A. Marek Drążewski, Maciej Drygas, Ja-
cek Bławut, Jerzy Śladkowski, Mirosław 
Dembiński, Piotr Morawski, Tadeusz 
Pałka, Józef Cyrus, Krzysztof Magowski, 
Jacek Skalski, Andrzej Fidyk, Andrzej 
Sapija, Paweł Łoziński, Maciej Pisarek, 
Maria Zmarz-Koczanowicz, Ewa Borzęc-
ka, Jolanta Dylewska, Natasza Ziółkow-
ska-Kurczuk.

Najmłodsza obecnie generacja depcze 
po piętach mistrzom, ale też twórczo 
nawiązuje do ich dokonań. Mowa tutaj 
o plejadzie utalentowanych dokumen-
talistów, takich jak: Leszek Dawid, Ma-
riusz Malec, Lidia Duda, Eliza Kubarska, 
Hanna Polak, Bartosz Konopka, Jarosław 
Sztandera, Maciej Cuske, Marcin Sauter, 
Kuba Maciejko, Michał Rogalski, Marcin 
Koszałka, Wojciech Staroń, Piotr Kielar, 
Grzegorz Pacek, Tomasz Wolski, Rafał 
Skalski, Michał Marczak, Grzegorz Za-
riczny, Marcin Bortkiewicz czy Marta 
Minorowicz.

Hasło „osobowości polskiego dokumen-
tu” nie byłoby pełne, gdybyśmy pominęli 
kilkanaście nazwisk innych znamienitych 
jego reprezentantów, do których należą: 
montażyści Wacław Kaźmierczak, Jadwiga 
Zajiček, Barbara Kosidowska, Lidia Zonn 
i Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, wielo-
letnia redaktorka PKF Helena Lemańska 
oraz wybitni operatorzy-dokumentaliści: 
bracia Adolf i Władysław Forbertowie, 
Leonard Zajączkowski, bracia Mikołaj 
i Sergiusz Sprudinowie, Stanisław Nie-
dbalski, Bogdan Dziworski, Michał Buko-
jemski, Witold Stok, Zygmunt Samosiuk, 
Jacek Petrycki, Artur Reinhart.

Ewenementem w skali światowej jest 
unikatowy wyczyn domowej produkcji 
Juliana Józefa Antonisza z lat 1981-1986, 
jaki stanowi dwanaście wydań Polskiej 
Kroniki Noncamerowej jego autorstwa. 
Polski eksperymentator wyprzedza 
w niej o całą epokę współczesne próby 
tworzenia animowanego dokumentu (Ari 
Folman, Anca Damian i inni), dodatkowo 
nadając wynalezionej przez siebie pre-
kursorskiej formie filmowego dokumen-
tu non-camera przewrotnie ironiczną, 
osobistą optykę wynikającą z jej paro-
dystycznych założeń. Czegoś podobnego 
do animowanej kroniki aktualności nikt 
na świecie przed Antoniszem nie wymy-
ślił ani nie spróbował.

TESTOWanIE ROdZaJÓW
 
Bynajmniej niedygresyjna uwaga o pre-
kursorskim charakterze twórczości Juliana 
Antonisza prowadzi nas do poczynienia 
o wiele szerszej obserwacji, dotyczącej 
specyfiki polskiego dokumentu w kontek-
ście jego filmowego metajęzyka i modelu 
narracji. Kontakt pomiędzy rodzajem fabu-
larnym a rodzajem dokumentalnym, czyli 
filmem fikcji i filmem niefikcjonalnym, 
praktykowany w najróżniejszych warian-
tach, stanowi od bardzo dawna jedną ze 
specjalności polskiej sztuki dokumentu. 
Nie jest to żaden czczy teoremat, tylko 
pierwszorzędnie ważny i odkrywany stale 
od nowa aspekt praktyki twórczej, z jaką 
co pewien czas mamy do czynienia zarów-
no w kinie światowym (neorealizm, angiel-
scy młodzi gniewni, nowe kino amerykań-
skie, Dogma itd.), jak i w kinematografii 
polskiej.

W świetle proponowanego tu ujęcia 
dokument i fabuła stanowią nie od-
dzielne formy, lecz dwa rodzaje filmu 

PA
NO

RA
M

A 
PO

LS
KI

EG
O 

DO
KU

M
EN

TU
PANORAM

A POLSKIEGO DOKUM
ENTU

   3736  



i dwie dopełniające się nawzajem sfe-
ry twórczości filmowej. Wiadomo nie 
od dzisiaj, iż odszukanie łączącej je linii 
styku zawiera w sobie potencjał i wyraz 
określający osobowość każdego filmow-
ca. Dokument w dziejach kina stanowi 
niewyczerpaną inspirację w tyglu jego 
poetyk. Początek tym twórczym poszu-
kiwaniom wyznacza sposób kształcenia  
młodych reżyserów i operatorów w na-
szych szkołach filmowych. Śmiało można 
tu mówić o swoistym rodzimym paten-
cie sposobu praktycznego kształcenia 
operatorów i reżyserów, wszechstronnie 
poznających swój warsztat. 

Już w pierwszym programie nauczania 
z przełomu lat 40. i 50. droga do zawodu 
filmowca wiodła od ćwiczeń warsztato-
wych z dziedziny dokumentu do zdo-
bywania umiejętności w zakresie filmu 
fabularnego. Świadczy o tym wyśrubo-
wany poziom warsztatowy ówczesnych 
etiud studenckich PWSF. W taki sposób 
kształcono największych później polskich 
filmowców i był to unikat w skali świato-
wej. W dziejach łódzkiej Szkoły Filmowej 
powstały tysiące etiud dokumentalnych. 
Z biegiem lat granice między oboma ro-
dzajami zaczęły ulegać procesowi relaty-
wizacji i dekonwencjonalizacji („Rozbijemy 
zabawę”, „Dwaj ludzie z szafą” i „Gdy spa-
dają anioły” Romana Polańskiego, „Kobiela 
na plaży” Andrzeja Kondratiuka, „Kirk Do-
uglas”, „Muchotłuk” i „Psychodrama” Mar-
ka Piwowskiego, „Lekka tkliwość” i „Szczę-
ście” Marka Koterskiego i inne).

Myślenie o kinie jako medium społecz-
nym, operującym określoną zawartością 
przekazu, w której strumień opowieści łą-
czy się i przenika ze strumieniem otacza-
jącej nas realności, na dekady powiązało 
rodzimy dokument z fabułą. Zachowując 

ich odmienność, nasi twórcy filmowi po-
trafili je z sobą łączyć i kojarzyć wyjątko-
wo oryginalnie i umiejętnie. Przywołajmy 
tylko: „Rok Franka W.” Kazimierza Kara-
basza, „Psychodramę” i „Pożar, pożar, coś 
nareszcie dzieje się” Marka Piwowskiego, 
„Pierwszą miłość”, „Personel” i „Spokój” 
Krzysztofa Kieślowskiego, „Dziewcę 
z ciortem”, „Życie codzienne”, „Kobiety 
pracujące” i „Mięso (Ironica)” Piotra Szul-
kina czy „Zderzenie czołowe”, „Jak żyć?” 
i „Jak to się robi” Marcela Łozińskiego.  

 
kOnSTELaCJa GaTUnkÓW 

O sile twórczej polskiego dokumentu do-
brze świadczy rozpiętość występujących 
w nim od wielu dekad gatunków i od-
mian gatunkowych, a wraz z nią niezwy-
kła intensywność i oryginalność form, 
jakie potrafili im nadawać poszczególni 
realizatorzy. Panoramiczne spojrzenie na 
ten rodzaj twórczości filmowej uświa-
damia niezwykłe bogactwo dokonań 
naszych filmowców w zakresie szeroko 
rozumianej dokumentalistyki: od urze-
kających ekspresją miniatur po budzące 
szacunek dokumenty pełnometrażowe 
i cykle dokumentalne.

Warto w tym miejscu uświadomić sobie 
unikatowej wartości fenomen społecz-
no-kulturowy, jakim była przez dziesiątki 
lat Polska Kronika Filmowa (1944-2011). 
Żadna inna kinematografia na świecie 
nie może poszczycić się czymś podob-
nym. W ciągu ponad półwiecza swego 
istnienia PKF zarejestrowała nieprzebra-
ne mnóstwo zdarzeń i obserwacji. Wy-
kształciła też specyficzną formułę filmo-
wego magazynu informacyjnego, który 
na przestrzeni kilku dekad stanowił dla 
milionów Polaków ważne źródło infor-

macji o Polsce i świecie, operując z wyda-
nia na wydanie: reporterskim stylem za-
pisu, atrakcyjnością tematyki, czytelnym 
przekazem, sugestywnie podanym ko-
mentarzem lektorskim i profesjonalnymi 
umiejętnościami w zakresie sztuki zdjęć 
i sztuki montażu. Polska Kronika Filmo-
wa stanowiła szkołę warsztatu i ważny 
układ odniesienia dla paru pokoleń na-
szych dokumentalistów.

Nie istnieje jakiś jeden szczególnie 
uprzywilejowany gatunek, z którym na-
leży kojarzyć tradycję polskiego filmu 
dokumentalnego, np. dokument histo-
ryczny, społeczny, reportaż, dokument 
biograficzny, happening, psychodrama, 
wywiad-rzeka, portrety ludzi, studia 
środowiskowe, dokument refleksywny, 
film przyrodniczy, impresja dokumental-
na, film o sztuce czy film etnograficzny. 
Wprost przeciwnie, charakterystyczną 
cechę naszego dokumentu stanowi nie-
zwykle szeroki repertuar wielogatunko-
wych poszukiwań, w których dochodzą 
do głosu coraz to nowe, bywało nieraz 
że prekursorskie w skali światowej, roz-
wiązania warsztatowe i artystyczne. Nic 
dziwnego, że liczba odmian tematycz-
nych i gatunkowych uprawianych przez 
kilka pokoleń naszych dokumentalistów, 
okazuje się praktycznie nieograniczona. 
Znakomicie wypadamy też w poszczegól-
nych kategoriach i gatunkach kina doku-
mentalnego. Jesteśmy od lat światową 
potęgą w travelogu (reportażu podróż-
niczym realizowanym przez naszych fil-
mowców kilku generacji w bardzo wielu 
krajach i na wszystkich kontynentach, 
istna filmoteka globu), w dokumencie 
górskim („Śnieg i słońce”, 1931, „Siedem 
tysięcy metrów nad poziomem morza 
[Polska wyprawa w Andy]”, 1936, „Błę-
kitny krzyż”, 1955, „Na wspinaczce”, 1958, 

„Deklaracja nieśmiertelności”, 2010), 
a także w dokumentach o tematyce 
wojennej, obyczajowej, przyrodniczej, 
morskiej, turystyczno-krajoznawczej i et-
nograficznej.  

Nasza kinematografia dokumentalna ma 
na koncie długie pasmo cennych osią-
gnięć w zakresie dokumentu muzyczne-
go, przykładowo: „Trzy etiudy Chopina” 
(1937) Eugeniusza Cękalskiego, „Muzykę” 
(1948) Natalii Brzozowskiej, „Opus jazz” 
(1964) Janusza Majewskiego,  „Krzysztof 
Penderecki” (1968) Krzysztofa Zanussie-
go, „Koncert” (1982) Michała Tarkow-
skiego, „Solo” (2008) Macieja Pisarka, 
„Sen o Warszawie” (2014) Krzysztofa 
Magowskiego i wiele innych. Podobnie 
z filmami poświęconymi teatrowi i sztu-
ce teatru. Należą do nich między innymi: 
pełnometrażowy „Geniusz sceny” (1938) 
Romualda Gantkowskiego, „Testament 
Jaracza” (1945) Jerzego Bossaka, „Teatr 
mój widzę ogromny” (1946) Jerzego Za-
rzyckiego i Jana Marcina Szancera, „Mój 
teatr” (1960) i „Hamlet x 5” (1966) Ludwi-
ka Perskiego, „Naprzód” (1976) i „Dziwny 
świat Thomasa Puckey’a” (1977) Marka 
Koterskiego.

Sięgnijmy po inny przykład. W niełatwej 
dyscyplinie dokumentu sportowego 
polskie kino osiągnęło przed laty taki 
poziom, iż śmiało mogłoby się zmierzyć 
w towarzyskim meczu z resztą świa-
ta. W naszej reprezentacji na ten mecz 
można by wystawić: „Boks” Jerzego Skoli-
mowskiego, „Pojedynek” Janusza Majew-
skiego, „Maraton” Edwarda Bernsteina 
(Żebrowskiego), „Autobus z napisem 
<koniec>” Mariusza Waltera, „Pięciobój 
nowoczesny”, „Hokej”, „Olimpiadę”, „Dwu-
bój klasyczny”, „Fechmistrza” i „Sceny 
narciarskie z Franzem Klammerem” Bog-
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dana Dziworskiego. Nie koniec na tym. 
Ławka rezerwowych w wyśmienitym 
składzie wystawionej przez nas drużyny 
byłaby niezmiernie długa.

Dzisiejsza popularność niby-dokumen-
tu (dokumentu fingowanego, łże-do-
kumentu, mockumentary) na świecie 
budzi w Polsce znacznie mniejsze zain-
teresowanie, ponieważ jego kreacyjny 
potencjał zdążyliśmy odkryć już dawno 
temu. Nasi dokumentaliści dekady temu 
w sposób bardzo pomysłowy testowali 
i eksplorowali możliwości ekspresji tego 
specyficznego gatunku, by przywołać 
tylko: niesłusznie dziś zapomniany maj-
stersztyk animowanego niby-dokumentu 
„Nagrodzone uczucie” Waleriana Borow-
czyka i Jana Lenicy, PKF wydanie (anty)
jubileuszowe Andrzeja Munka, „Pożar, 
pożar, coś nareszcie dzieje się” Marka Pi-
wowskiego, „Konsula i innych” Krzysztofa 
Gradowskiego, „Życiorys” Krzysztofa Kie-
ślowskiego, „Zderzenie czołowe” Marcela 
Łozińskiego i omówioną wcześniej „Polską 
Kronikę Noncamerową” Juliana Antonisza.

Z innych specjalności rodzimego kina 
dokumentalnego, w których od dawna 
liczymy się na świecie, należy jeszcze  
wymienić: dokument przyrodniczy  
(Karol Marczak, Włodzimierz Puchalski, 
Janusz Czecz i inni), dokument historyczny  
(Marek Drążewski, Marcel Łoziński, 
Maciej Drygas i inni), film o sztuce  
(Jarosław Brzozowski, Zbigniew Boche- 
nek, Andrzej Papuziński, Piotr Andrejew, 
Hanna Włodarczyk), film z fotografii 
(Janusz Majewski, Jerzy Ziarnik, Jolan-
ta Dylewska, Mitko Panow, Ireneusz  
Dobrowolski i inni), film montażowy 
(film montowany z filmów, found fo-
otage documentary: tu zwłaszcza re-
welacyjny „Jeden dzień w PRL” Macieja 

Drygasa) oraz filmy o filmach (tzw. ma-
king of). Pozostając przy tej ostatniej 
kategorii, warto odnotować, iż pierwszy 
polski film o filmie nakręcono już w roku 
1930! Jego realizatorem był Eugeniusz 
Cękalski, który znalazł się z kamerą 
na planie zdjęciowym „Urody życia”  
Juliusza Gardana ze Stefanem Jaraczem.

 
dOkUMEnT POETyCkI 

Swoistość polskiego modelu doku-
mentalistyki nabiera szczególnie wy-
razistego charakteru, gdy zestawić go 
ze standardami poetyki dokumentu 
europejskiego i amerykańskiego. Nie-
zmiernie ważnym wyróżnikiem jest jego 
„artystyczność”, przez którą należy rozu-
mieć wykazywaną przez wielu naszych 
dokumentalistów predylekcję i zarazem 
umiejętność angażowania funkcji este-
tycznej przekazu. W oczach wielu dą-
żenie to oznacza naganne dla purystów 
i kodyfikatorów odejście od „czystego” 
dokumentalizmu. Dla innych natomiast 
− otwiera autorowi pole twórczego ma-
newru, czyniąc przekaz lepiej i głębiej 
zorganizowanym pod względem jego 
nośności semantycznej.

Celowo nie używam powszechnie sto-
sowanego, lecz mylącego określenia 
„dokument kreacyjny”, ponieważ nie-
mal każdy dokument jako dzieło filmo-
we jest kreacyjny. Mówię „dokument 
poetycki”, mając na myśli pogłębiony 
udział funkcji estetycznej (poetyckiej)  
przekazu w połączeniu z jego nieodzow-
ną od wszelkich postaci dokumentu 
funkcją referencyjną. Łączenie obu tych 
funkcji w sposób twórczy i niezmiernie 
oryginalny, również z udziałem form ce-
lowo aranżowanych i inscenizowanych 

(Themersonowie, Polański, Piwowski, 
Kieślowski, Barański, Łoziński, Wiszniew-
ski, Koterski, Szulkin, Dziworski i inni) 
sprawiło, że możemy dzisiaj mówić 
o prekursorskim nurcie sztuki polskiego 
dokumentu w skali światowej. 

Dokument łączący w sobie funkcję 
referencyjną (nastawienie na rzeczy-
wistość) i funkcję estetyczną (nasta-
wienie na przekaz) dał nam dokonania 
tej miary co: „Kopalnia” Natalii Brzo-
zowskiej, „Moje miasto” Hasa, „Wanda 
Gościmińska. Włókniarka” i „Elemen-
tarz” Wiszniewskiego, „Siedem kobiet 
w różnym wieku” Kieślowskiego, „Scy-
towie” Królikiewicza czy „89 mm od 
Europy”, „Wszystko może się przytrafić” 
i „Cudze listy” M. Łozińskiego. Właśnie 
z tego powodu znakomita tradycja 
polskiej sztuki dokumentu jest dzisiaj 
z taką uwagą i atencją przypominana 
w niezliczonych retrospektywach, od-
krywana i studiowana nie tylko w Eu-
ropie, ale również w Brazylii, Argenty-
nie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. 

dOkUMEnT aUTOTEMaTyCZny

To coś więcej niż jedna z wielu odmian 
gatunkowych filmu dokumentalnego. 
Dokument autotematyczny w kinie pol-
skim nie jest zjawiskiem incydentalnym 
ani czymś ostatnio modnym, lecz od 
dawna stanowi specialité de la maison 
uprawiania u nas tej dziedziny twórczo-
ści. Dokument refleksywny pojawiał się 
w zaawansowanej, dojrzałej formie ar-
tystycznej jeszcze w czasach PRL-u. Już 
wówczas był uprawiany z zastosowa-
niem zarówno obrazów nieruchomych 
(malarstwo, grafika, fotografia w roli 
tworzywa), jak i ruchomych. 

Studia nad morfologią znaczeń przeka-
zów wizualnych, ze szczególnym podkre-
śleniem użycia techniki repollero, poetyki 
dekompozycji oraz wideoartu, uczyniły 
nasze dokumenty autotematyczne (re-
fleksywne), zjawiskiem prekursorskim 
w świecie. Lista „zasług” wypada po latach 
naprawdę okazale. Do szczególnie intere-
sujących realizacji rodzimych dokumen-
tów autotematycznych z tamtego okresu 
należy zaliczyć: „Polską Kronikę Filmową” 
wydanie (anty)jubileuszowe 1959 nr 52 
A-B, Andrzeja Munka, „Album Fleischera”  
Janusza Majewskiego, „Zdjęcie” Krzysz-
tofa Kieślowskiego, „Wizytę” Marcela 
Łozińskiego, analityczne filmy Warsztatu 
Formy Filmowej, „Oj, nie mogę się zatrzy-
mać!” Zbigniewa Rybczyńskiego, „Copyri-
ght Film Polski MCMLXXVI” Piotra Szul-
kina, „Videokasetę” Filipa Bajona, „Klaps” 
Krzysztofa Kieślowskiego, „Na planie” 
Jerzego Ziarnika, „Przerwane śniadanie 
braci Montgolfier” – dyplomowa etiuda 
Michała Tarkowskiego, „Pierwszy film” Jó-
zefa Piwkowskiego, „Ścinki” Zygmunta Du-
sia oraz fenomenalne, unikatowe w skali 
światowej „Ćwiczenia warsztatowe” Mar-
cela Łozińskiego. Warto dodać, iż niemal 
w tym samym czasie, w którym powstały 
„Ćwiczenia warsztatowe”, Zbigniew Ryb-
czyński nakręcił w Stanach Zjednoczo-
nych poczęte z ducha najlepszych tradycji 
polskiej szkoły dokumentu autotematycz-
nego mistrzowskie „Schody”.

Współczesność po roku 1989 przydała 
temu gatunkowi szereg nowych znaczeń, 
o czym świadczą między innymi: „Tren na 
śmierć cenzora” Krzysztofa Magowskie-
go, „Usłyszcie mój krzyk” Macieja Dryga-
sa, „Ostatnie zdjęcia. Brulion” Andrzeja 
Brzozowskiego, „Żywe obrazy” Stanisła-
wa Różewicza, „Żeby nie bolało” Marcela 
Łozińskiego, „Film znaleziony w Katyniu” 
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Józefa Gębskiego, „Historia pewnej ka-
mery” Marii Zmarz-Koczanowicz, „Do-
kument…” Małgorzaty Szumowskiej,  
„Po-lin. Okruchy pamięci” Jolanty Dylew-
skiej, „Takiego pięknego syna urodziłam”, 
„Jakoś to będzie” i „Ucieknijmy od niej” 
Marcina Koszałki, „Portrecista” Ireneusza 
Dobrowolskiego, „Spotkania” Kazimierza 
Karabasza oraz „Ojciec i syn” i „Ojciec i syn 
w podróży” Marcela i Pawła Łozińskich.

SaMOŚWIadOMOŚĆ dOkUMEnTU 

Sztuka polskiego dokumentu filmowego 
od dawna wykazuje zadziwiającą dyna-
mikę i zmienność doskonale świadczącą 
o jej niewyczerpanej żywotności. Któż by 
się spodziewał, że tak ostre przed dwie-
ma dekadami biegunowe przeciwieństwo 
„szkoły Łozińskiego” i „szkoły Fidyka”, na 
które wskazywał wtedy Tadeusz Lubel-
ski, z biegiem czasu mocno straci na 
wyrazistej polaryzacji. Widomym tego 
znakiem stała się ewolucja twórczości 
dokumentalnej Marcina Koszałki, autora 
„Takiego pięknego syna urodziłam” (1999, 
Prix Europa w Berlinie), który kolejnymi 
filmami: „Jakoś to będzie” (2004), „Do 
bólu” (2007), „Istnienie” (2007), „Uciek-
nijmy od niej” (2010) i „Deklaracja nie-
śmiertelności” (2010), coraz bardziej gra-
wituje od szokująco efektownej atrakcji 
ku pogłębionej refleksji, czyli w stronę 
przeciwną do tej, z jaką był niegdyś iden-
tyfikowany. To dobrze, bo proces ten 
oznacza, że nie liczą się takie czy inne 
podziały i przynależności, a jedynie sztu-
ka kina faktów, w której znakomite zasto-
sowanie mogą znaleźć atrybuty i dążenia 
niegdyś przez twórcę negowane. 

Sięgając po przykład twórczości doku-
mentalnej Marcina Koszałki, wybrałem 
jeden z wielu możliwych fragmentów 

historii filmu dokumentalnego w Polsce. 
Analogiczną dynamikę przemian i podob-
nie wysoki poziom autorefleksji warszta-
towej, ideowej i artystycznej reprezentu-
ją jednak również różne inne jego stadia 
rozwojowe. Uchwytne w nich przemiany 
sztuki dokumentu realizują się poprzez 
indywidualne dokonania wielu wybit-
nych - wymienionych i niewymienionych 
w tym szkicu – twórców, którzy zawsze 
poszukiwali optymalnie nośnych rozwią-
zań ze świadomością podejmowanego 
ryzyka, wynikającego z operowania ma-
teriałem czerpanym z rzeczywistości.

 
ETyka dOkUMEnTaLISTy 

Samoświadomość sztuki dokumentu nie 
wnosi do niej niczego istotnego tak długo, 
jak długo w polu uwagi twórcy nie znajdą 
się doniosłe kwestie etyczne. W kontek-
ście tym daje o sobie znać, kto wie czy nie 
najpełniej, światowa klasa polskiego filmu 
dokumentalnego. Rzecz dotyczy dwóch 
komplementarnych względem siebie sfer. 

Po pierwsze, p o e t y k i  za ł o ż o n e j 
− tu zwłaszcza: prekursorskie rozważania 
teoretyczne Kazimierza Karabasza („Cier-
pliwe oko”, „Bez fikcji – z notatek filmo-
wego dokumentalisty”, „Odczytać czas”, 
„Rozmowa o dokumencie”), wspomniany 
wyżej manifest młodych 1971, refleksje 
Krzysztofa Kieślowskiego, Marcela Łoziń-
skiego, Wojciecha Wiszniewskiego, Jacka 
Bławuta oraz Macieja Drygasa. Razem 
wzięte, refleksje te składają się na nigdy 
nieopublikowaną, ale czekającą na swoje 
wydanie, antologię polskiej myśli filmo-
wej na temat filmów faktów.

I po drugie, p o e t y k i  z r e a l i z o w a n e j,  
której poglądową ilustrację stanowią 

między innymi: „Wizyta”, „Żeby nie bo-
lało” oraz „Ćwiczenia warsztatowe” M. 
Łozińskiego, „Benek blues” Katarzyny 
Maciejko-Kowalczyk, ale także - otwarta, 
lecz jednocześnie sceptyczna − postawa 
twórcza dokumentalisty Kieślowskiego 
„wpisana” w figurę bohatera „Amatora”, 
a ponadto dotycząca jego trzech znako-
mitych filmów dokumentalnych, pocho-
dzących z dojrzałego okresu: „Z punktu 
widzenia nocnego portiera”, „Dworzec” 
i „Gadające głowy”, zanim definitywnie 
porzucił on realizację dokumentów.  

Nasi czołowi dokumentaliści dekady 
temu stawiali ważne pytania i próbowali 
własnych twórczych rozwiązań w kwe-
stiach, które dopiero dzisiaj odkrywają 
na nowo inni. Jeśli przyjrzeć się z należ-
ną wnikliwością wymienionym wyżej fil-
mom, a także osobistym wyborom, jakich 
dokonywali w związku z własną pracą 
Kazimierz Karabasz, Krzysztof Kieślow-
ski, Tomasz Zygadło, Marcel Łoziński, 
Michał Bukojemski czy Maciej Drygas, 
okazuje się, iż niewiele jest w kinie świa-
towym przykładów równie dociekliwego 
i wszechstronnego widzenia podstawo-
wych dylematów etycznych, przed który-
mi stoi filmowiec-dokumentalista z praw-

dziwego zdarzenia. Szeroko rozumiana 
odpowiedzialność twórcy za obraz sta-
nowi jeden z najważniejszych wyznacz-
ników swoistości naszego dokumentu: 
tak pod względem etyki warsztatowej, 
jak w perspektywie reguł etycznego 
dyskursu toczącego się między autorem 
a widzem.

* * *
Ostateczna konkluzja niniejszych rozwa-
żań zaprezentowana w telegraficznym 
ujęciu przedstawia się następująco: pol-
ski dokument filmowy z jego liczącą dzi-
siaj ponad 120 lat przebogatą przeszło-
ścią, znakomitymi twórcami i długą listą 
wybitnych osiągnięć stanowi ewenement 
w skali światowej, świadczący o między-
narodowym prestiżu rodzimej kinema-
tografii na równi z fabułą. Dorobek ten, 
znaczony długim szeregiem indywidual-
nych poszukiwań i dokonań, wielokrotnie 
wyznaczał prekursorskie dążenia kina do-
kumentalnego oraz wartościowe trendy 
w praktyce filmowej i w myśleniu o jego 
roli. W kraju unikatowe dokonania naszej 
sztuki filmu faktów nie są jak dotąd zbyt 
dobrze znane. Sami nie wiemy, co posia-
damy. Najwyższy czas odkryć tę wspania-
łą tradycję dla siebie.

1 Zob. Małgorzata Hendrykowska: Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896-
1944. Poznań 2015; oraz dzieło zbiorowe: Historia polskiego filmu dokumentalnego 
1945-2014. Pod red. Małgorzaty Hendrykowskiej. Poznań 2015.

2 Boleslas Matuszewski: Une nouvelle source de l’histoire. (Création d’un depôt de 
cinématographie historique. Paris 1898. Przekład polski: Film jako nowe źródło 
historii. Przeł. Bolesław Michałek. Idem: Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia, 
czym jest, czym być powinna. Warszawa 1995.

3 Małgorzata Hendrykowska: Historia tylko zasnęła (1896-1914). Eadem: Historia 
polskiego filmu dokumentalnego, op. cit., s. 13-19.
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A PANORAMA OF POLISH 
DOCUMENTARY FILM 
 
MaREk HEndRykOWSkI

Held in much less esteem in Poland than 
abroad. As we know, no one is a prophet 
in their own land. At home, in the bosom 
of the family, it always existed modestly, 
placed in the background, in the shadow 
of the great feature. Unappreciated, 
occupying a place at the foot of the table 
like an impecunious relative. A bricklayer, 
a carpenter, a shoemaker, a foreman 
on a farm, a village schoolmistress, 
a peasant in the field, a member of 
a Polish paramilitary youth organisation, 
a student taking their secondary school 
graduation exams, a degenerate son, 
a master craftsman of the wheel-rim, 
a projectionist, a hospital patient, 
a supplicant striving to sort something 
out in a government organisation, a night 
porter, a claqueur, a cemetery director, 
a refuse collector, a rat-catcher, a working 
woman, a cowed mother, an alcoholic, 
people born on a Sunday, a conscript, 
the head of a company, a workhorse, 
the owner of a second-hand bookshop, 
a weaver… 

As befits a documentary, we are talking 
of realities and facts. And they are truly 
intriguing and provide plenty of food for 
thought. In this essay, without aspiring in 
the least to present proof that Christmas 
is superior to Easter or vice versa, I shall 
try to restore the Polish factual film 
to a status long due to it, the status 
of equal to the inordinately favoured 

feature. Our documentary creativeness 
and documentary film tradition give it the 
best of testimonials. The question is this; 
are we familiar with that creativity, that 
tradition?

THE dOCUMEnTaRy’S PLaCE In HISTORy
 
Factual film holds a far more important 
place in Poland’s cinematic oeuvre 
than might be supposed on the basis 
of the vast majority of books devoted 
to the history of our country’s cinema. 
In general, the achievements of the 
art of the Polish documentary are not 
appreciated by their authors. And this 
is not a matter of a common-or-garden 
shifting of emphasis or of anyone’s 
ill or good will, but reflects a lack of 
consideration or knowledge of a series 
of obvious, albeit firmly forgotten, facts 
which are proof of that art’s class and 
historical significance1.  

First and foremost, our documentary 
is not the impecunious relation of the 
feature, but its much older brother. 
Its little-known, though proud and 
noteworthy beginnings stretch back to 
the experiments and first documentary 
recordings of nineteenth-century 
Warsaw carried out by a pioneer of Polish 
and world cinematography, Kazimierz 
Prószyński. So the Polish document 
appeared considerably earlier than 
our first feature films and that role of 
precursor would make itself felt again 
on more than one occasion in the future. 

Kazimierz Prószyński. The precursory 
contribution to the very first origins of 
the Polish documentary goes beyond 
Kazimierz Prószyński, Jan and Józef 
Popławski and Piotr Lebiedziński. 
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The thinking of theorist Bolesław 
Matuszewski also played a pioneering 
role, and on a worldwide scale, at that. 
A famous British filmmaker, John Grierson, 
is generally held to be the man who, in 
the nineteen twenties, coined the term 
‘documentary’ to refer to non-fictional 
film. Nothing of the sort. This is an utter 
anachronism and falsehood. 

We need to remember that, a quarter 
of a century before Grierson, the term 
‘documentary’ constituted the intellectual 
core of a precursory concept of film as 
an historical source, a concept published 
in the columns of Le Figaro in March 
1988 by a renowned photographer and 
filmmaker of the first water, Bolesław 
Matuszewski2.  Significantly, it is not only 
his original thinking concerning film as an 
historical source which makes its mark on 
his thesis, but also his far more widely 
conceived notion of the documentary 
role of filmic records in general. 

In a monograph on the history of 
Polish documentary cinema in Poland, 
Małgorzata Hendrykowska also points to 
three other precursors of this selfsame 
concept in late-nineteenth-century Poland 
who are worth recalling3.  Those authors, 
who were writing about the topic even 
before Matuszewski’s pamphlet appeared 
in Paris, were Władysław Umiński, in the 
Tygodnik Ilustrowany [Illustrated Weekly] 
in 1896, Bolesław Prus in the Kurier 
Codzienny [Daily Courier] in 1896 and 
1898 and Zygmunt Korosteński, in the 
Dźwignia [Mainspring] periodical, also in 
1896. What lies at the focal centre in all 
three cases is the documentary function 
of film. Władysław Umiński went straight 
ahead and called this kind of recording 
and moving pictures “descriptions of life”.

Umiński, Prus, Korosteński, Matuszewski, 
Lebiedziński, the Popławski brothers 
and Prószyński, to say nothing of Jan 
Szczepanik ... for a Central European 
country which had been deprived of 
its statehood for more than a century, 
this is no mean group of precursors of 
the film documentary concept. For it 
was they who, with their enlightened 
reflections and pioneering achievements, 
created the foundations for the future 
flourishing of the Polish factual film. In 
particular, Matuszewski, Prószyński and 
Szczepanik, ‘the Edison of Galicia’, whom 
Mark Twain both met and wrote about, 
gained international renown, making an 
enduring mark on the development of 
cinematography.

So our long and respected tradition 
of both the theory and practice of 
documentary cinema has deep roots. As 
far as this section of these deliberations 
is concerned, the historical amendment 
reads thus: while our feature-film artistic 
oeuvre, the number of outstanding 
works, prestigious awards, towering 
figures of Polish cinema and so forth, 
places us at the level of the respectable 
European mean today, it is equally as 
worthwhile being aware that, in the 
documentary field, we have long been 
acknowledged on a worldwide scale for 
our power. Countless prestigious awards 
at the international festivals in Venice, 
Cannes, Trento, Edinburgh, Oberhausen, 
Mannheim, Leipzig, Krakow, Amsterdam, 
London and Barcelona all speak for 
themselves, as do a multitude of Oscar 
nominations and other distinctions.

Suite warszawska / Warsaw Suite, 
Wieliczka, Powódź / The Flood, Koleharskie 
słowo / A Railwayman’s Word, Życie jest 

piękne / It’s a Grand Life, Muzykanci / The 
Musicians, Narodziny statku / A Ship is 
Born, Rodzina człowiecza / The Family of 
Man, Elementarz / The Alphabet Primer, 
Siedem kobiet z różnym wieku / Seven 
Women of Different Ages, Kilka opowieści 
o człowieku / A Few Stories About 
A Man, 89 mm od Europy / 89 mm From 
Europe, Wszystko może się przytrafić 
/ Anything Can Happen, Cudze listy / 
Violated Letters... Jerzy Bossak, Tadeusz 
Makarczyński, Andrzej Munk, Jarosław 
Brzozowski and Natalia Brzozowska, 
Andrzej Brzozowski, Kazimierz Karabasz, 
Władysław Ślesicki, Krzysztof Kieślowski, 
Wojciech Wiszniewski, Marcel Łoziński, 
Paweł Łoziński and Maciej Drygas.

In the post-war period, the art of our 
factual film brought a host of valuable 
qualities to the oeuvre of the world’s 
cinema, many more than the majority of 
our cinema-loving compatriots realise. 
For them, the names which count first 
and foremost as far as the international 
perspective is concerned are Wajda, Has, 
Polański, Zanussi and Skolimowski, rather 
than Bossak, Brzozowski, Makarczyński, 
Karabasz and Łoziński. It is interesting 
to note that, before some of our best 
directors made their feature debut, they 
already had a significant documentary 
oeuvre and years of working on 
documentaries to their account. Here, 
we are talking of individualities of the 
ilk of Andrzej Munk, Wojciech Jerzy 
Has, Władysław Ślesicki, Jerzy Hoffman, 
Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, who 
made Śmierć prowincjała / The Death 
of a Provincial and a documentary 
about Krzysztof Penderecki, Krzysztof 
Kieślowski, Tomasz Zygadło, Piotr 
Szulkin, Małgorzata Szumowska, Marcin 
Bortkiewicz and Marcin Koszałka. It was 

shortly before his feature film debut, 
entitled Porwanie króla / Abducting the 
King, that Wojciech Wiszniewski passed 
away in 1981.

PERSOnaLITIES

We have had, and continue to have, indi-
vidualities of an ilk corresponding to this 
cinematic magnitude.
Let me endeavour to name some of them, 
the most memorable. From the pre-war 
era, we have Jan Skarbek-Malczewski, 
Stanisław Wohl, Aleksander Ford, 
Jerzy Gabryelski, Eugeniusz Cękalski, 
Jerzy Zarzycki, Karol Szołowski, Antoni 
Bohdziewicz, Romuald Gantkowski, Jerzy 
Gabryelski and Stefan Osiecki. There is 
also Jerzy Bossak, who was to have an 
enormous impact on the development 
of the Polish documentary in the post-
war period, to say nothing of the original 
formula of the Polish Film Chronicle, of 
which he was the architect.

Apart from Bossak, who remained 
the unquestioned leader of the Polish 
document as its illustrious teacher and 
guru right up to his death, Stanisław 
Rodowicz, Jarosław Brzozowski, Natalia 
Brzozowska and Tadeusz Makarczyński all 
made the distinct mark of their presence 
on it. Before long, a group of youthful 
talents emerged, as well; Andrzej Munk, 
Andrzej Brzozowski, Tadeusz Jaworski, 
Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, 
Robert Stando, Jerzy Ziarnik, Włodzimierz 
Borowik, Maksymilian Wrocławski, Jan 
Łomnicki, Mariusz Marzyński, Krystyna 
Gryczełowska, Danuta Halladin and 
Bohdan Kosiński. Another documentary 
duet appeared alongside Karabasz and 
Ślesicki; Jerzy Hoffman and Edward 
Skórzewski.
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In terms of the Polish documentary, 
the nineteen sixties was a decade 
dominated by the growing conflict 
between an aestheticising calligraphy 
and a generation eager to ‘film without 
frills’, to ‘film directly’, including Grzegorz 
Królikiewicz, Krzysztof Kieślowski, 
Tomasz Zygadło, Marek Piwowski, 
Krzysztof Gradowski, Paweł Kędzierski, 
Irena Kamieńska, Marcel Łoziński, Andrzej 
Titkow, Andrzej Barański, Wojciech 
Wiszniewski and Bohdan Kosiński, who 
was an entire generation older than 
the others. The culmination of this 
ideological-aesthetic dispute came 
with the rebels’ proclamation of their 
manifesto during a press conference 
at the Krzysztofory Palace in Krakow; 
see Dokumentarzyści o dokumencie 
[Documentarists on the Documentary] 
by Krzysztof Kieslowski, Bohdan Kosiński 
and Tomasz Zygadło, published in the 
columns of Polityka [Politics] magazine 
(1971, No. 28). No other film industry 
of the time would observe a revolution 
of this nature, triggered by issues 
fundamental to pursuing the profession 
of documentarist. 

In the nineteen eighties and following the 
turning-point of 1989, a new generation of 
documentary filmmakers appeared. Born 
after the war, they included A. Marek 
Drążewski, Maciej Drygas, Jacek Bławut, 
Jerzy Śladkowski, Mirosław Dembiński, 
Piotr Morawski, Tadeusz Pałka, Józef 
Cyrus, Krzysztof Magowski, Jacek Skalski, 
Andrzej Fidyk, Andrzej Sapija, Paweł 
Łoziński, Maciej Pisarek, Maria Zmarz-
Koczanowicz, Ewa Borzęcka, Jolanta 
Dylewska and Natasza Ziółkowska-
Kurczuk.The upcoming generation is hot 
on the heels of the masters, but also 
has creative ties to their achievements. 

Here, we are talking of a galaxy of 
talented documentarists like Leszek 
Dawid, Mariusz Malec, Lidia Duda, Eliza 
Kubarska, Hanna Polak, Bartosz Konopka, 
Jarosław Sztandera, Maciej Cuske, Marcin 
Sauter, Kuba Maciejko, Michał Rogalski, 
Marcin Koszałka, Wojciech Staroń, Piotr 
Kielar, Grzegorz Pacek, Tomasz Wolski, 
Rafał Skalski, Michał Marczak, Grzegorz 
Zariczny, Marcin Bortkiewicz and Marta 
Minorowicz.

The catchphrase ‘Polish documentary 
personalities’ would be incomplete if we 
were to pass over some dozen or more 
names of other eminent representatives, 
including editors Wacław Kaźmierczak, 
Jadwiga Zajiček, Barbara Kosidowska, Lidia 
Zonn and Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, 
long-term Polish Film Chronicle editor 
Helena Lemańska and distinguished 
cinematographers and documentary-
makers Adolf and Władysław Forbert, 
Leonard Zajączkowski, Mikołaj and 
Sergiusz Sprudinowie, Stanisław 
Niedbalski, Bogdan Dziworski, Michał 
Bukojemski, Witold Stok, Jacek Petrycki 
and Artur Reinhart.

Experimental filmmaker Julian Józef 
Antonisz’s twelve editions of his direct 
animation Polska Kronika Noncamerowa 
/ The Polish Non-Camera Chronicle (1981 
to 1986) are a unique feat of homemade 
production and a phenomenon on 
a worldwide scale. Those works were an 
entire era ahead of both their time and 
the contemporary efforts of artists such 
as Ari Folman, Anca Damian and others 
to create animated documentaries. In 
addition, he endowed the precursory 
form of direct-animation documentary 
he invented with a perversely ironic, 
personal viewpoint which sprang from 

its paradoxical premises. Before Antonisz, 
no one in the world had either come up 
with, or tried anything along the lines of, 
an animated current affairs chronicle.

TESTInG THE GEnERa

Remarking on the precursory nature 
of Julian Antonisz’s work was not in 
the least digressive, but leads us into 
making a far wider observation regard-
ing the specific character of the Polish 
documentary in the context of its cine-
matic metalanguage and narrative mod-
el. The relation between genus feature 
and genus documentary, which is to say, 
between fictional film and factual film, 
exercised in the most diverse of variants, 
has been a speciality of Polish documen-
tary art for a very long time now. This is 
no idle theorem; it is an aspect of cre-
ative practice which is of the utmost im-
portance and is constantly being discov-
ered anew and we find ourselves dealing 
with it from time to time both in world 
cinema, with neorealism, Britain’s ‘angry 
young men’, new American cinema and 
Dogma 95 serving as examples of cases 
in point, and in Polish cinema.

In the light of the concept of the 
documentary proposed here, it and the 
feature constitute not separate forms, 
but two genera and two mutually 
complementary spheres of cinematic 
creativity. It is no news to us that seeking 
the point of contact connecting those 
two lines contains within it the potential 
and expression defining the personality 
of every filmmaker. In the history of 
cinema, the documentary provides an 
inexhaustible inspiration in the crucible 
of its aesthetics. The start of this creative 
search is demarcated by the way young 

directors and cinematographers are 
educated in our film schools. Here, 
we can unhesitatingly speak of a sui 
generis, native recipe, a practical method 
for educating cinematographers and 
directors through the comprehensive 
exploration their technique. 

With the very first curriculum at the 
turn of the nineteen forties and fifties, 
the path to the profession of filmmaker 
led from workshop exercises in the 
documentary field to acquiring skill in 
the sphere of feature film. The Łódź 
Film School student études of the time 
bear witness to this demanding standard 
of craft. This was the way in which the 
students who would become Poland’s 
greatest filmmakers were educated 
and it was unique on a worldwide scale. 
Thousands of documentary études have 
been made during the history of the 
Łódź Film School. Over the course of 
the years, the borders between the two 
genera began to undergo a process of 
relativisation and ‘deconventionalisation’, 
with Roman Polański’s Rozbijemy zabawę 
/ Let’s Break Up the Party, Dwaj ludzie 
z szafą / Two Men and a Wardrobe and 
When Angels Fall, Andrzej Kondratiuk’s 
Kobiela na plaży / Kobiela on the Beach, 
Kirk Douglas, Muchotłuk / The Fly Catcher 
and Psychodrama / Psychodrama and 
Marek Koterski’s Lekka tkliwość / Slight 
Tenderness and Szczęście / Happiness 
serving as cases in point.

For decades, the thinking on cinema as 
a social medium operating a message with 
a defined content, wherein the stream of 
the story combines and intermingles with 
the stream of reality surrounding us, has 
connected our native documentary and 
feature. Whilst preserving the otherness 
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of both, our filmmakers have succeeded 
in bringing them together and uniting 
them in a uniquely original and skilful 
fashion. Let us simply cite Kazimierz 
Karabasz’s Psychodrama and Marek 
Piwowski’s Pożar, pożar, coś nareszcie 
dzieje się / Fire, Fire! At Last Something’s 
Going On, Krzysztof Kieślowski’s Pierwszą 
miłość / First Love, Personel / Personnel 
and Spokój / The Calm, Piotr Szulkin’s 
Dziewcę z ciortem / A Girl with a Devil, 
Życie codzienne / Daily Life, Kobiety 
pracujące / Working Women and Mięso 
(Ironica) / Meat (Ironica) and Marcel 
Łoziński’s Zderzenie czołowe / Front 
[Head-On] Collision, Jak żyć / Recipe for 
Life, also known as How to Live and Jak 
to się robi / How It’s Done. 

a GaLaXy OF GEnRES

The creative force of the Polish docu-
mentary is excellently borne out both 
by the sheer range of genres and sub-
genres which have appeared within 
it over the decades and, hand in hand 
with that, the extraordinary intensity 
and originality of form that individual 
filmmakers have succeeded in endow-
ing it with. A panoramic look at this 
genus of cinema enlightens us as to 
the singular wealth of achievement 
accomplished by our filmmakers in the 
field of documentary filmmaking, un-
derstood in the widest sense, from the 
enchanting expression of miniatures to 
respect-inducing full-length documen-
taries and documentary series.

At this point, it is worth opening our 
eyes to the decades-long, unique value 
of the socio-cultural phenomenon 
which was the Polish Film Chronicle 
(1944-2011). No other cinema in the 

world can boast anything like it. Over 
the course of its more than half-
a-century of existence, Polish Film 
Chronicle recorded innumerable events 
and observations. The organisation 
also developed a particular formula 
for a filmed, current affairs magazine 
which, for several decades, was major 
source of information for millions of 
Poles and the world alike. It operated 
on an edition-to-edition basis, with 
a reportorial style of recording, 
thematic appeal, a clear message, 
evocatively spoken commentary and 
professional expertise in the arts of 
cinematography and editing. Polish Film 
Chronicle constituted both a schooling 
in technique and a vital reference system 
for more than one generation of Polish 
documentarists.

There is no one particularly privileged 
genre with which the tradition of 
Polish documentary film should be 
associated, such as the historical, 
social or reportage documentary, 
the biographical documentary, the 
happening, the psychodrama, the 
extensive interview, the portrait of 
a person or people, the study of 
a community and environment, the 
reflexive documentary, the nature film, 
the documentary impression, films about 
art or ethnographic films, for instance. 
Quite the reverse. A characteristic 
feature of our documentary is the 
extraordinarily wide repertoire of films 
which are a exploration of multiple 
genres and where, every now and again, 
new technical and artistic solutions, 
sometimes precursory on a worldwide 
scale, find expression. There is nothing 
surprising about the fact that the 
number of variants in theme and 

genre which several generations of our 
documentarists have engaged in turns 
out to be well-nigh infinite. 

We also come out well in individual 
categories and genres of documentary 
cinema. We have a been a force for 
years when it comes to the travelogue; 
films made by several generations 
of our filmmakers in any number of 
countries and on every continent 
form a veritable film archive of the 
world. The same is true of mountain 
documentaries, with titles such as Śnieg 
i słońce / Snow and Sun (1931), Siedem 
tysięcy metrów nad poziomem morza / 
Roof of America, also known as Polska 
wyprawa w Andy / Polish Expedition to 
America, (1936), Błękitny krzyż / Blue 
Cross (1955), Na wspinaczce / Climbing 
(1958) and Deklaracja nieśmiertelności / 
Declaration of Immortality (2010), and 
of documentaries taking up themes of 
war, customs and traditions, nature, the 
sea, ethnography, tourism and exploring 
a country. 

Our factual cinema also has a long string 
of highly esteemed achievements in the 
field of the musical documentary. Here, 
we can take as examples titles such as 
Eugeniusz Cękalski’s Trzy etiudy Chopina 
/ Three Chopin Etudes (1937), Natalia 
Brzozowska’s Muzykę / Music (1948), 
Janusz Majewski’s Opus jazz / Jazz Opus 
(1946), Krzysztof Zanussi’s Krzysztof 
Penderecki (1968), Michał Tarkowski’s 
Koncert / Concert (1982), Maciej Pisarek’s 
Solo (1982) and Krzysztof Magowski’s 
Sen o Warszawie / A Dream of Warsaw 
(2014), to name but a very few. The 
same is true of films devoted to theatre 
and the art of theatre. Amongst them, 
we have Romuald Gantkowski’s Geniusz 

sceny / Genius of the Stage (1938), Jerzy 
Bossak’s Testament Jaracza / Jaracz’s 
Testament (1945), Jerzy Zarzycki’s and 
Jan Marcin Szancer’s Teatr mój widzę 
ogromny / I See My Theatre Writ 
Massive (1946), Ludwik Perski’s Mój 
Teatr / My Theatre (1960) and Hamlet x 
5 (1966) and Marek Koterski’s Naprzód 
/ Onward (1976) and Dziwny świat 
Thomasa Puckey’a / The Strange World 
of Thomas Puckey (1977).
Let us reach for other examples. For 
years, Polish cinema has attained such 
a standard in the difficult discipline 
of the sports documentary that it 
could unhesitatingly take on the rest 
of the world in a friendly match. To 
represent us, we might put forward 
Jerzy Skolimowski’s Boks / Boxing, Janusz 
Majewski’s Pojedynek / The Duel, Edward 
Bernstein’s (Żebrowski’s) Maraton / 
Marathon, Mariusz Walter’s Autobus 
z napisem <koniec> / The Buss Labelled 
‘The End’ and Bohdan Dziworski’s 
Pięciobój nowoczesny / The Modern 
Pentathlon, Hokej / Hockey, Olimpiadę 
/ The Olympics, Dwubój klasyczny / 
Biathlon, Fechmistrza / The Fencing 
Master and Sceny narciarskie z Franzem 
Klammerem / Ski Scenes with Franz 
Klammer. That is not the end, though. 
There would have to be exceedingly 
long bench in order to accommodate 
the superb team we would put forward 
as reserves.

The current popularity enjoyed around 
the world by the feigned documentary, 
which is to say, the fictitious 
documentary, the lying documentary 
and the mockumentary, arouses 
considerably less interest in Poland 
because we have long since discovered 
its creative potential. Decades ago, our 
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documentarists were testing out and 
exploring the expressive possibilities of 
that particular genre ... and in a highly 
inventive way, at that. To cite but a few, 
we have a masterpiece of an animated, 
feigned documentary, undeservedly 
forgotten nowadays, in Walerian 
Borowczyk’s and Jan Lenica’s Nagrodzone 
uczucie / Requited Sentiments, Andrzej 
Munk’s (anti-) jubilee edition of the 
Polish Film Chronicle, Marek Piwowski’s 
Fire, Fire! At Last Something’s Going 
On, Krzysztof Gradowski’s Konsul i inni 
/ The Consul and Others, Krzysztof 
Kieślowski’s Życiorys / Curriculum 
Vitae, Marcel Łoziński’s Front [Head-
On] Collision and Julian Antonisz’s Polish 
Non-Camera Chronicle, discussed earlier 
in this essay.

Turning to other specialities of our 
native documentary cinema which 
have long been held in esteem around 
the world, mention should be made of 
the nature documentary, with names 
such as Karol Marczak, Włodzimierz 
Puchalski, Janusz Czecz and others, the 
historical documentary, with filmmakers 
like Marek Drążewski, Marcel Łoziński, 
Maciej Drygas and others, films about 
art, where I shall list Jarosław Brzozowski, 
Zbigniew Bochenek, Andrzej Papuziński, 
Piotr Andrejew and Hanna Włodarczyk), 
films made from photographs, with 
authors like Janusz Majewski, Jerzy 
Ziarnik, Jolanta Dylewska, Mitko Panow, 
Ireneusz Dobrowolski and others, the 
found-footage documentary, in particular 
Maciej Dyrgas’ sensational Jeden dzień 
w PRL / One Day in the People’s Republic 
and ‘the making of’ films, in other words, 
films about films. Staying with that 
last category for a moment, it is worth 
noting that the first Polish film about 

a film dates from as far back as 1930! 
It was made by Eugeniusz Cękalski, who 
found himself and his camera on the 
set of Uroda Życia / The Beauty of Life, 
which was directed by Juliusz Gardan and 
featured Stefan Jaracz.

THE POETIC dOCUMEnTaRy

The sui generis nature of the Polish doc-
umentary model takes on a particularly 
distinctive character when compared 
with the poetic standards of the Euro-
pean and American documentary. Its 
‘artistic nature’ is a distinguishing fea-
ture of immeasurable importance, with 
’artistic nature’ being understood here 
as both the predilection for employing 
the function of aesthetic communication 
shown by a great many of our documen-
tarists and, at one and the same time, 
the skill they demonstrate in doing so. 
In the eyes of many, this aspiration signi-
fies something which, to purists and cod-
ifiers, is a reprehensible departure from 
‘pure’ documentary filmmaking. Howev-
er, to others, the authors are opening 
up the field of creative manoeuvre and 
conveying the message better and more 
profoundly in terms of its semantic ac-
cessibility.
 
I have deliberately refrained from using 
the widely applied, but misleading term 
‘creative documentary’, since more or 
less every documentary, as a cinematic 
work, is creative. In saying ‘poetic 
documentary’, what I have in mind is the 
intensified contribution of the aesthetic, 
which is to say, poetic function of the 
message combined with its referential 
function, which is a prerequisite of 
any and every documentary form. The 
creative and immensely original uniting 

these two functions, as well as the 
contribution of intentionally arranged 
and staged forms, as seen in works by 
Polański, Piwowski, Kieślowski, Barański, 
Łoziński, Wiszniewski, Koterski, Szulkin, 
Dziworski and others, mean that, today, 
we can speak today of a trend in the art 
of the Polish documentary which was 
a precursor on a worldwide scale. 

The documentary combining the 
referential function, geared toward 
reality and the aesthetic function, 
geared toward the message, has given 
us achievements of the ilk of Natalia 
Brzozowska’s Kopalnia / The Coal 
Mine, Has’ Moje miasto / My Town, 
Wiszniewski’s Wanda Gościmińska. 
Włókniarka / Wanda Gościmińska, 
Weaver and The Alphabet Primer, 
Kieslowski’s Seven Women of Different 
Ages, Królikiewicz’s Scytowie / The 
Scythians and Łoziński’s 89 mm From 
Europe, Anything Can Happen and 
Violated Letters. Indeed, this why the 
superb tradition of Polish documentary 
art is recalled with such attention and 
deference in countless retrospectives 
and why it is explored and studied 
not only in Europe, but also in Brazil, 
Argentina, Japan and the USA.

THE REFLEXIVE dOCUMEnTaRy

This is something more than just an-
other of the documentary film’s many 
genre variants. The reflexive documen-
tary is neither an incidental phenome-
non in Polish cinema, nor is it something 
which has recently become all the rage. 
The pursuit of this field of creativity has 
long been a specialité de la maison in 
our country and the reflexive documen-
tary emerged in a mature and advanced 

artistic form during the communist era. 
Even then, it was being carried out with 
the use both of still images in the form 
of paintings, graphics and photography 
in a material role and of moving images. 

The study of the morphology of visual 
messages, with a particular emphasis 
on the use of the reporello, poetic de-
construction and video-art techniques, 
made our reflexive documents a pre-
cursory phenomenon on a worldwide 
scale. Years later, the ‘list of merit’ turns 
out to be truly impressive. Amongst the 
particularly interesting reflexive doc-
umentaries of those times, we should 
include Andrzej Munk’s (anti-) jubilee 
Polish Film Chronicle edition (No. 52 
A-B, 1959), Janusz Majewski’s Album 
Fleischera / Fleischer’s Album, Krzysz-
tof Kieślowski’s Zdjęcie / The Photo-
graph, Marcel Łoziński Wizyta / The 
Visit, Zbigniew Rybczyński’s analytical 
film about the avant-garde Warsztat 
Form Filmowy [Film Forms’ Workshop] 
group, Oj, nie mogę się zatrzymać! / Oh, 
I Can’t Stop!, Piotr Szuklin’s Copyright 
Film Polski MCMLXXVI / Copyright 
Film Poland MCMLXXVI, Filip Bajon’s 
Videokaseta / Video Cassette, Krzysztof 
Kieślowski’s Klaps / Slate, Jerzy Ziarnik’s 
Na planie / On Set, Michał Tarkowski’s 
graduation etude, Przerwane śniadanie 
braci Montgolfier / The Montgolfier 
Brother’s Interrupted Breakfast, Józef 
Piwowski’s Pierwszy film / First Film, 
Zygmunt Duś’ Ścinki / Cuttings and 
Marcel Łoziński’s phenomenal Ćwicze-
nia warsztatowe / Workshop Exercises, 
unique on a worldwide scale. It is worth 
adding that, at almost the same time as 
Workshop Exercises was being made, 
Zygmunt Rybczyński was in the USA, 
shooting a film conceived in the spirit 
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of the best traditions of the Polish re-
flexive documentary school, his master-
ly Schody / Stairs.

The post-1989 era added a range of new 
meanings to the genre, as is borne out 
by works such as Krzystof Magowski’s 
Tren na śmierć cenzora / Threnody 
on the Death of the Censor, Maciej 
Drygas’ Usłyszcie mój krzyk / Hear My 
Cry, Andrzej Brzozowski’s Ostatnie 
zdjęcia. Brulion / The Last Pictures, 
Stanisław Różewicz’s Żywe obrazy / 
Living Pictures, Marcel Łoziński’s Żeby 
nie bolało / So It Doesn’t Hurt, Józef 
Gębski’s Film znaleziony w Katyniu / 
A Film Found in Katyn, Maria Zmarz-
Koczanowicz’s Historia pewnej kamery 
/ The Story of a Certain Camera, 
Małgorzata Szumowska’s Dokument… 
/ Documentary…, Jolanta Dylewska’s 
Po-lin. Okruchy pamięci / Po-Lin. Slivers 
of Memory, Marcin Koszalki’s Takiego 
pięknego syna urodziłam / Such a Nice 
Boy I Gave Birth To, Jakoś to będzie / 
It’ll Work Out Somehow and Ucieknijmy 
od niej / Let’s Run Away From Her, 
Ireneusz Dobrowolski’s Portrecista / 
The Portraitist, Kazimierz Karabasz’s 
Spotkania / Meetings and two films by 
Marcel and Paweł Łoziński, Ojciec i syn 
/ and Ojciec i syn w podróży / Father and 
Son on a Journey.

THE dOCUMEnTaRy’S SELF-COnSCIOUSnESS 

The art of the Polish cinematic 
documentary has long demonstrated 
an astonishing dynamic and mutability, 
both of which bear witness to its 
inexhaustible vital ity.  Whoever 
would have expected that, with time, 
a diametric opposition as fierce of that 
of the ‘Łoziński School’ and the ‘Fidyk 

School’, pointed to two decades ago by 
Tadeusz Lubelski, would lose so much of 
its distinctive polarisation. The evolution 
of the documentary work of Marcin 
Koszałka, the author of Such a Nice Boy 
I Gave Birth To (1999), which won the 
Prix Europa in Berlin, has become visible 
sign of this. In his subsequent films, It’ll 
Work Out Somehow (2004), Do Bólu / 
Till It Hurts (2007), Istnienie / Existence 
(2007), Let’s Run Away From Her 
(2010) and Declaration of Immortality 
(2010), he has steadily gravitated from 
shockingly striking appeal to more 
profound reflection; in other words, in 
the opposite direction to the one he had 
previously been identified with. This is 
good, because the process means that 
what matters is not one division or 
affiliation or another, but only the art of 
the cinema of facts, where attributes and 
endeavours which were once negated by 
filmmakers can find superb use. 

In reaching for Marcin Koszałka’s work 
as an example, I have selected one of 
the many possible fragments of the 
history of documentary film in Poland. 
However, both an analogical dynamic 
of transformation and a similarly high 
standard of reflexive, conceptual and 
artistic craft are also represented by 
various other stages of its development. 
The perceptible transformations 
in the art of the documentary are 
accomplished by the individual 
achievements of a host of outstanding 
filmmakers, some named in this essay 
and others not. They are artists who 
always sought, or are still seeking, the 
optimally accessible solutions with the 
consciously undertaken risk that springs 
from operating with material drawn 
from reality.

THE dOCUMEnTaRIST’S ETHICS

The self-consciousness of the art of the 
documentary will bring nothing to that 
art until such time as the momentous 
questions of ethics come within the field 
of the filmmakers’ attention. In this con-
text, the world class of the Polish doc-
umentary film makes its presence felt 
… and, who knows but that, perhaps, it 
does so the most fully. The matter con-
cerns two spheres which are comple-
mentary in relation to one another. 

First, the h y p o t h e s i s e d  p o e t i c s; 
 here, in particular, we have Kazimierz 
Karabasz’s precursory theoretical 
solutions in Cierpliwe oko [The Patient 
Eye], Bez fikcji – z notatek filmowego 
dokumentalisty [Without Fiction. From 
the Notes of a Film Documentarist], 
Odczytać czas [Reading Time] and 
Rozmowa o dokumencie [A Conversation 
about Documentary Film], the previously 
mentioned manifesto of the young 
filmmakers published in 1971 and the 
reflections of Krzysztof Kieślowski, 
Marcel Łoziński, Wojciech Wiszniewski, 
Jacek Bławut and Maciej Drygas. Taken 
together, these reflections make up an 
anthology of the Polish film world’s 
thinking on the topic of factual film, 
hitherto unpublished, but waiting to be 
brought out.

And second, we have the a c c o m p l - 
i s h e d  p o e t i c s, a demonstrative 
illustration of which includes Marcel 
Łoziński’s The Visit, So It Doesn’t Hurt 
and Workshop Exercises and Katarzyna 
Maciejko-Kowalczyk’s Benek Blues, 
but also encompasses the open, yet 
simultaneously sceptical, creative 
attitude of Kieślowksi the documentarist 

which is ‘written into’ the central 
character of Amator / Camera Buff and, in 
addition, appertains to the three superb 
documentaries dating from his mature 
period, Z punktu widzenia nocnego 
portiera / From a Night Porter’s Point 
of View, Dworzec / Railway Station and 
Gadające głowy / Talking Heads, made 
before he abandoned documentaries 
once and for all. 

Decades ago, our leading documentarists 
were posing crucial questions and testing 
out their own creative solutions in 
respect of matters which are only now 
being newly discovered by others. If the 
films mentioned in the foregoing are 
examined with due discernment, along 
with the personal choices made by 
Kazimierz Karabasz, Krzysztof Kieślowski, 
Tomasz Zygadło, Marcel Łoziński, Michał 
Bukojemski and Maciej Drygas in respect 
of their own work, then world cinema 
offers few instances of an equally 
searching and extensive perception of the 
fundamental ethical dilemmas faced by 
any film documentarist worth their salt.
The filmmaker’s responsibility for 
their picture is one of the most crucial 
determinants of the Polish documentary’s 
individuality, both in respect of the ethics 
of technique and from the viewpoint 
of the rules of the ethical discourse in 
progress between the author and the 
audience.

* * *
The final conclusion of these 
deliberations, expressed telegraphically, 
appears thus: the Polish documentary 
film, with its extremely rich past, which 
currently totals more than a hundred and 
twenty years, its outstanding filmmakers 
and long list of remarkable achievements 
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is a feat on a worldwide scale and bears 
witness to an international prestige equal 
to that of our feature film. Time and 
again, this oeuvre, marked by a sweeping 
range of individual experiments and 
achievements, has mapped out precursory 
endeavours in documentary cinema and 
valuable trends in both the thinking on 
its role and in filmmaking practice. In 
Poland, the unique accomplishments of 
the art of our factual film remain none 
too well-known thus far. We ourselves 
are unaware of what we possess. It is 
high time to discover and explore this 
splendid tradition for ourselves.

1 Vide Małgorzata Hendrykowska: Historia polskiego filmu dokumentalnego 
1896-1944, Poznań 2015 and a collection of writings, Historia polskiego filmu 
dokumentalnego 1945-2014, Małgorzata Hendrykowska (ed.), Poznań 2015.
   
2 Boleslas Matuszewski: Une nouvelle source de l’histoire. (Création d’un depôt de 
cinématographie historique), Paris 1898. Polish translation: Film jako nowe źródło 
historii, trans. Bolesław Michałek. Idem: Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia, 
czym jest, czym być powinna, Warszawa 1995.
 
3 Małgorzata Hendrykowska: Historia tylko zasnęła (1896-1914). Idem: Historia 
polskiego filmu dokumentalnego, op. cit., pp. 13-19.

LITERaTURE

Kazimierz Karabasz, Cierpliwe oko, Kraków 1979

Kazimierz Karabasz, Bez fikcji. Z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985

Kazimierz Karabasz, Odczytać czas, Łódź 2009

Krzysztof Kieślowski, Film dokumentalny a rzeczywistość,  
Maszynopis w zbiorach PWSFTviT, Łódź 1968

Marcel Łoziński, Scenariusz a realizacja w filmie dokumentalnym,  
typewritten manuscript in the holdings of the Łódź Film School, Łódź 1975

Wojciech Wiszniewski, Film dokumentalny jako instrument oddziaływania 
społecznego, typewritten manuscript in the holdings of the Łódź Film School,  
Łódź 1975

Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944, 
Poznań 2015

Historia polskiego filmu dokumentalnego, Volume II, 1945-2014,  
collected writings, Małgorzata Hendrykowska (ed.), Poznań 2015

Łukasz Maciejewski, Szósty palec u ręki. Dokumenty Marka Koterskiego, in 
“Kwartalnik Filmowy”, No. 57-58, 2007

Wojciech Wiszniewski, collected writings, Marek Hendrykowski (ed.), Poznań 1996

Mirosław Przylipiak, Polski film dokumentalny lat 90, in “Kwartalnik Filmowy”,  
No. 23, 1998

Marek Hendrykowski, Marcel Łoziński, Warszawa 2008

Marcin Koszałka, Nie można udawać, że wszystko jest piękne, in “Kino”, No. 6, 2000

Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 
1989, collected writings, Małgorzata Hendrykowska (ed.), Poznań 2005

Mikołaj Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009

Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, collected writings, 
Mikołaj Jazdon and Katarzyna Mąki-Malatyńska (eds.), Poznań 2011

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu 
w polskim filmie, Poznań 2012

Wojciech Otto, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Poznań 2012

Pogranicza dokumentu, collected writings, Mikołaj Jazdon, Katarzyna  
Mąki-Malatyńska, Piotr Pławuszewski (eds.), Poznań 2012

Urszula Tes, Deklaracja nieśmiertelności – inspiracje kreacyjnymi dokumentami 
Wojciecha Wiszniewskiego, in “Images”, No. 24, 2014

a 
pa

no
ra

ma
 o

f 
po

lis
h 

do
cu

me
nt

ar
y 

fil
m

a panorama of polish documentary film

   5756  



Mijają miesiące, ale teza 
wygłoszona przeze mnie na Forum 
Dokumentalistów SFP w 2015 
roku wciąż jest aktualna. Brzmi: 
czas na rewolucję. Rewolucję 
w myśleniu o dokumencie i jego 
roli. Problem polega na tym,  
czy da się ją zrobić?   
  
Trudno ukryć: dzisiaj zarówno miejsce 
kultury, jak i dokumentu  jest  mało 
widoczne i jakby ukryte w naszej prze-
strzeni publicznej i medialnej. To po-
niekąd paradoks, albowiem polski film 
dokumentalny ma niezłą renomę; zdo-
bywa nagrody na międzynarodowych fe-
stiwalach i  nominacje do Oscara, ma co 
najmniej kilku dobrze znanych na świe-
cie twórców i sporo młodych talentów. 
A to sugeruje, że ma się  świetnie. Ale 
czy rzeczywiście tak jest?    

Oczywiście, to, że polskie dokumenty 
zdobywają ostatnio sporo  festiwalo-
wych nagród cieszy, ale nie powinno 
uśpić. Albowiem ilość nagród nie za-
wsze idzie w parze z ich rangą. Zresztą 
ilość festiwali i przyznawanych laurów 
lawinowo rośnie, a nagradzane filmy 
to nie tylko perły. W „przemyśle  festi-
walowym” są różne piętra, na których 
zderzają się ze sobą mody, komercja, 
polityka i prawdziwa sztuka dokumen-
tu. Istnieje lobbing, są marketing i rekla-
ma, pijar i fachowa ocena. Trzeba mieć 
w tym rozeznanie, odróżniać ziarna od 

plew i ciesząc się z nagród, mieć do nich 
dystans. Tym bardziej że w ślad za suk-
cesami festiwalowymi nie idą sukcesy 
dystrybucyjne. Nasz  dokument słabo 
sprzedaje się zarówno na krajowym, jak 
i na międzynarodowym rynku. Sukcesy 
festiwalowe rzadko przekładają się na 
frekwencyjne w kinach i ekonomiczne 
dla twórców i producentów.  

Spójrzmy więc na szersze uwarunko-
wania, w których funkcjonuje dzisiaj 
film dokumentalny – stanowi on jed-
ną z dziesiątek ofert, którymi jesteśmy 
zarzucani i kuszeni. W polskich kinach 
gości rzadko – można powiedzieć, że go 
w nich nie ma, choć są nieliczne przy-
kłady, że potrafi przyciągnąć sporą pu-
bliczność (było tak ze spektakularnym 
„Powstaniem Warszawskim”– obejrzało 
je prawie 600 tys. widzów, czy biogra-
ficznym „Snem o Warszawie” Krzyszto-
fa Magowskiego – ok. 40 tys. widzów). 
Dlaczego dokumenty prawie nie trafiają 
do kin? Czy dlatego, że atrakcyjnych, 
zwłaszcza  pełnometrażowych filmów 
dokumentalnych powstaje mało, czy też 
kiniarze po prostu ich nie chcą, bo są 
„nieopłacalne”? A może są inne powo-
dy? Warto o tym podyskutować.

 
TELEWIZyJnE PUŁaPkI 

Miejscem, w którym najczęściej pre-
zentuje się dokumenty są, rzecz  jasna, 
kanały telewizyjne. One też najczęściej 
je produkują lub występują w roli ko-
producenta. Bez współpracy z telewizją 
trudno jest dzisiaj zrobić film dokumen-
talny, który zyska szanse na szersze, po-
zafestiwalowe rozpowszechnianie. Para-
doks polega na tym, że nasza telewizja 
publiczna nawet te dobre dokumenty 
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pokazuje zazwyczaj w pasmach niskiej 
oglądalności, kiedy większość potencjal-
nych widzów już zasypia. 

Żale, które od lat wylewane są przez 
środowisko dokumentalistów pod adre-
sem TVP (nadawcy publicznego, z zało-
żenia niekomercyjnego, choć w praktyce 
– przeciwnie) są uzasadnione. Wielo-
krotnie zapowiadany i oczekiwany kanał 
tematyczny TVP Dokument nie powstał. 
Czy znacząco ożywiłby zainteresowanie 
wysokiej klasy dokumentem,  wzmocnił 
jego społeczne znaczenie i oddziały-
wanie? Zapewne tak, i dlatego o ten 
kanał nadal trzeba się dopominać. Po-
dobnie jak o większą obecność filmów 
dokumentalnych w kinach, szkołach, na 
uniwersytetach i w ośrodkach kultury. 
W dzisiejszym świecie, pełnym medial-
nych kreacji, prawda uczciwego, warto-
ściowego dokumentu jest nieoceniona. 
Jednakże z tym „wartościowym” doku-
mentem również są kłopoty. Między 
innymi dlatego, że niemal wszystkie te-
lewizje wymagają od twórców rozma-
itych kompromisów i dostosowania się 
do ich wymagań - czyli tzw. formatów 
oraz stylistyk, które niejednokrotnie 
obniżają poziom filmów. Za dokument 
uchodzą dzisiaj jego rozmaite „falsyfika-
ty” - formy paradokumentalne, reporta-
że czy też skrojone na jedno kopyto „ob-
razki z podróży”. Wkrótce może okazać  
się, że „czysty” dokument, wymagający 
żmudnej i długiej pracy, będzie stanowił 
tylko kilka procent całej oferty doku-
mentalnej, a jej większość zagospoda-
rują produkty dokumentalnopodobne. 
Czy to jest powód do zmartwienia? 
Przecież język filmu, język dokumentu, 
tak jak życie – zmienia się. Twórcy po-
szukują nowych form ekspresji, korzy-
stają z nowinek i udogodnień technolo-

gicznych.  Współtworzą nowe formaty, 
mody i trendy. Trudno jednak oprzeć 
się wrażeniu, że akurat dokumentowi 
niektóre z nich szkodzą. Na przykład ta-
bloidyzacja, która bywa pułapką - spra-
wia, że szuka się sensacji i efekciarstwa, 
pracuje niedbale, a ludzi i problemy pre-
zentuje naskórkowo, powierzchownie. 
Mało kto chce dzisiaj „dłubać” i „rzeź-
bić” – tak jak czyni to znana czeska do-
kumentalistka Helena Třeštíková czy 
Hanna Polak („Nadejdą lepsze czasy”). 
Można to  skwitować - takie czasy… 
Jednakże dokument ulegający tabloido-
wej stylistyce – obojętnie telewizyjny 
czy youtubowy – stanie się tylko for-
matem widowiskowym, a nie utworem 
poznawczym, odzwierciedlającym praw-
dziwe życie.

Teoretycznie można by przeciwstawiać 
się niepokojącym tendencjom  – np. przy 
pomocy krytyki filmowej. Jednak tej kryty-
ki – donośnej i opiniotwórczej - dokument 
przy sobie od dawna nie ma. Bo jak już 
wspominałem – lokowany jest w niszach. 

 
POŻyTEk Z UBÓSTWa 

To prawda: rozmaitych dokumentów po-
wstaje dzisiaj w Polsce dużo  więcej niż 
dziesięć czy dwadzieścia lat temu, ale 
jak na erę  audiowizualną, produkujemy 
ich mało. Za mało. TVP dofinansowuje  
produkcję ok. 65 filmów dokumental-
nych rocznie i samodzielnie  produkuje 
zaledwie 15-20. Polski Instytut Sztuki 
Filmowej - chwała mu za to - dofinanso-
wuje realizację ok. 40-50 dokumentów, 
w tym te powstające w Studio Munka 
SFP i w szkołach filmowych. Za tymi 
liczbami kryją się także realizacje mier-
ne. I – co smuci – wiele gatunków doku-
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mentalnych „wygasa”. Odczuwany jest 
brak filmów naukowych, historycznych, 
biograficznych, przyrodniczych, politycz-
nych, a filmy o sztuce, eseje czy seriale 
dokumentalne są  niemalże nieobecne 
w naszej kulturze.

Dlaczego tak się dzieje? Z wielu powodów. 
Jednym z nich jest… nędza finansowa. Do-
finansowania do produkcji dokumentów 
(do 50% kosztów produkcji, a w przy-
padku debiutów do 70%), w zależności 
od charakteru projektu, wynoszą od 50 
do (to rzadkość) 450 tys. zł;  średnio – 
200 tys. zł. Nie są więc duże (zajmujące 
się wspieraniem dokumentów niemieckie 
fundacje filmowe potrafią przeznaczyć na 
jeden projekt 400-500 tys. euro).

W rezultacie skromnego finansowania, 
polską specjalnością stały się dokumen-
ty kameralne, artystyczne, autorskie, 
festiwalowe, z  jednym lub najwyżej 
kilkoma bohaterami, realizowane przez 
bardzo małe i mobilne ekipy, w dość 
krótkim czasie i w niewielu miejscach. 
Na takie dokumenty nas stać. Takie od 
lat potrafimy robić. Rzadko natomiast 
udaje się realizować dokumenty „epic-
kie”, pełne rozmachu,  wieloźródłowe, 
przekrojowe, wymagające licznych 
podróży, angażowania wielu ludzi, ko-
rzystania z dekoracji, inscenizacji i bo-
gactwa drogich dzisiaj, ale przecież do-
stępnych materiałów archiwalnych.  
Co ciekawe: nasi dokumentaliści coraz 
częściej poszukują tematów poza Pol-
ską. To nie jest zarzut, ale warto zasta-
nowić się, dlaczego  tak się dzieje? Czy 
tam, gdzie nas nie ma, łatwiej się filmu-
je? Co sprawia, że bardziej interesuje 
dokumentalistów busz afrykański lub 
rosyjski aniżeli busz polski?
Jednakże nie tylko niedostatek pieniędzy 

sprawia, że polski dokument jest dość 
ubogi – realizacyjnie, tematycznie i ga-
tunkowo. To również efekt stanu umy-
słów i sensownej, dalekowzrocznej po-
lityki kulturalnej albo - jak kto woli - jej 
braku. Braku wizji rozwojowej dla Polski 
i jej kultury. Jaką ma być Polska za 10-20 
lat? Czy nieopisana kamerą, niezapisana 
w kulturze? Kłania się tutaj niezreali-
zowany od lat, a przecież jakże ważny 
społecznie postulat przeznaczania 1% 
PKB na kulturę. Trzeba go przypominać. 
Powinien  skłaniać do jednoczenia się 
podzielonego środowiska kultury, filmu 
i mediów. Także środowiska dokumen-
talistów. Czy to możliwe? Nie wiem, 
ale o środki finansowe na produkcję 
filmową, jej dystrybucję, promocję 
i upowszechnianie trzeba lobbować nie-
ustannie, donośnie i w wielu miejscach.

ŚWIaT ZnÓW nIEPRZEdSTaWIOny 

Polska, wiadomo, jest ciekawym krajem. 
Ze swymi historycznymi zakrętami, para-
doksami i barwnymi bohaterami codzien-
ności jawi się  jako raj dla dokumenta-
listów. Tymczasem w ostatniej (2016) 
ankiecie  Koła Dokumentalistów SFP na 
10 najlepszych polskich dokumentów 
wszechczasów, „12 gniewnych eksper-
tów” nie wytypowało żadnego filmu, 
który powstał po 2000 roku! Wskazano 
tylko trzy zrealizowane po roku 1989, 
a w „dwudziestce” znalazły zaledwie trzy 
powstałe w okresie ustrojowej transfor-
macji. To sugeruje, że nie pozostawiły 
mocnego śladu w świadomości. 

Nic więc dziwnego, że np. Polska lat 70. 
ubiegłego wieku wydaje się ciekawiej opi-
sana niż nasz kolorowy kraj i jego oby-
watele po 1989 roku. Z wielkiej kopalni 

tematów, jakie przyniosła wolna Polska, 
mało się wydobyło. Nie zostały ciekawie, 
wielostronnie, nowocześnie zdokumen-
towane i oświetlone zderzenia starego 
i nowego ładu, Okrągły Stół, Papież 
i Generał, „Lepperiada”, światy celebry-
tów i wykluczonych, lemingów i słoików, 
konflikty obyczajowo-światopoglądo-
we, ważne postacie historyczne, ludzie 
wielkiej i małej polityki, głośne zjawiska 
artystyczne, osiągnięcia naukowe, spor-
towe  itp. Nie dowiedzieliśmy się z fil-
mów dokumentalnych, że wyrosło  nowe 
pokolenie wkurzonych i oburzonych, że 
pojawiły się nowe konflikty, zróżnicowa-
nia społeczne, prekariat i… partia Razem.  
Trochę głupio powinno być dokumenta-
listom, że czasem nie tam, gdzie trzeba 
ustawiali i ustawiają kamery.  

Może jednak próbowali, tylko im nie 
wyszło… Nie ma wprawdzie już cenzu-
ry, ale jest tzw. poprawność polityczna 
oraz autocenzura – korporacyjna, rynku, 
dystrybutorów, nadawców. Pojawiają się 
też nowe trudności - często potencjalni 
bohaterowie nie chcą występować przed 
kamerami, bo im nie ufają, ale też naduży-
wane bywa prawo do ochrony wizerun-
ku i nawet na pokazanie ludzi z drugiego 
planu i tła trzeba mieć pisemną zgodę. 
To utrudnia pracę, ale nie usprawiedliwia 
obaw, że nasze dzieci i wnuki mogą nie 
zobaczyć, jak i jakimi sprawami  żyło się 
na początku XXI wieku. Chyba że dowie-
dzą się z internetu, gdzie „dokumenty” 
hulają i to za darmo… 

Jak WydŁUŻyĆ kRÓTkĄ kOŁdRĘ?   
   
Opisuję sytuację skrótowo. Jest bardziej 
skomplikowana. I dlatego wspominam 
o potrzebie rewolucji. Rewolucji w myśle-

niu o tym, czym  jest i czym może być film 
dokumentalny. Jak może pomóc w budo-
waniu tożsamości, więzi społecznych, kre-
atywności, w uprawianiu demokracji, ro-
zumieniu sytuacji człowieka i świata oraz 
zachodzących przemian. Może potrzebne 
są akcje uświadamiające, dlaczego właśnie 
rozmaite rodzaje sztuki dokumentu są dzi-
siaj ludziom bardziej niż kiedykolwiek po-
trzebne i dlaczego ten rodzaj filmu należy 
silnie wspierać.

Największym zagrożeniem dla demokra-
cji jest ogłupianie społeczeństwa - twier-
dziła znawczyni totalitaryzmów Hannah 
Arendt. Do dzieła ogłupiania dobry film 
dokumentalny nie nadaje się. Ale to, 
co mierne, propagandowe - nadaje się 
świetnie. Dlatego sugeruję, by najpierw 
zadbać o to, by dokument przywrócił 
nam życie codzienne i życie prawdziwe. 
A potem – zatroszczyć się o jego więk-
szą różnorodność  gatunkową. 
To jest możliwe - mamy dobre tradycje 
i dobre wzory. W sytuacji, gdy kołdra 
finansowa jest krótka, trzeba ją wydłu-
żać dokonując roztropnych i mądrych 
wyborów. 
Celem „rewolucji” jest nowa jakość: 
więcej - pieniędzy i filmów; różnorod-
niejsza, bogatsza gatunkowo oferta; 
szersze i głębsze spojrzenie na rzeczy-
wistość. 
Dzięki temu będzie szansa, że pozosta-
nie po nas jakiś trwały ślad w kulturze.
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The months pass by, but the 
thesis I put forward during the 
Polish Filmmakers Association 
Documentarists’ Forum at the 
Krakow Film Festival in 2015  
is still valid. It goes: ‘it’s time  
for a revolution’. A revolution  
in thinking on the documentary 
and its role. The problem is this; 
can it be done? 
 
There is no getting away from it; at 
present, the place of both culture and 
the documentary is far from visible, as 
if it has been tucked away somewhere 
in our public and media space. In a way, 
this is a paradox, since the Polish 
documentary film is of no mean repute. 
It wins awards at international festivals 
and receives Oscar nominations. It has, 
at the very least, several filmmakers 
known all over the world and a good 
many young talents. All of which 
suggests that it is in sparkling form. 
But is this really the case? 
Of course, the fact that the Polish 
documentary has recently garnered 
a good few festival awards is a matter 
of delight, but it should not act as 
a tranquiliser. For the quantity of 
awards does not always go hand in 
hand with their status. After all, the 
number of festivals and resultant prizes 
is increasing astronomically, while not 
every award-winning film is a jewel 
in the crown. The ‘festival business’ 

has various levels, where fashion and 
fad, commercialism, politics and true 
documentary art collide. It encompasses 
the existence of lobbying, of marketing, 
advertising and PR and of professional 
assessment. So it is essential to be 
discriminating, to sort the wheat from 
the chaff and, while rejoicing in an 
award, to maintain a sense of distance 
to it at the same time. All the more 
so in that the festival triumphs are not 
followed by successful distribution. 
The Polish documentary film sells 
poorly on both the domestic and 
international markets. Festival triumphs 
rarely translate into cinemagoing, ticket 
sales and economic success for the 
filmmakers and producers. 

So let us consider the broader 
circumstances within which the 
documentary film functions today, 
constituting one of the dozens of 
offers with which we are bombarded 
and tempted. It rarely graces Poland’s 
cinemas; we could go so far as to 
say that it is a non-presence in them, 
although there are a few instances 
which manage to attract considerable 
audiences, as was the case with the 
spectacular Powstanie Warszawskie 
/ Warsaw Uprising and Krzysztof 
Magowski’s Sen o Warszawie / 
A Dream of Warsaw, seen by almost 
six hundred thousand and four hundred 
thousand cinemagoers, respectively. 
Why is it that documentaries almost 
never wind up in cinemas? Is it because 
few appealing documentary films, 
particularly full-length ones, are made? 
Or because the cinemas simply have 
no interest in them because “they 
don’t pay”? Or, perhaps there are other 
reasons? The topic is worth discussing.

TELEVISIOn TRaPS 

The places where the documentary is 
most often presented are, of course, 
television channels, which also most 
frequently either produce them or figure 
in the role of co-producer. Nowadays, 
it is difficult to make a documentary 
film which obtains the chance of 
distribution beyond the festival circuit 
without collaborating with television. 
The paradox is that our public television 
corporation, Telewizja Polska (TVP), 
usually schedules even those good 
documentaries at non-peak times, 
when most of their potential viewers 
are already asleep. 

The outpourings of woe and the rancour 
vented in documentarist circles on the 
topic of TVP, a public broadcaster, non-
commercial in premise, though the 
opposite in practice, are justified. The 
oft-announced and long-awaited TVP 
Dokument [TVP Documentary] genre 
channel has not appeared. Would it 
significantly enliven interest in the 
first-class documentary, enhance its 
social importance and strengthen its 
social impact? Undoubtedly, which 
is why the clamour for that channel 
needs to continue. Like the clamour for 
a greater documentary film presence 
in our cinemas, schools, universities 
and culture centres. In today’s world, 
teeming with media creations, the truth 
of the honest, quality documentary is 
beyond price. 

However, there are also problems with 
this ‘quality’ documentary. One of the 
reasons for this is that well-nigh every 
television station requires filmmakers 
to agree to all kinds of compromises 

and adjust to their demands, in other 
words, to adaptations of format and 
style, all of which lower the level of 
the film on many an occasion. These 
days, the sundry ‘falsifications’ of the 
documentary, the fly-on-the-wall, 
docudrama and reportage forms, or the 
‘images of a journey’, which are part and 
parcel of the same thing, are regarded 
as the actual documentary itself. Before 
long, it might well turn out that the ‘pure’ 
documentary, which demands lengthy 
and painstaking work, will constitute 
no more than a tiny percentage of the 
entire sweep of documentaries on offer, 
with the majority of the products in 
stock being ‘documentary-like’. 

Is this a cause for concern? After 
all, like life, the language of film and 
the language of the documentary 
change. Filmmakers seek new forms 
of expression and bring technological 
innovations and improvements into play. 
They co-create new formats, fashions 
and trends. Nonetheless, it is difficult 
to gainsay the impression that some 
of them are, in fact, wreaking havoc on 
the documentary. For example, there 
is tabloidisation, which can be a trap, 
occasioning a search for sensation, 
flamboyance and slickness and giving rise 
to perfunctory work, with a superficial, 
skin-deep presentation of people and 
their problems. Hardly anyone today 
wants to ‘dig’, to ‘fiddle around’ and to 
‘nitpick’, in the way that renowned Czech 
documentarist Helena Třeštíková does, 
or as Hanna Polak did with Nadejdą 
lepsze czasy / Something Better to Come. 
This can be shrugged off with a ‘such are 
the times’ ... However, the documentary 
which succumbs to the tabloid style, be 
it televisual or YouTube-esque, will only 
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ever be an entertainment format and not 
a cognitive work that reflects real life.
In theory, this disturbing trend could be 
opposed, for instance, by means of the 
support of film criticism. However, that 
criticism, resonant and opinion-forming, 
has long since ceased to accompany the 
documentary. Because, as I have already 
remarked, the documentary has been 
niched. 

PROFIT FROM PEnURy 

Here is a truth; a great many more 
documentaries of all kinds are made in 
Poland today than was the case ten or 
twenty years ago, but given that this is the 
audiovisual era, we are making too few. 
Too few. TVP subsidises the production 
of around sixty-five documentary films 
a year and produces a mere fifteen to 
twenty itself. The Polish Film Institute ... 
and all praise to it for this … subsidises 
around forty to fifty, including those made 
by the Polish Filmmakers Association’s 
Munk Studio and in our film schools. 
These figures also include mediocre 
productions. And now, a saddening fact 
… a great many documentary genres are 
dying out. The lack of scientific, historical, 
biographical, political and nature films is 
evident, while films about art, film essays 
and documentary series are almost 
completely absent from our culture.
Why is this happening? For many reasons. 
One of them is ... financial penury. 
Subsidies for documentaries, at 50% of 
the production costs, or at 70% in the 
case of debut films, range from PLN 
50,000 to PLN 450,000, though the top 
end of the scale is a rarity; the average 
sum is PLN 200,000. So they are not 
large; the German film funds supporting 

documentaries manage to allocate 
between 400,000 and 500,000 euros 
to a single project.

The upshot of this modest funding is 
that intimate, artistic, auteur, festival 
documentaries have become a Polish 
speciality. They feature one central 
figure or, at the most, a handful and are 
filmed with a very small, highly mobile 
crew, over a fairly short period of time 
and in just a few locations. That kind 
of documentary we can afford. That 
kind, we have been capable of for years. 
However, we rarely manage to make ‘epic’ 
documentaries, brimming with verve and 
panache, springing from multiple sources, 
sweeping in scale, demanding numerous 
journeys, involving a host of people, using 
scenery and staging and making the most 
of a wealth of archival material which, 
for all that it is expensive these days, is 
nonetheless available. 

It is interesting indeed to note that our 
documentarists are more and more often 
seeking their themes outside Poland. This 
is not a reproach, but it is a question 
worth reflecting on. Why is it happening? 
Is filming easier where we are absent? 
What is causing our documentarists to be 
more interested in the African or Russian 
bush than the Polish?

However, it is not only the scarcity of 
money which is rendering the Polish 
documentary really rather penurious … 
in terms of theme, genre and the way it 
is made. It is also the effect of mind-sets 
and a sensible, farsighted cultural policy 
or, if you wish, of its lack. The lack of 
a developmental vision for Poland and 
her culture. What should Poland be like 
in ten to twenty years’ time? Unrecorded 

on camera and thus unwritten into our 
culture? Here, the premise of allocating 
1% of the GNP to culture takes a bow; 
a premise not put into practice for years. 
Yet how socially vital it is. It needs bringing 
back to mind. It should induce the divided 
cultural, film and media community to 
unite. The documentarists’ community, as 
well. Is that possible? I have no idea, but 
funding for film production, distribution, 
promotion and dissemination needs 
lobbying for unremittingly, vociferously 
and in a multitude of places. 

a WORLd OnCE aGaIn UnPRESEnTEd 

Poland is, as we know, an interesting 
country. With the twists and turns 
of her history, her paradoxes and her 
colourful, everyday heroes, she would 
seem to be a documentarist’s paradise. 
Meanwhile, in a recent poll for the ten 
best Polish documentaries of all time, 
carried out by the Polish Filmmakers 
Association’s Documentary Film Section 
in 2016, the ‘12 Angry Experts’ selected 
not so much as a single film made after 
the year 2000! Only three post-1989 
films were indicated and, amongst the 
‘top twenty’, there were a mere three of 
those made during the era of political 
transformation, suggesting that, in 
general, the productions of that period 
left no real mark on the consciousness. 
So there is nothing strange in the 
fact that the Poland of the nineteen 
seventies, for instance, seems to be more 
engagingly described than our variegated, 
post-1989 country and her citizens. Little 
has been extracted from the great mine 
of themes engendered by a free Poland. 
The collision between the old order and 
the new was never documented and 
illuminated in a way that was interesting, 

extensive, multi-faceted and modern. 
There is no such documentation of 
the Round Table and of ‘the Pope and 
the General’ [John Paul II and Wojciech 
Jaruzelski], no such documentation of the 
‘Lepperiada’, as the doings of politician 
Andrzej Lepper and his Samoobrona 
Rzeczpospolitej Polskiej [Self-Defence 
of the Republic of Poland] party were 
dubbed, no such documentation of the 
world of celebrities and the world of 
the excluded, no such documentation of 
the ‘sheeple’, with their centrist outlook 
or of the ‘jarites’, as people hailing 
from the provinces who have moved 
to a metropolis and invariably return 
from their visits home laden with jars of 
food are known, no such documentation 
of the conflicts of morals, mores and 
world views, the figures of historical 
importance and the people in politics 
on the grand scale and the small, no 
such documentation of celebrated and 
notorious artistic phenomena, scientific 
achievements, sporting achievements and 
so on and so forth. We have not found 
out from documentary films that a new 
generation, the ‘Outraged’, has grown up, 
that new conflicts have appeared and 
that a disparate society has emerged, as 
have the ‘Precariat’ and … the left-wing 
Razem [Together] political party. The 
documentarists should be somewhat 
embarrassed that their cameras were 
not always, and are not always, set up 
were they should be. 

However, perhaps they tried, but nothing 
came of it ... While it is true that there 
is no censorship any more, we do have 
political correctness and the self-
censorship of corporations, the market, 
distributors and broadcasters. New 
difficulties have emerged, as well. Out 
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of mistrust, potential central figures 
often have no wish to appear in front of 
the cameras, but the protection of image 
rights has also been abused and even 
showing someone in the background 
now requires their written consent. This 
complicates things, but does not justify 
a situation which gives rise to the fear 
that our children and grandchildren may 
well not see how people lived in the early 
twenty-first century and the matters that 
engaged them. Unless they find out from 
the Internet, where ‘documentaries’ run 
riot … and for free, at that … 

HOW dO WE CUT THE COaT aCCORdInG  
TO THE CLOTH? 

I shall describe the situation in brief. It is 
highly complex. And that is why I have 
mentioned the need for a revolution. 
A revolution in the sense of what the 
documentary film is and what it can be. 
Of how it can help in building identity, 
social bonds and creativity, in cultivating 
democracy and in understanding the 
situation of human beings, the world 
and approaching transformations. Maybe 
action aimed at raising awareness is 
needed, which is exactly why diverse 
types of documentary art are more vital 
to people today than ever before and 
why this genre of film should be robustly 
supported.
As Hannah Arendt, an expert on 
totalitarianism, put it, the greatest threat 
to democracy is a stultified, stupefied 
society. The good documentary film 
qualifies as a work neither stultifying 
nor stupefying. But the mediocre, the 
propagandist … that is most excellently 
suited to the purpose. Which is why 
I would suggest that we take pains 

to ensure that the documentary 
reintroduces us to everyday life and real 
life. And then, that we nurture its greater 
diversity of genre. 
It can be done. We have a good tradition 
and good models. In a situation where 
the financial cloth is limited, we need to 
make judicious and wise choices about 
how we cut it. 
The goal of the ‘revolution’ is a new 
standard ... more money and films; 
a diverser offer, richer in genres; a wider 
and profounder look at reality. 
Thanks to that standard, there will be 
a chance that we leave a lasting trace 
in culture.
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10 MUZYkaNci 

the musicians 
 
KAZIMIERZ KARABASZ

Film przedstawia próbę orkiestry dętej 
warszawskich tramwajarzy w czasach 
głębokiego PRL-u. „Muzykanci” zostali 
uznani za arcydzieło polskiej szkoły 
dokumentu. W tamtym czasie sprzęt 
filmowy był ciężki i praktycznie 
nieruchomy, co dyskwalifikowało 
realizację nieinscenizowanych zdjęć. 
Kazimierzowi Karabaszowi udało 
się pokonać te granice i ostatecznie 
film został złożony w całości 
z zaobserwowanych ujęć. Kolejną 
innowacją było zastąpienie bocznego 
światła przez górne, co pozwoliło 
na swobodną obserwację zespołu 
tramwajarzy. Orkiestra z totalnego 
chaosu z minuty na minutę gra coraz 
płynniej. W ten sam sposób pracuje 
kamera. Pojedyncze statyczne ujęcia 
przechodzą w płynny obraz. 

The film follows a rehearsal of a brass 
and woodwind band of Warsaw 
tram drivers in the depths of the 
communist regime. It is a masterpiece 
of the Polish Documentary School. 
In those days, film equipment 
was heavy and immobile – filming 
unstaged scenes was out of the 
question. Karabasz overcame these 
limitations and the final film consists 
entirely of unstaged shots. He 
managed to replace side lighting 
with overhead lamps, which allowed 
to observe the tram drivers without 
constraint. Minute by minute, the 
band progresses from total chaos to 
playing more and more smoothly. The 
camera works in the same way, with 
separate, static shots gradually giving 
way to  fluid images.

POLSKA – 1960 – 9’ – REŻ. KAZIMIERZ KARABASZ – ZDJ. STANISŁAW NIEDBALSKI  
– PROD. WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH 

Nagrody
•	 MFFKiD w Wenecji 1960: Złoty Lew św. Marka - najlepszy scenariusz oryginalny 

filmu krótkometrażowego
•	 KFF 1961: Smok Wawelski – I Nagroda w kategorii filmów dokumentalnych 

awards
•	 the Golden Lion of San Marco for the best screenplay for an original short at the 

International Shorts and Documentaries Festival in Venice, 1960
•	 the Wawel Dragon 1st prize in the Documentary Film category at the Krakow Film 

festival, 1961

kaZiMierZ karaBaSZ 
 
UR. 1941 W KRYNICY

Reżyser filmów dokumentalnych. 
Twórca polskiej szkoły dokumentu. 
Wykładowca, profesor i dziekan 
Wydziału Reżyserii PWSFTviT 
w Łodzi. Członek Polskiej Akademii 
Filmowej. Jest również autorem 
książek poświęconych filmowi 
dokumentalnemu. Laureat wielu 
nagród. Został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1975), Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1998) i Złotym 
Medalem Gloria Artis (2008).

Wybrana filmografia
1956 Gdzie diabeł mówi dobranoc
1960 Muzykanci
1962 Pierwszy krok
1967 Rok Franka W.
1970 Zgodnie z rozkazem

1978 Przenikanie
1981 Próba materii
1985 Pamięć
1997 Portret w kropli
1999 O świcie i przed zmierzchem

Documentary film director. Founder 
of the Polish school of documentary 
filmmaking. Lecturer, professor and 
dean of the Directing Department of 
the Lodz Film School. Member of the 
Polish Film Academy. He wrote books 
about documentary filmmaking. He 
received many awards, including the 
Officer’s Cross of the Order of Polonia 
Restituta (1975), the Commander’s 
Cross of the Order of Polonia Restituta 
(1998) and the Golden Gloria Artis 
Medal (2008).
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Przejmujący dokument przywołujący 
z zapomnienia czyn Ryszarda Siwca, 
który 8 września 1968 r. podczas 
uroczystych dożynek na Stadionie X-lecia 
w Warszawie dokonał aktu samospalenia. 
W Archiwum WFD zachował się skrawek 
taśmy, utrwalający to dramatyczne 
wydarzenie. W filmie ukazane są też 
fragmenty nagranego przez Ryszarda 
Siwca posłania do narodów zniewolonych 
i wspomnienia jego bliskich oraz 
świadków. Składa się to na wizerunek 
człowieka honoru, nie godzącego 
się na kompromisy, którego okrutna 
śmierć miała być protestem przeciwko 
panującemu systemowi i zakłamaniu.

This moving documentary recalls the 
desperate act of Ryszard Siwiec who 
burned himself to death during harvest 
celebrations at the 10th-Anniversary 
Stadium in Warsaw on the 8th of 
September 1968. A shred of film tape 
with this dramatic moment survived 
in the archives of the Documentary 
Film Studio. The film shows fragments 
of Siwiec’s recorded message to 
enslaved nations alongside memories 
of witnesses and relatives. It builds an 
image of a man of honour who would 
not accept compromises, whose brutal 
death was meant as a protest against 
the system in place and its hypocrisy.

Nagrody
•	 Felix Europejska Nagroda Filmowa za najlepszy film dokumentalny 1991; 
•	 „Srebrny Smok” na MFFK, Kraków 1991
•	 Nagroda Główna Festiwalu Mediów “Człowiek w zagrożeniu”, Łódź 1991; 
•	 Nagroda im. Andrzeja Munka przyznawana przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową 

Telewizyjną i Teatralną 1991; 

USŁYSZcie MÓJ krZYk  
hear my cry 
 
MACIEJ DRYGAS

POLSKA – 1991 – 46’ – REŻ. MACIEJ DRYGAS – ZDJ. STANISŁAW ŚLISKOWSKI  
– PROD. STUDIO FILMOWE LOGOS PRZY WFO, ZESPÓŁ FILMOWY ZODIAK   

3/
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MacieJ DrYGaS 
 
UR. 1956 W ŁODZI

Reżyser filmowy, radiowy, scenarzysta, 
producent. Twórca dokumentów radiowych 
nadawanych przez BBC i rozgłośnie 
radiowe w Niemczech i Skandynawii. 
Autor libretta opery do muzyki Pawła 
Szymańskiego „Qudsja Zaher”. Laureat 
wielu międzynarodowych, prestiżowych 
nagród m.in.: „Felix ’91 za najlepszy film 
dokumentalny w Europie – „Usłyszcie mój 
krzyk”, Grand Prix ’95 na Międzynarodowym 
Festiwalu Twórczości Telewizyjnej 
w Monte Carlo za film dokumentalny „Stan 
nieważkości”. Profesor  PWSFTviT w Łodzi

Wybrana filmografia
1991 Usłyszcie mój krzy
1994 Stan nieważkości
2002 Głos nadziei 

2005 Jeden dzień w PRL
2008 Usłysz nas wszystkich
2010 Cudze listy
2013 Abu Haraz

Film and radio director, screenwriter, 
producer. His radio documentaries were 
broadcast on the BBC and by German 
and Scandinavian broadcasters. He wrote 
the libretto for the opera by Pawel 
Szymanski “Qudsja Zaher”. He received 
numerous prestigious international 
awards such as: Felix ’91 for the best 
documentary film in Europe - “Hear My 
Cry”, Grand Prix ‘95 at the Monte Carlo 
Television Festival for the documentary 
film “Weightless”. Professor and the 
Lodz Film School.

awards
•	 the Felix European Film Award for the Best Documentary, 1991
•	 the Silver Dragon at the Krakow International Short Film Festival, 1991
•	 the Grand Prix at the Humans Under Threat Media Festival, Łódź, 1991
•	 the Andrzej Munk Award, presented by the State Higher School of Film,  

Television and Theatre, Łódź, 1991 
•	 the Silver Sesterce at the Visions du Réel International Documentary Film Festival, Nyon, 1991 
•	 the Grand Prix at the Melbourne International Film Festival, 1991 
•	 the Golden Gate Award at the San Francisco International Film Festival, 1991

•	 Nagroda artystyczna Młodych im. Wyspiańskiego – 1991
•	 Wyróżnienie specjalne Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 1991
•	 „Srebrna Sestercja” Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Nyon, 1991; 
•	 Grand Prix MFFD w Melbourne 1991; 
•	 Golden Gate Award na MFF w San Francisco 1991
•	 II Nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Balticum – Bornholm 1993.

USŁYSZcie M
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eleMeNtarZ 
the alphabet primer 
 
WOJCIECH WISZNIEWSKI

Znany wszystkim „Elementarz” 
Mariana Falskiego oraz słynny wierszyk 
z katechizmu polskiego dziecka „Kto ty 
jesteś? Polak mały…” Władysława Bełzy 
posłużyły do stworzenia wyjątkowego 
obrazu. Przedstawione postacie emanują 
brzydotą i pustką, a jednak portrety te są 
nam dobrze znane. Te celne karykatury 
społeczeństwa skontrastowane są 
z dziećmi, które odpowiadają na kolejne 
pytania w rytm wierszyka. Prowokuje do 
odpowiedzenia sobie jeszcze raz na tak 
(mogłoby się wydawać) banalne pytania, 
na które automatycznie zna odpowiedź 
każde dziecko. Ostatnie pytanie autor 
pozostawia bez odpowiedzi. Dwóch 
chłopców po dłuższej chwili odwraca  
się i idzie własną drogą.

Every Pole knows Marian Falski’s Alphabet 
Primer and Władysław Bełza’s patriotic 
poem, The Polish Child’s Catechism, which 
dates from 1900 and begins “Who are 
you? A little Pole”. These spot-on social 
caricatures are set in contrast to the 
footage of children answering questions in 
a nursery-rhyme rhythm. This emotional mix, 
which causes amusement, repulsion and 
even shame, makes the audience consider 
the childhood book so deeply engraved on 
our minds. It provokes us to repeat those 
questions again, questions that every Polish 
child knows the answers to, however trivial 
they may seem. The filmmaker leaves the 
last question unanswered. After a long 
moment, two boys turn round and head of, 
going their own way.

Nagrody
•	 OFFK w Krakowie 1981: Złoty Lajkonik, Brązowy Lajkonik za oprawę plastyczną,   

Nagroda za muzykę dla Janusza Hajduna; 
•	 MFFK w Krakowie 1981: Specjalny Dyplom Honorowy, Nagroda FIPRESCI,  

Brązowy Smok za zdjęcia dla Jerzego Zielińskiego; 
•	 III miejsce w plebiscycie widzów na festiwalu “Człowiek-Praca-Twórczość” w Lublinie 

 

POLSKA – 1976 – 8’ – REŻ. WOJCIECH WISZNIEWSKI – ZDJ. JERZY ZIELIŃSKI  
– PROD. WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH 

4/
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WOJciecH WiSZNieWSki 
 
UR. 1946 W ŁODZI – ZM. 1981 W WARSZAWIE

Reżyser filmowy, aktor, absolwent 
PWSFTviT w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1975 
roku. Związany z Wytwórnią Filmów 
Oświatowych. W 1978 otrzymał nagrodę 
Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich “Wektor” za konsekwentną 
postawę twórczą i osiągnięcia w realizacji 
filmów. W 1983 pośmiertnie otrzymał 
honorowe wyróżnienie Komitetu 
Organizacyjnego Koszalińskich Spotkań 
Filmowych “Młodzi i Film” za wybitne 
wartości społeczne, moralne i artystyczne 
obecne w jego filmach. Był liderem 
wśród „półkowników” (jak nazywano 
reżyserów, których filmy nie mogły być 
rozpowszechniane ze względu na cenzurę).

Wybrana filmografia
1967 Zawał serca
1969 Ślad
1970 A o a za nim płakała
1971 Wilkasy ‘70
1973 Opowieść o człowieku,  

który wykonał 552 % normy 
1975 Wanda Gościmińska. Włókniarka
1976 Stolarz
1976 Elementarz
1978 …Sztygar na zagrodzie…

Film director, actor. He graduated 
from the Lodz Film School in 1975. 
Collaborated with the Educational Film 
Studio. In 1978 he received the award 
of the Polish Filmmakers Association’s 
Young Filmmakers subdivision for 
the film “Vector” and his consistent 
creative attitude and achievements in 
filmmaking. In 1983 he received an post 
mortal honorary special mention of the 
Organising Committee of the Koszalin 
Debut Film Festival for the unique 
social, moral and artistic values present 
in his films. He was a leader among 
filmmakers whose films were stopped 
from distribution by the censor’s office.

awards
•	 Polish Short Film Festival, Krakow 1981: the Golden Hobby Horse; the Bronze 

Hobby Horse for the Visual Setting; an award to Janusz Hajdun for the music 
•	 International Short Film Festival, Krakow 1981: Special Diploma of Honour, the 

FIPRESCI award; the Bronze Dragon for Jerzy Zieliński’s cinematography 
•	 3rd place in the audience vote at the Humanity-Work-Creativity Festival in Lublin
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W filmie Bogdana Dziworskiego 
widzimy niecodzienną postać 
w codziennych sytuacjach. Jerzy 
Orłowski pozbawiony jest obu 
rąk. Normy społeczne szufladkują 
takie osoby w kategoriach 
niepełnosprawności, co po zapoznaniu 
się z osobowością bohatera staje się 
absurdalne. Jerzy jest przepełniony 
radością, jeździ na nartach, pływa, 
maluje obrazy. Film zrealizowany jest 
bez komentarza i dialogów, słyszymy 
jedynie wesołe pogwizdywanie. Bohater 
zmaga się z rzeczywistością jak każdy 
zdrowy człowiek. Piękno człowieka tkwi 
w jego niedoskonałości i wytrwałości. 
Jerzy Orłowski niczym Syzyf heroicznie 
i wytrwale toczy kamień.  

In Bogdan Dziworski’s film, we 
encounter an uncommon man in 
commonplace situations. Jerzy Orłowski 
has no arms. Social norms pigeonhole 
people like Jerzy, filing them under 
the category of ‘disabled’, an approach 
which closer acquaintanceship with 
the film’s central character reveals 
as absurd. He brims with joy, he 
goes skiing and swimming and paints 
pictures. The film is made with 
neither commentary nor dialogue. All 
we hear is a merry whistling. Jerzy 
struggles with reality in just the same 
way as an able-bodied person. The 
beauty of humankind is inherent in 
our imperfections and tenacity. Jerzy 
Orłowski rolls the boulder with all the 
heroism and doggedness of Sisyphus. 

kilka OpOWieści O cZŁOWiekU 
a Few stories about a man 
 
BOGDAN DZIWORSKI

POLSKA – 1983 – 20’ – REŻ. BOGDAN DZIWORSKI – ZDJ. KRZYSZTOF PTAK   
– PROD. WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH 

5/
10 Nagrody

•	 KFF 1983: Złoty Smok – Grand Prix  w konkursie międzynarodowym

awards
•	 the Golden Dragon Grand Prix in the International Competition at the Krakow 

Film Festival, 1983

BOGDaN DZiWOrSki 
 
UR. 1941 W KRYNICY

Operator, fotograf, reżyser filmów 
dokumentalnych, absolwent PWSTiF 
w Łodzi. Operator Polskiej Kroniki 
Filmowej, pracował dla łódzkiej 
Wytwórni Filmów Oświatowych 
i Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów 
„Zespoły Filmowe” w Warszawie. 
Wykładowca i dziekan Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. 
Laureat wielu prestiżowych nagród 
m.in. Smoka Smoków za całokształt 
twórczość na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym.

Wybrana filmografia
1966 Skok
1972 Krzyż i topór
1974 Podróże Georga Philippa  
Telemanna z Żar do Pszczyny
1975 O krasnoludkach i sierotce  
Marysi 

1975 Pięciobój nowoczesny
1976 Hokej
1980 Fechmistrz
1983 Kilka opowieści o człowieku
1987 Sen
1988 Widzę

Cinematographer, photographer, 
documentary film director. He 
graduated from the Lodz Film School. 
Cinematographer for the Polish Film 
Chronicle. He worked for the Educational 
Film Studio and for the Film Production 
Company “Film Groups” in Warsaw. 
Lecturer and Dean of the Krzysztof 
Kieślowski Faculty of Radio and Television 
University of Silesia. He was awarded 
many prestigious awards, including the 
Dragon of Dragons for outstanding 
creative work at the Krakow Film Festival.
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WSZYStkO MOŻe SiĘ prZYtrafiĆ 
anythinG can happen 
 
MARCEL ŁOZIŃSKI

W filmie sprawy społeczne schodzą  
na dalszy plan. Marcel Łoziński  
porusza tematy egzystencjalne, 
dotyczące jednostki. Bohaterem  
jest mały chłopiec (syn reżysera  
– Tomek). Chłopiec jest szczęśliwy 
i ciekawy świata. Jeździ po parku na 
hulajnodze i bez barier kontaktuje się 
z przypadkowymi ludźmi. Chłopiec 
tworzy wokół siebie naturalną aurę, 
której brakuje w codziennych relacjach 
międzyludzkich. Zadaje pytania  
wprost, np. „Ile będziesz jeszcze żył?”, 
 „Co byś zrobił, gdybyś się jeszcze raz 
urodził?”. Ludzie chętnie odpowiadają. 
Opowiadają chłopcu, co im leży na 
sercu. Tomek powtarza, że wszystko 
może się przytrafić „można czasem 
nawet znaleźć malutkiego dinozaura”, 
ale jak dodaje „zdarza się to bardzo 
rzadko”. 

Social issues take a back seat in this film, 
as Marcel Łóziński tackles existential 
themes which affect the individual. The 
central figure is a little boy, the director’s 
son, Tomek. A happy child, filled with 
curiosity about the world, he whizzes 
around the park on his scooter and freely 
strikes up a conversation with whoever 
he happens to come across. He creates 
a natural aura around himself, the kind 
of aura missing from daily interpersonal 
relationships. He comes straight out with 
questions like “How much longer are you 
going to live? ” and “What would you do 
if you were born all over again?”. People 
are happy to answer, telling him what 
lies in their hearts. Tomek reiterates that 
anything can happen, that “sometimes, 
you might even find a tiny dinosaur”, 
though, as he goes on to add, “that very 
rarely happens”. 

POLSKA – 1995 – 39’ – REŻ. MARCEL ŁOZIŃSKI – ZDJ. ARTUR REINHART – PROD. STUDIO FILMOWE  
KALEJDOSKOP, TELEWIZJA POLSKA I PROGRAM DZIAŁ FILMU DOKUMENTALNEGO 
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10 Nagrody

•	 KFF 1995: Złoty Smok – Grand Prix w konkursie międzynarodowym;
•	 Lubuskie Lato Filmowe 1995: Nagroda Specjalna – dyplom honorowy

awards
•	 the Golden Dragon Grand Prix in the International Competition at the Krakow 

Film Festival, 1995
•	 Diploma of Honour Special Award at the Lubuski Summer of Film, 1995 

W
SZYStkO M

OŻe SiĘ prZYtrafiĆ / // anythinG can happen

Marcel ŁOZińSki 
 
UR. 1940 W PARYŻU

Jeden z najbardziej znanych 
i docenianych na świecie 
dokumentalistów polskich. 
Absolwent wydziału reżyserii 
PWSFTViT w Łodzi (1971). Od 
1995 roku członek Amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Od czterech 
lat kieruje kursem dokumentalnym 
w Szkole Wajdy. Prowadził Dragon 
Forum - międzynarodowe warsztaty 
filmu dokumentalnego i pitching. 
Nominowany do Oscara za film 
dokumentalny „89 mm od Europy” 
(1994). W 2016 roku na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym otrzymał 
prestiżową nagrodę Smoka Smoków  
za całokształt twórczości.

Wybrana filmografia
1974  Wizyta
1975  Zderzenie czołowe
1977  Jak żyć
1980 Próba mikrofonu 

1984 Ćwiczenia warsztatowe 
1993  89mm od Europy
1995  Wszystko może się przytrafić
1998  Żeby nie bolało
2008 Poste Restante

One of the most internationally 
acclaimed and valued Polish 
documentary filmmakers.
He graduated from the directing 
faculty of the Lodz Film School (1971). 
Member of the Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences since 
1995. He has led the documentary 
course at Wajda School for 4 years. 
He conducted the Dragon Forum 
- international documentary film 
workshop and pitching. Nominated 
for the Oscar for the documentary 
“89 mm From Europe” (1994). In 2016 
he received the prestigious Dragon 
of Dragons award for outstanding 
filmmaking at the Krakow Film Festival.
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takieGO piĘkNeGO SYNa UrODZiŁaM 
such a nice boy i GaVe birth to 
 
MARCIN KOSZAŁKA

Marcin Koszałka przełamał temat 
tabu, jakim są problemy współczesnej 
rodziny. Relacje rodzinne przedstawione 
w filmie nie emanują takimi wartościami 
jak zrozumienie, zainteresowanie czy 
radość. Autor, wchodząc z kamerą 
do własnego domu, stworzył rodzaj 
terapii społecznej, która obnaża ciągłe 
pretensje matki wypominającej mu 
późne wracanie do domu, kontakty 
z kobietami itp. Matka bez skrupułów 
nazywa syna draniem, idiotą, miernotą, 
a nawet beztalenciem. A przecież 
takiego pięknego syna urodziła co miał 
„trochę krzywe ułańskie nóżki”. Ojciec 
jest na drugim planie – raz jest pod 
ostrzałem matki, a raz sam atakuje 
syna. Autor nie daje rozwiązań, nie 
moralizuje. Gdy sam jest w kadrze, nie 
odzywa się. Pyta matkę tylko raz pod 
koniec filmu: „Zobaczyłaś mój film i co 
o nim myślisz?”.

Marcin Koszałka broke the taboo of 
the problems of modern families. 
Family relationships shown in the film 
lack understanding, interest or joy. 
Entering his own home with a camera 
he created a kind of social therapy, 
which shows his mother’s endless 
grievances as she rebukes him for 
coming home late, his relationships 
etc. She calls him a rotten bastard, 
an idiot, a talentless nonentity. Yet 
she gave birth to such a lovely son 
with “with his little legs a bit crooked”. 
His father is a background figure. He 
comes under fire from the mother 
and, once, he himself attacks his son. 
Koszałka neither provides a solution nor 
moralises. When on screen, he remains 
silent. Only once, at the end of the 
film, does he speak, asking his mother 
a question; “You’ve seen my film and 
what are your thoughts on it?”

POLSKA – 1999 – 25’ – REŻ. MARCIN KOSZAŁKA – ZDJ. MARCIN KOSZAŁKA  
– PROD. TELEWIZJA POLSKA I PROGRAM DZIAŁ FILMU DOKUMENTALNEGO 
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Nagrody
•	 KFF 2000: Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym – Marcin Koszałka 

awards
•	 Diploma of Honour for Marcin Koszałka in the International Competition at the 

Krakow Film Festival, 2000

takieGO piĘkNeGO SYNa UrODZiŁaM
 / // such a nice boy i GaVe birth to

MarciN kOSZaŁka 
 
UR. 1970 W KRAKOWIE

Operator filmowy i reżyser filmów 
dokumentalnych. Absolwent Realizacji 
Obrazu na Wydziale Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Zadebiutował filmem „Takiego pięknego 
syna urodziłam”. Jest laureatem wielu 
nagród zarówno jako operator, jak 
i reżyser. Członek Europejskiej Akademii 
Filmowej, Stowarzyszenia Autorów 
Obrazu Filmu Fabularnego, Polskiej 
Akademii Filmowej oraz Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

Wybrana filmografia
1999 Takiego pięknego syna urodziłam
2004 Jakoś to będzie
2006 Cały dzień razem
2006 Śmierć z ludzką twarzą 
2007 Istnienie 

2008 Do bólu
2010 Ucieknijmy od niej
2010 Deklaracja nieśmiertelności
2012 Będziesz legendą, człowieku
2012 Zabójca z lubieżności

Cinematographer and director of 
documentary films. Cinematography 
graduate at the Krzysztof Kieślowski 
Faculty of Radio and Television 
University of Silesia. His debut was 
“Such a Beautiful Son I Delivered”. He 
received numerous awards both as 
cinematographer and director.  Member 
of the European Film Academy, the 
Polish Society of Cinematographers, 
The Polish Film Academy and the Polish 
Filmmakers Association.
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pOWÓDŹ 
the Flood 
 
JERZY BOSSAK, WACŁAW KAźMIERCZAK

Jeden z pierwszych dokumentów 
zrealizowanych po II wojnie 
światowej. Operatorzy Polskiej Kroniki 
Filmowej kręcili dramat powodzi, 
który rozgrywał się w biednej, 
powojennej Polsce. Jerzy Bossak 
wraz z Wacławem Kaźmierczakiem 
zmontowali dostępne materiały 
tworząc pełną dramaturgii impresję. 
Film pozbawiony jest komentarza. 
Przedstawia sytuację, w której 
znaleźli się Polacy tuż po wojnie, 
gdy po okrutnej zimie topniejący 
śnieg doprowadził do totalnej 
powodzi. Całość opatrzona jest 
muzyką klasyczną, budującą pełną 
dramatyzmu atmosferę. Dzieło 
zostało nagrodzone na festiwalu 
w Cannes.

The Flood was one of the first 
documentaries to be made after World 
War II. Camera operators from the Polish 
Film Chronicles filmed the drama of 
a flood in destitute, post-war Poland. 
Jerzy Bossak, working together with 
Wacław Kaźmierczak, edited the material 
available to them to form a montage 
which  created a rivetingly dramatic 
impression. There is no commentary. 
The film presents the situation Poland 
found herself in almost directly after 
the war, when the melting snow at the 
end of a savagely bitter winter caused 
catastrophic flooding. The images are 
underscored throughout by classical 
music which serves to build the drama. 
The work received an award at the 
Cannes Film Festival.

POLSKA – 1947 – 13’ – REŻ. JERZY BOSSAK, WACŁAW KAźMIERCZAK – ZDJ. KAROL SZCZECIŃSKI,  
WŁADYSŁAW FORBERT  – PROD. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE FILM POLSKI
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pOW
ÓDŹ / // the Flood

Nagrody
•	 MFF w Cannes 1947: Grand Prix – najlepszy film krótkometrażowy  

– Jerzy Bossak i Wacław Kaźmierczak 

awards
•	 the Grand Prix for the Best Short Film, awarded to Jerzy Bossak and Wacław 

Kaźmierczak at the Cannes International Film Festival, 1947

JerZY BOSSak 
 
UR. 1910 W ROSTOWIE NAD DONEM  
– ZM. 1989 W WARSZAWIE

Jeden z twórców polskiej powojennej 
kinematografii. W latach 1944-1949 
był redaktorem naczelnym Polskiej 
Kroniki Filmowej i dyrektorem 
programowym Filmu Polskiego. Twórca 
i pierwszy dyrektor Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych w Warszawie (1949). 
W czasach stalinowskich odsunięty od 
uczestnictwa w życiu filmowym jako 
organizator i jako twórca. Działacz m.in. 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
i Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Filmu Dokumentalnego. Nagradzany 
wielokrotnie za całokształt twórczości.

Wybrana filmografia
1945 Zagłada Berlina
1947 Powódź
1954 Powrót na Stare Miasto
1956 Warszawa rok 1956

1961 Wrzesień – tak było
1963 Requiem dla 500 tysięcy
1964 Chwila wspomnień
1968 273 dni poniżej zera

One of the founders of Polish post-war 
filmmaking. In the years 1944-1949  
he was the editor-in-chief of the
Polish Film Chronicle and the 
programming director of Polish Film. 
The founder and first director of the 
Documentary Film Studio in Warsaw 
(1949). During Stalinism he was moved 
aside film life both as its organiser 
and author. Activist for i.a. the Polish 
Filmmakers Association and the 
International Documentary Association. 
He received numerous awards
for his outstanding body of work.
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SieDeM kOBiet W rÓŻNYM WiekU 
seVen women oF diFFerent aGes 
 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI

Film skonstruowany jest z siedmiu etiud. 
Każda etiuda to kolejny dzień tygodnia. 
Pierwszego dnia oglądamy dziewczynkę 
zafascynowaną uczeniem się baletu. 
Kolejne dni przedstawiają etapy rozwoju 
małej baletnicy. W piątek jest trochę 
starsza, ale wciąż trenuje w szkole. 
Sobota to już próba przed spektaklem. 
Niedziela jest dniem kulminacyjnym, 
w którym dziewczyna błyszczy na 
scenie wraz ze swoim partnerem. 
W poniedziałek trening sprawia jej 
ogromny wysiłek. We wtorek dostaje 
drugoplanową rolę w zastępstwie. 
Ostatniego dnia ukazana jest starsza 
kobieta, która uczy dziewczynki baletu. 
Bohaterką w każdej z etiud jest inna 
osoba. Cały tydzień składa się na życie 
jednego człowieka. Obserwujemy rozwój 
baletnicy wraz z jego nieuchronnymi 
epizodami. Majstersztyk Kieślowskiego!

The film consists of seven short études, 
one for each day of a week. At first, we 
see a little girl fascinated with learning 
ballet. Each day presents a stage in 
the development of the little dancer. 
On Friday, she is a little older, but still 
training hard in class. Saturday shows 
us a rehearsal before a performance. 
Sunday is the culminating day, when 
the girl shines onstage with her 
partner. On Monday, the class costs 
her enormous effort. On Tuesday 
she accepts a supporting role as an 
understudy. The final day shows an 
older woman teaching ballet to a class 
of girls. The central figure in each étude 
is a different person. The entire week 
makes up the life of one person. We 
observe the development of a ballet 
dancer, together with its ineluctable 
episodes. A Kieślowskian masterpiece! 

POLSKA – 1978 – 13’ – REŻ. KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI – ZDJ. WITOLD STOK  
– PROD. WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
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SieDeM
 kOBiet W

 rÓŻNYM
 W

iekU / // siedem kobiet w
 rÓżnym w

ieku

Nagrody
•	 KFF 1979: Złoty Lajkonik – Grand Prix w konkursie ogólnopolskim  

– Krzysztof Kieślowski
 
awards
•	 the Golden Hobby Horse Grand Prix for Krzysztof Kieślowski  

in the Polish Competition at the Krakow Film Festival, 1979

krZYSZtOf kieślOWSki 
 
UR. 1941 W WARSZAWIE 
– ZM. 1996 W WARSZAWIE

Reżyser filmów dokumentalnych, 
fabularnych, scenarzysta. Absolwent 
Wydziału Reżyserii PWSTiF w Łodzi.  
Debiutował w telewizji filmem 
dokumentalnym “Zdjęcie” (1969). Przez 
pewien czas pracował w Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych. Od 1974 członek 
Zespołu Filmowego “Tor”. Od 1971 roku 
należał do Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, w którym w latach 1978-1981 
pełnił funkcję wiceprezesa. Za swoją 
twórczość filmową otrzymał dziesiątki 
nagród i wyróżnień, był laureatem Felixa  
– Europejskiej Nagrody Filmowej. 

Wybrana filmografia
1970 Byłem żołnierzem
1970 Fabryka
1972 Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas
1975 Życiorys

1976 Szpital
1977 Z punktu widzenia nocnego    
portiera
1978 Siedem kobiet w różnym wieku
1980 Gadające głowy

Director of documentary and fiction 
films, screenwriter. He graduated 
from the Directing Faculty of the 
Lodz Film School. His debut was 
the TV documentary film “The 
Photograph” (1969). He worked for 
the Documentary Film Studio for 
some time. In 1974 he joined the Film 
Group “Tor”. Member of the Polish 
Filmmakers Association since 1971. Its 
vice-president from 1978 to 1981. He 
received dozens of awards and special 
mentions, including the European 
Film Award – Felix.
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rODZiNa cZŁOWiecZa 
the Family oF man 
 
WŁADYSŁAW ŚLESICKI

Miejscowość Płaska w Puszczy 
Augustowskiej. Tutaj życie toczy się 
w uporządkowany, schematyczny 
sposób. Rodzina Książkowskich żyje 
w harmonii z przyrodą i w zgodzie 
z jej bezlitosnymi zasadami. Codzienne 
wyprowadzanie krów, karmienie kur, 
łowienie ryb. Każdy członek rodziny ma 
swoją ściśle określoną funkcję. Piąta 
rano – pobudka, praca, wspólny posiłek 
i kolejny dzień, dokładnie taki sam. Nie 
ma miłości, wrażliwości, spontaniczności. 
Film zainspirowany wystawą „The Family 
of Man” Edwarda Steichena został 
zrealizowany w takim samym rytmie, 
w jakim żyje rodzina Książkowskich. 
Rodzina w zupełnie oczywisty sposób 
wpasowała się w zastałą sytuację.  

The village of Płaska in the primaeval 
Augustów Forest. Life goes on here in an 
orderly, formulaic fashion. The Książkowski 
family lives in harmony with nature and in 
accordance with her inexorable laws. Every 
day, the cows are led to the pasture, the 
hens are fed and fish are caught. Every 
member of the family has their strictly 
appointed functions. They wake up at five 
in the morning, work and eat their meals 
together, with every day following the same 
pattern. There is no love, no sensitivity 
and no spontaneity. Inspired by Edward 
Steichen’s The Family of Man exhibition, the 
film was made to the rhythm by which the 
Książkowskis were living out their lives. The 
family had adapted in a wholly obvious way 
to the situation they found themselves in.

Nagrody
•	 MFFKiD w Wenecji 1966: Złoty Lew św. Marka – Najlepszy film dokumentalny  

– Władysław Ślesicki
•	 KFF 1966: Złoty Lajkonik – Grand Prix w konkursie ogólnopolskim  

– Wielka Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – Władysław Ślesicki
 

POLSKA – 1966 – 24’ – REŻ. WŁADYSŁAW ŚLESICKI – ZDJ. BRONISŁAW BARANIECKI  
– PROD. WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH

rODZiNa cZŁOW
iecZa / // the Family oF man

WŁaDYSŁaW śleSicki 
 
UR. 1927 W WARSZAWIE 
– ZM. 2008 W WARSZAWIE

W 1955 roku ukończył Wydział 
Reżyserii PWSF w  w Łodzi (dyplom 
1959). Związany z Wytwórnią Filmów 
Dokumentalnych w Warszawie. 
Realizował filmy dokumentalne, 
z których wiele nagrodzono w kraju 
i za granicą. Debiutował w 1956 roku 
filmem „Gdzie diabeł mówi dobranoc”. 
W tym czasie w polskim kinie 
dokumentalnym rozpoczął się okres 
tzw. czarnej serii. W 1969 otrzymał 
nagrodę indywidualną II stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 1976 
odznaczono go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 
roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich za wybitne 
osiągnięcia artystyczne.

Wybrana filmografia
1956 Gdzie diabeł mówi dobranoc
1957 Ludzie z pustego obszaru
1962 Płyną tratwy
 
 

1964 Góra
1966 Rodzina człowiecza
1964 Zanim opadną liście

In 1955 he graduated from the 
Directing Faculty of the Lodz Film 
School (1959). Collaborated with the 
Documentary Film Studio in Warsaw. 
He made documentary films.  
Many were awarded in Poland and 
abroad. His debut film was “Where 
the Devil Says Goodnight” (1956).  
At that time the so called black series 
started in Polish Cinema. In 1969 
he received the 2nd level individual 
award of the Ministry of Culture 
and Art and in 1976 he received the 
Commander’s Cross of the Order of 
Polonia Restituta. In 2007 he received 
the award of the Polish Filmmakers 
Association for outstanding 
achievements in the arts.

awards
•	 the Golden Lion of San Marco for Władysław Ślesicki  for the best documentary  

at the International Shorts and Documentaries Festival in Venice, 1966
•	 the Golden Hobby Horse Grand Prix in the Polish Competition and the Minister  

of Culture and Art’s Grand Prix for Władysław Ślesicki at the Krakow Film Festival, 1966
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GADAJĄCE GŁOWY 
TALKING HEADS 
 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI

Krzysztof Kieślowski przeprowadził 
rozmowę z ponad setką osób, którym 
zadał tylko dwa pytania: „Kim ty 
właściwie jesteś?” i „Czego byś chciał?”. 
Efektem tych wypowiedzi jest film 
„Gadające głowy”. Ze wszystkich 
wypowiedzi autor wybrał czterdzieści 
cztery osoby i przedstawił je w kolejności 
od najmłodszego do najstarszego, 
zaczynając od jednolatka, a kończąc  
na stuletniej staruszce, która właściwie 
nie słyszała pytania, ale anonsowała, 
że chce dłużej żyć. Film jest podróżą 
przez marzenia. Prawdziwy obraz 
Polaków końca lat 70. – obraz ich myśli. 
Obserwujemy, jak marzenia zmieniają 
się z wiekiem, choć generalnie dotyczą 
zbiorowości. 

Krzysztof Kieślowski held conversations with 
more than a hundred people, asking them 
just two questions; “Who are you really?” 
and “What do you want?” The outcome of 
their responses is the film Talking Heads. 
Kieślowski selected forty-four of the people 
he had spoken to and presented them in 
order of age from the youngest to the 
oldest, beginning with a one-year-old and 
finishing with a woman of a hundred who 
failed to hear the questions properly, but 
announced that she wanted to live longer. 
The film is a journey through dreams and 
a genuine portrait of Poles in the late 
nineteen seventies, a depiction of their 
thoughts. We see how their dreams change 
with age, although, in general, what they 
concern is the community. 

Nagrody
•	 MFFK w Oberhausen 1981: Wyróżnienie honorowe 

Awards
•	 an honourable distinction at the Oberhausen International Film Festival, 1981

POLSKa – 1980 – 14’ – REż. KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI – Zdj.  jacEK PETRYcKI  
– PROd. WYTWóRnIa FILmóW dOKumEnTaLnYch
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pOMNik GrUNWalDZki 
Grunwald monument 
 

1910 – 3’

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA  – BLOK 19 – SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

The oldest Polish film from the 
year 1910. The footage captures the 
ceremonial unveiling of the monument 
of Jagiello in the Matejko Square in 
Cracow during the 500th anniversary 
of the Grunwald  victory. The event 
was of a great importance for the Poles 
living under occupation during the time. 
The unveiling of the monument was an 
expression of their independence and 
dreams of a free Poland.

Najstarszy film polski z 1910 roku. 
Obraz rejestruje uroczyste odsłonięcie 
pomnika Jagiełły na placu Matejki 
w Krakowie podczas 500. rocznicy 
zwycięstwa pod Grunwaldem. 
Wydarzenie miało ogromne znaczenie 
dla Polaków, ówcześnie żyjących pod 
zaborami. Odsłonięcie pomnika było 
wyrazem ich niezależności i marzeń 
o wolnej Polsce. 

prOklaMacJa krÓleStWa pOlSkieGO  
proclamation oF the polish kinGdom 
 

1916 – 3’

One of the oldest Polish films 
shows a glorious celebration of the 
proclamation of Polish Kingdom on 
November 5th 1916. The film depicts 
a parade of students, workers and 
Polish Legions’ soldiers after the 
German and Austro-Hungarian 
Empires proclaimed Polish Kingdom as 
independent from Russia.

Jeden z najstarszych polskich filmów 
ukazujący wzniosłą uroczystość 
utworzenia niezależnego od Rosji 
Królestwa Polskiego, która odbyła się 
5 listopada 1916 roku w Warszawie. 
Akt proklamacji został ogłoszony 
przez Niemcy i Austro-Węgry. W filmie 
została zaprezentowana parada 
studentów, pracowników i żołnierzy 
Legionów Polskich.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS  – BLOK 6 O SZTUCE  – 17:30-19:00
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UrOcZYStOSci W GDYNi – lata 20-te 
Gdynia celebrations – 1920s  
 

1920 – 3’

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30

A three-minute footage of urban 
celebrations in Poland in the 1920s. 
A previously unknown footage shows 
residents of the city of Gdynia.

Trzyminutowy zapis z uroczystości 
miejskich z lat 20 w Polsce. Zachowany 
został nieznany materiał filmowy 
ukazujący mieszkańców miasta Gdynia 
w latach ’20.

prZYŁącZeNie śląSka DO pOlSki  
annexation oF silesia by poland 
 

1922 – 8’

A 1922 film showing a glorious 
celebration of annexation of Silesia 
by Poland. In the film the authors 
registered amongst others: a Polish 
Army parade, meeting with the 
authorities, a mass and the signature  
of the annexation act.

Film z 1922 roku przedstawiający 
wzniosłą uroczystość przyłączenia 
Śląska do Polski. Zarejestrowana 
została m.in. defilada Wojska Polskiego, 
spotkanie z władzą, msza i podpisanie 
aktu przyłączenia.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 12 O KIEŚLOWSKIM – 17:00-18:30
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UrOcZYSte OBcHODY rOcZNicY 3-GO MaJa W WarSZaWie 
ceremonial celebration oF the 3rd oF may anniVersary 
in warsaw 
 

1923 – 4’

  ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30

Short footage from 1923, 
commemorating the Warsaw residents’ 
celebration of the 3rd of May 
anniversary.

Krótki zapis z 1923 roku upamiętniający 
świętowanie mieszkańców Warszawy 
podczas uroczystości 3. Maja 
w Warszawie.  

Z WĘDrÓWek pO WarSZaWie 
wanderinG around warsaw 
 

1927 – 6’

This short film depicts Warsaw in 
1927. We watch the residents in their 
everyday activities in the Old Town 
Square and in the market on the 
Kerceli’s square and so we meet street 
musicians, children riding horses or 
people sunbathing by the Vistula river.

Krótki film przedstawia Warszawę 
z roku 1927. Obserwujemy mieszkańców 
w ich codziennych czynnościach 
na Rynku Starego Miasta czy na 
targowisku na placu Kercelego. Przed 
kamerą pojawiają się uliczni muzykanci, 
dzieci jeżdżące na koniach, ludzie 
opalający się nad Wisłą.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 12 O KIEŚLOWSKIM – 17:00-18:30
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HOŁD WŁOściaN Dla MarSZaŁka piŁSUDSkieGO 
peasant homaGe to marshall piŁsudski 
 1928 – 4’

 CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00

A four-minute tape from 1928, which 
contained footage of a political event 
from the interwar period in Poland, 
was fortunately preserved. It depicts 
peasants paying homage to Józef 
Piłsudski.

Zachowała się czterominutowa 
taśma z 1928 roku na której zostało 
zarejestrowane wydarzenie polityczne 
z okresu międzywojennego historii 
Polski dotyczące złożenia hołdu przez 
Włościan dla Józefa Piłsudskiego.

SZtaNDar WOlNOści JÓZef piŁSUDSki 
banner oF Freedom. JÓZeF piŁsudski 
 
RYSZARD ORDYŃSKI

1935 – 82’ 

The film shows the life of Marshal 
Józef Piłsudski and his fight for Poland’s 
independence. It also depicts the 
society’s reactions to the marshal in the 
30s. The film was made in 1935 based 
on all the available materials found in 
the archives.

W filmie ukazana została droga życia 
Józefa Piłsudskiego i jego walka 
o niepodległość Polski. Przedstawione 
zostały również m.in. reakcje 
społeczności jakie wzbudzał marszałek 
w latach ‘30. Film zrobiony został 
w 1935 roku na podstawie wszelkich 
dostępnych materiałów archiwalnych.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 9 NAJSTARSZE – 14:00-15:30 

Reż./diR. RyszaRd ORdyński – zdj./ph  albeRt WyWeRka, antOni WaWRzyniak 
– Muz./Mus. jan MaklakieWicz– pROd. patRia-FilM, Falanga
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OBÓZ HarcerSki 
scout camp 
 
IRENEUSZ PLATER-ZYBERK, WŁODZIMIERZ BABIJCZUK

1935 – 9’ 

A 1935 film showing the boy-scouts 
rituals of the time. During the jamboree 
of Polish and foreign scouts organized 
by The Polish Scouting and Guiding 
Association in Spala, the leaders are 
giving their speeches.

Film z 1935 roku przedstawiający 
rytuały ówczesnych harcerzy. Podczas 
zlotu w Spale członków ZHP, harcerzy 
polonijnych i zagranicznych wygłaszane 
są przemowy przywódców. 

ŚRODA 6.04  – KINO ILUZJON  – SALA STOLICA  – BLOK 13 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 18:00-19:30 

Reż./diR. iReneusz plateR-zybeRk WłOdziMieRz babijczuk – zdj./ph  jeRzy Maliniak,  
kaziMieRz kaRasieWicz– Muz./Mus. Feliks Rybicki

c.O.p. StalOWa WOla 
central industrial reGion stalowa wola 
 
JERZY GABRYELSKI

1938 – 50’ 

 ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. jeRzy gabRyelski,  – zdj./ph  henRyk Vlassak – Muz./Mus. jan MaklakieWicz  
– pROd. Falanga

In 1938 Poland was surrounded by 
armed neighbours: Germany and the 
Soviet Union. In this situation a decision 
was made to build a Central Industrial 
Region, which was supposed to help 
develop the Polish war industry.

W 1938 roku Polska była otoczona 
przez uzbrojonych sąsiadów: Niemcy 
i Związek Radziecki. W takiej sytuacji 
zdecydowano o budowie Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, który miał 
wpłynąć na rozwój polskiego przemysłu 
wojennego.
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GDZie JeSt NaSZ DOM? 
where is our home? 
 
IRENA BYRSKA, TADEUSZ BYRSKI

1944 – 25’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. iRena byRska, tadeusz byRski,  – zdj./ph  stanisłaW ROdOWicz  
– Muz./Mus. aRtuR MalaWski – pROd. WytWóRnia FilMOWa WOjska pOlskiegO

Film showing a life in a shelter for 
homeless children during World War II. 
Children arrived at a summer camp in 
summer clothes, often without shoes. 
The camp was  supposed to end in 
August, but only ended a year later.  
The campers lacked basic goods 
essential for survival. Children were 
taken care of by the filmmakers.

Film ukazujący życie w schronisku 
dla bezdomnych dzieci podczas II 
wojny światowej. Dzieci przyjechały 
na kolonie w letnich ubraniach, często 
bez butów. Kolonie miały trwać do 
sierpnia, ale zakończyły się dopiero rok 
później. Brakowało rozmaitych rzeczy 
niezbędnych do przetrwania. Dziećmi 
opiekowali się autorzy filmu. 

BallaDa f-MOll 
ballade in F minor 
 
ANDRZEJ PANUFNIK

1945 – 10’ 

Ballade in F minor by Fryderyk Chopin 
was used by Andrzej Panufnik to show 
a devastated, postwar Warsaw. The film 
also features a poem by Cyprian Kamil 
Norwid “Chopin’s piano”. The film was 
never displayed in the cinemas at the 
time because of the political censorship.

Ballada f-moll Fryderyka Chopina 
posłużyła Andrzejowi Panufnikowi 
do ukazania powojennej, zniszczonej 
Warszawy. W filmie wykorzystany 
został również wiersz Cypriana Kamila 
Norwida „Fortepian Chopina”. Film nigdy 
nie został wyświetlony w ówczesnych 
kinach ze względu na cenzurę 
polityczną.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 6 O SZTUCE – 17:30-19:00 

Reż./diR. andRzej panuFnik  – zdj./ph  adOlF FORbeRt – Muz./Mus. FRydeRyk chOpin  
– pROd. WytWóRnia FilMOWa WOjska pOlskiegO
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WielicZka 
wielicZka 
 
JAROSŁAW BRZOZOWSKI

1946 – 17’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30 

Reż./diR. jaROsłaW bRzOzOWski  – zdj./ph  jaROsłaW bRzOzOWski   
– pROd. instytut FilMOWy kRakóW

The film is an impressionistic story 
about the history and the present times 
of the salt mine in Wieliczka. The film 
was made before the formal formation 
of the Film Institute in 1946 and it 
won a Grand Prix award at the 1st 
International Film Festival in Cannes.

Film jest impresyjną opowieścią 
o historii i współczesności kopalni 
soli w Wieliczce. Film powstał jeszcze 
przed formalnym powstaniem Instytutu 
Filmowego w 1946 roku i zdobył 
nagrodę Grand Prix podczas  
I Festiwalu Filmowego w Cannes.

SUita WarSZaWSka 
warsaw suite 
 
TADEUSZ MAKARCZYŃSKI

1946 – 18’ 

A film impression of the postwar, 
destroyed Warsaw which eventually 
is coming back to life. The picture is 
accompanied with the music by Witold 
Lutusławski. The film consists of three 
parts: “Adagio – Defeat”, “Andante  
– Coming back to life”, “Allegro  
– Warsaw Spring”.

Impresja filmowa o powojennej 
zniszczonej Warszawie, a następnie 
o Warszawie, która budzi się do życia. 
Obraz połączony jest z muzyką, 
napisaną przez Witolda Lutosławskiego. 
Film składa się z trzech części: „Adagio 
– Klęska”, „Andante – Powrót do życia”, 
„Allegro – Wiosna warszawska”.

 CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. tadeusz MakaRczyński – zdj./ph  adOlF FORbeRt , WładysłaW FORbeRt 
– Muz./Mus. WitOld lutOsłaWski – pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

13
/1

00
14/100

   101100  



kOpalNia 
mine 
 
NATALIA BRZOZOWSKA

1947 – 10’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. natalia bRzOzOWska – zdj./ph  andRzej ancuta – Muz./Mus. kaziMieRz seROcki  
– pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

“To the Polish miners, whose joy 
is the fight and the ambition is the 
effectiveness of work” – this is how 
Natalia Brzozowska’s film impression  
on the miners’ profession begins. 
Despite the opening sequence, the film 
shows the actual influence of the work 
on the man’s sanity.

„Górnikom polskim, których radością 
jest walka, a ambicją wydajność pracy” 
- tak zaczyna się impresja filmowa 
Natalii Brzozowskiej o pracy górników. 
Pomimo napisu otwierającego film, 
przedstawiona została również kwestia 
oddziaływania pracy na psychikę 
człowieka. 

MOJe MiaStO 
my city 
 
WOJCIECH J. HAS

1947 – 7’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. WOjciech jeRzy has – zdj./ph  OlgieRd saMuceWicz – Muz./Mus. WitOld kRzeMiński  
– pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

A film impression on Cracow in the 
30s. Wojciech Jerzy Has had made 
a personal documentary about 
his childhood city he had to leave. 
A nostalgic commentary takes the 
audience on a sentimental journey  
to a world, “which is neither a dream 
nor a reality”.

Impresja filmowa o Krakowie z lat 30. 
Wojciech Jerzy Has nakręcił osobisty 
dokument, dotyczący miasta jego 
dzieciństwa, które musiał opuścić. 
Nostalgiczny komentarz wprawia  
widza w sentymentalną podróż do 
świata, „który nie jest snem i nie jest 
także rzeczywistością”. 
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Ulica BrZOZOWa 
birch street 
 
WOJCIECH JERZY HAS, STANISŁAW RÓŻEWICZ

1947 – 7’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 19 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. WOjciech jeRzy has – zdj./ph  WładysłaW FORbeRt – Muz./Mus. henRyk sWOlkień  
– pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

A film impression showing Warsaw 
being rebuild after the war. Thanks to 
its residents the city slowly rises from 
ruins. Except for the propagandist 
message in the style of Polish Film 
Chronicle, the film depicts the title 
Birch Street, where the time seems to 
stand still.

Impresja filmowa ukazująca 
odbudowującą się Warszawę po 
wojnie. Dzięki mieszkańcom miasto 
powoli podnosi się z ruin. Poza 
propagandowym przekazem w stylu 
Polskiej Kroniki Filmowej, ukazana 
została tytułowa ulica Brzozowa, na 
której wydaje się, że czas się zatrzymał.

WartOśĆ MiNUtY 
the Value oF a minute 
 
JOANNA ROJEWSKA, TADEUSZ KOWALSKI

1948 – 4’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30 

Reż./diR. jOanna ROjeWska, tadeusz kOWalski  
– pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

The film makes us realize how much 
can we lose, if we abandon a minute 
of our life. In short-term one minute 
is of a little worth, but if we sum all 
the useless minutes in a year – we 
get a certain value. The authors show 
this reflection through an example of 
a textile mill.

Film uświadamiający, jak wiele możemy 
stracić rezygnując z jednej minuty 
życia. W krótkim okresie minuta 
jest małowartościowa, kiedy jednak 
poskładamy wszystkie bezużyteczne 
minuty z całego roku - wyjdzie nam 
pewna wartość. Twórcy przedstawiają 
tę refleksję na przykładzie zakładu 
włókienniczego.
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Wielki reDYk 
the Great almabtrieb 
 
STANISŁAW MOŻDŻEŃSKI

1949 – 18’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 10 TOTALNA CENZURA – 15:00-16:30 

Reż./diR. stanisłaW MOżdżeński – zdj./ph  seRgiusz spRudin  
–  pROd. pRzedsiębiORstWO państWOWe FilM pOlski

The film depicts driving away  
8 thousand sheep from Tatra 
mountains along with resettlement 
of shepherds to post-Lemko areas, 
organized by Józef Kolowca. In 1949 
the film won an award for Sergiusz 
Sprudin’s cinematography at the 
International Film Festival in Cannes.

W filmie przedstawione jest 
przepędzenie 8 tysięcy owiec z Tatr 
wraz z przesiedleniem baców i juhasów 
na tereny połemkowskie. Przepęd 
zorganizowany został przez Józefa 
Kolowcę. W 1949 roku film został 
nagrodzony za zdjęcia Sergiusza 
Sprudina na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes.

kierUNek – NOWa HUta! 
destination – nowa huta! 
 
ANDRZEJ MUNK

1951 – 12’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 10 TOTALNA CENZURA – 15:00-16:30 

Reż./diR. andRzej Munk – zdj./ph  jeRzy chluski, ROMuald kROpat 
–  Muz./Mus. tadeusz baiRd  – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnychi

Early 50s was a time of the Stalin 
regime’s apogee. The film depicts an 
authentic enthusiasm of many people, 
blindly trusting the propaganda of the 
communist authorities. The foundation 
of Nowa Huta was a symbol of creating 
the perfect living-space.

Początek lat 50. to czas przypadający 
na apogeum działalności stalinowskiego 
reżimu. W filmie przedstawiony jest 
autentyczny entuzjazm wielu ludzi, 
ślepo wierzących w propagandę 
komunistycznej władzy. Budowa Nowej 
Huty była symbolem stworzenia 
idealnej przestrzeni do życia. 
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Z DZieJÓW MalarStWa pOlSkieGO 
history oF polish paintinG 
 
JERZY MIERZEJEWSKI

1952 – 20’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 10 TOTALNA CENZURA – 15:00-16:30 

Reż./diR. jeRzy MieRzejeWski – zdj./ph  edWaRd bRyła  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

During the times of socialist realism 
films only presented content tainted 
by the political propaganda. Jerzy 
Mierzejewski was the only one to 
make films about art. “History of Polish 
painting” is a film, which depicts the 
path of the native painting from the 
Middle Ages.

W czasach socrealizmu w filmach 
była prezentowana jedynie treść 
naznaczona propagandą polityczną. 
Jerzy Mierzejewski jako jedyny robił 
filmy o sztuce. „Z dziejów malarstwa 
polskiego” to film, w którym zostały 
ukazane drogi rodzimego malarstwa od 
czasów średniowiecza.

kOleJarSkie SŁOWO 
a rail word 
 
ANDRZEJ MUNK

1931 – 22’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 10 TOTALNA CENZURA – 15:00-16:30 

Reż./diR. andRzej Munk – zdj./ph  ROMuald kROpat –  Muz./Mus. jan kRenz 
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

A classic of the socialist realism cinema. 
It tells a story of a train carrying coke 
to a steel mill in Szczecin. Despite the 
difficulties the plan must be realized 
without delays. Munk resigns from the 
typical form, concentrating his attention 
on the emotions of the workers.

Klasyka kina socrealistycznego. Rzecz 
o pociągu wiozącym koks do huty 
żelaza w Szczecinie. Pomimo trudności, 
wykonanie planu musi być zrealizowane 
bez opóźnień. Munk odbiega od 
typowej formy koncentrując swoją 
uwagę na emocjach ludzi pracy.
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kaZiMierZ - MiaStO pOlSkieGO reNeSaNSU 
kaZimierZ – polish renaissance town 
 
TADEUSZ JAWORSKI

1954 – 13’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 10 TOTALNA CENZURA – 15:00-16:30 

Reż./diR. tadeusz jaWORski – zdj./ph  henRyk heRManOWicz  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

The film about Kazimierz shows the 
characteristic situation of Polish towns 
in Renaissance times – built on the 
elevated scarp of the Vistula shore. 
We see the ruins of King Casimir the 
Great’s castle, old granaries at the river 
side and the old renaissance houses 
round the market place. We observe 
the tourist traffic as well as the work 
of painters for whom Kazimierz is 
a favourite subject. 

Film o Kazimierzu ukazuje 
charakterystyczne umiejscowienie 
polskich miast z okresu renesansu 
– zbudowanych na wysokim brzegu 
Wisły. Widzimy ruiny zamku Kazimierza 
Wielkiego, stare spichlerze nad rzeką 
i stare renesansowe domy wokół rynku. 
Obserwujemy ruch turystyczny, a także 
prace malarzy, dla których Kazimierz 
jest ulubionym obiektem prac.

cZY JeSteś WśrÓD NicH? 
are you amonG them? 
 
JERZY HOFFMAN, EDWARD SKÓRZEWSKI

1954 – 7’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. jeRzy hOFFMan – zdj./ph  bOgdan chaMczyk  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The first film of a duet Jerzy Hoffman – 
Eward Skórzewski realized as a special 
edition of the Polish Film Chronicle. The 
film is a prelude to the next high-profile 
film “Watch out – hooligans”. The 
film touches upon a subject of acts of 
vandalism.

Pierwszy film duetu Jerzy Hoffman, 
Edward Skórzewski zrealizowany jako 
wydanie specjalne Polskiej Kroniki 
Filmowej. Film jest preludium do 
kolejnego głośnego filmu „Uwaga: 
chuligani!”. Film dotyka tematów 
związanych z aktami wandalizmu. 
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MiaStO, ktÓre MOŻe ZGiNąĆ 
a city which may die 
 
ROBERT STANDO

1955 – 7’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. RObeRt standO – zdj./ph  anatOl Fidek  
–  pROd. państWOWa Wyższa szkOła FilMOWaa

The film is Robert Stando’s thesis 
realized in the Lodz Film School. The 
picture was counted among the so-
called “black series” of documentary. 
Despite the dominant ideology, the 
director showed an actual state of 
Kłodzko. The film depicts a postwar 
devastation of a medieval old town, 
which reached back to the Piast 
dynasty. According to the author, the 
regime and authorities’ indifference 
effectively murdered the town.

Film jest pracą dyplomową Roberta 
Stando, zrealizowaną w łódzkiej 
filmówce. Obraz został zakwalifikowany 
do tzw. czarnej serii dokumentu. Wbrew 
panującej ideologii, reżyser pokazał 
faktyczny obraz Kłodzka. Film pokazuje 
powojenną dewastację średniowiecznej 
starówki, która pamiętała czasy 
piastowskie. Jak mówi sam autor filmu, 
miasto z winy ustroju i obojętności 
władzy było mordowane.

UWaGa, cHUliGaNi! 
attention, hooliGans! 
 
JERZY HOFFMAN, EDWARD SKÓRZEWSKI

1955– 12’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. jeRzy hOFFMan , edWaRd skóRzeWski– zdj./ph  antOni staśkieWicz  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

In the days of the thaw in the late 
50s there were films made in Poland, 
which did not show the socialist realist 
deception. The film by Jerzy Hoffman 
and Edward Skórzewski is considered 
to be the one, which started the 
so-called “black series” in the Polish 
documentaries. The film presents the 
phenomenon of expanding hooliganism 
in Warsaw.

W czasach odwilży pod koniec lat 
50. w Polsce powstawały filmy 
nieukazujące socrealistycznego 
zakłamania. Film Jerzego Hoffmana 
i Edwarda Skórzewskiego uznawany 
jest za zapoczątkowanie tzw. 
czarnej serii w polskim dokumencie. 
Przedstawia zjawisko rozszerzającego 
się chuligaństwa w Warszawie
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MiaStecZkO 
town 
 
JERZY ZIARNIK

1956 – 10’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. jeRzy ziaRnik – zdj./ph  antOni staśkieWicz – Muz./Mus. WłOdziMieRz kOtOński 
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

Through an example of a town of 
Staszów in Kieleckie county the director 
depicted a problem of depopulation of 
small towns, because of the economic 
emigration. The authors criticized the 
authorities, which was rare in those 
days. It was typical for the so-called 
“black series” of the documentary from 
the late 60s.

Na przykładzie miasta Staszów 
w województwa kieleckim reżyser 
filmu przedstawił problem związany 
z wyludnianiem się małych 
miejscowości, z których mieszkańcy 
wyprowadzali się w poszukiwaniu pracy. 
Twórcy krytykowali ówczesną władzę, 
co było rzadkim zjawiskiem. Taki ton 
wypowiedzi w filmach z końca lat 60. 
jest charakterystyczny dla tzw. czarnej 
serii dokumentu. 

lUBelSka StarÓWka 
lublin old town 
 
BOHDAN KOSIŃSKI

1956 – 5’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 1 NAJSTARSZE – 13:00-14:30 

Reż./diR. bOhdan kOsiński – zdj./ph  leszek kRzyżanOWski  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych, państWOWa Wyższa szkOła FilMOWa

The picture was counted among the 
so-called “black series” of the Polish 
documentaries. It presents not only 
a critical tone against the authorities, 
which is typical for the “black series” 
films, but also reveals methods of 
falsifying the reality. The film depicts 
a tragic condition of housing hidden 
behind the beautiful facades of the 
tenement houses.

Film zaliczany do tzw. czarnej serii 
polskiego filmu dokumentalnego. 
Prezentuje nie tylko krytyczny ton 
wobec panującej władzy, czym 
charakteryzują się filmy czarnej serii, 
ale również obnaża metody fałszowania 
przedstawionej rzeczywistości. W filmie 
ukazany został dramatyczny stan 
warunków mieszkaniowych, ukryty za 
pięknymi fasadami kamienic.
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WarSZaWa 56 
warsaw ‘56 
 
JERZY BOSSAK

1956 – 7’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. jeRzy bOssak, jaROsłaW bRzOzOWski–pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

One of the important films of the  
so-called “black series”. After the 
period of socialist realism it was 
finally possible to make films, which 
showed the reality exactly as it was. 
Warsaw residents in 1956 are living in 
apartments’ ruins. The hero of the film 
is a little child who is walking by the 
precipice of the rubble.

Jeden z ważniejszych filmów „czarnej 
serii”. Po okresie socrealizmu w końcu 
można było tworzyć filmy, które 
pokazywały rzeczywistość taką, jaka 
była. Warszawiacy w 1956 roku żyją 
w ruinach mieszkań. Bohaterem jest 
małe dziecko, które spaceruje nad 
przepaścią gruzowiska.

GDZie DiaBeŁ MÓWi DOBraNOc 
where the deVil says ‘Good niGht’ 
 
KAZIMIERZ KARABASZ, WŁADYSŁAW ŚLESICKI

1956 – 10’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. kaziMieRz kaRabasz, WładysłaW ślesicki – zdj./ph  stanisłaW niedbalski 
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

A film debut by Kazimierz Karabasz and 
Władysław Ślesicki. The film depicts 
the behavior of the residents of the 
poorest Warsaw’s district – Targówek 
in the 50s. The authors captured 
Targówek in an innovative way. The film 
is an indictment of the authorities, who 
created a place where “the devil says 
‘good night’”.

Debiut filmowy Kazimierza Karabasza 
i Władysława Ślesickiego. Tematem 
są zachowania mieszkańców 
najbiedniejszej dzielnicy Warszawy 
– Targówka w latach 50. Autorzy 
zarejestrowali Targówek w nowatorski 
sposób. Film jest oskarżeniem wobec 
władzy, która dopuściła się stworzenia 
miejsca, w którym „diabeł mówi 
dobranoc”.  
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WitaJ OJcZYZNO 
welcome homeland 
 
JERZY ZIARNIK

1957 – 11’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. jeRzy ziaRnik – zdj./ph  WacłaW FlORkOWski – Muz./Mus. henRyk klejne  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

An intervention film touching upon 
a topic of repatriation in the postwar 
Poland. Jerzy Ziarnik shows the smiling 
faces of the newcomers and escorts 
them from the repatriation point to 
their new homes. The director directly 
appeals to the audience for empathy 
towards the new residents.

Film interwencyjny poruszający temat 
repatriacji w powojennej Polsce. 
Jerzy Ziarnik ukazuje uśmiechające 
się twarze przybyszów i prowadzi 
ich od punktu repatriacyjnego do ich 
nowych mieszkań. Reżyser w sposób 
bezpośredni apeluje do widzów 
o empatię wobec nowo przybyłych 
mieszkańców. 

kiNefOrMY aNDrZeJa paWŁOWSkieGO 
andrZeJ pawŁowski’s cineForms 
 
ROMAN BANACH

1957 – 8’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA – 20:30-22:00 

Reż./diR. ROMan banach – zdj./ph  zygMunt adaMski – pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

Pawłowski is an author of an idea  
of producing naturally shaped forms. 
Using a specially designed projector,  
he recorded light creations 
accompanied by electro-industrial 
music.

Andrzej Pawłowski jest autorem 
artystycznej idei produkcji form 
naturalnie ukształtowanych. Przy 
pomocy specjalnie skonstruowanego 
projektora rejestrował inscenizacje 
świetlne. Obrazowi towarzyszy muzyka 
elektro-industrialna. 
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WĘGrY pOtrZeBUJą pOMOcY 
hunGarians need help 
 
ROMAN ZAŁUSKI

1957 – 5’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 9 NAJSTARSZE – 14:00-15:30 

Reż./diR. ROMan załuski – zdj./ph  janusz paWłOWski  
– pROd. państWOWa Wyższa szkOła FilMOWa

After June 1956 strikes in Poznan, 
a revolution started in Hungary – 
a revolution bloodily suppressed by 
the Soviet Union. The official relation 
from these events was a propagandist 
material prepared by the Polish Film 
Chronicle, but Roman Załuski, along 
with the students of the Lodz Film 
School, in his meaningful film etude 
demonstrated the true reason for the 
title help for Hungary.

Po czerwcu 1956 roku na Węgrzech 
wybuchła rewolucja krwawo stłumiona 
przez Związek Radziecki. W tamtym 
okresie, poza propagandowym 
przekazem PKF, tematem zainteresowali 
się studenci łódzkiej filmówki. Roman 
Załuski w krótkiej etiudzie wymownie 
przedstawił przyczyny tytułowej 
pomocy dla Węgier. 

paraGraf ZerO 
section Zero 
 
WŁODZIMIERZ BOROWIK

1957 – 16’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. WłOdziMieRz bOROWik – zdj./ph  antOni staśkieWicz  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

Prostitution in the postwar Warsaw 
was treated by the authorities as 
non-existing. During the police rounds 
women hid in the basements and dens. 
The film contains the scenes of the 
interrogation of the prostitutes by the 
policemen, which was an extraordinary 
achievement given the realization 
technique of the time.

Prostytucja w powojennej Warszawie 
była tematem uznanym za nieistniejący 
przez ówczesne władze. Podczas 
milicyjnego obchodu kobiety ukrywały 
się w piwnicach i melinach. W filmie 
zostało zarejestrowane przesłuchanie 
prostytutek przez milicjantów, co jak 
na ówczesną technikę realizacji było nie 
lada wyczynem.

33
/1

00
34/100

   121120  



MieJSce ZaMieSZkaNia 
place oF residence 
 
MAKSYMILIAN WROCŁAWSKI

1957 – 16’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. ROMan załuski – zdj./ph  janusz paWłOWski  
– pROd. państWOWa Wyższa szkOła FilMOWa

The film depicts a real life of the 
residents of the so-called “Mexico”  
– a west side of Pleszów town  
(today a part of Nowa Huta), where 
vast steelworks were built. Despite  
the propaganda describing a perfect 
city of Nowa Huta, we see shocking 
scenes for everyday life.

Film jest faktycznym obrazem życia 
mieszkańców w tzw. „Meksyku”  
– zachodniej części miasta 
Pleszów (dziś część Nowej Huty), 
w którym zbudowano wielki kombinat 
metalurgiczny. Wbrew propagandzie 
o idealnym mieście Nowa Huta, 
oglądamy wstrząsające sceny 
z codziennego życia.

WeSele Na kUrpiacH 
kurpie weddinG 
 
JERZY GABRYELSKI

1957 – 26’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. jeRzy gabRyelski  – zdj./ph  jeRzy steFanOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

The beauty and cultural independence 
of the Kurpie land, which was divided 
into two areas – Green Forest and 
White Forest. The title Kurpie wedding 
is a pretext to describe the fascinating 
culture of the region, where freedom 
was valued above all.

Piękno i niezależność kulturowa ziemi 
kurpiowskiej podzielonej na dwa 
obszary – Puszczę Zieloną i Puszczę 
Białą. Tytułowe wesele na Kurpiach jest 
pretekstem do opisania fascynującej 
kultury regionu, który ponad wszystko 
umiłował sobie wolność.  
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WarSZaWa GŁÓWNa 
warsaw main station 
 
JAN ŁOMNICKI

1958 – 9’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. jan łOMnicki – zdj./ph  stanisłaW niedbalski – Muz./Mus. zdzisłaW szOstak  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

Shot on a Warsaw Main railway station 
the film depicts a cross-section of the 
society in the late 50s. Jan Łomnicki 
followed an artistic path, which he 
himself has described as fidelity to 
facts, which was especially difficult 
under communism.

Nakręcony na stacji kolejowej 
Warszawa Główna film ukazuje przekrój 
społeczeństwa pod koniec lat 50. Jan 
Łomnicki poszedł drogą artystyczną, 
którą sam określił jako wierność wobec 
faktów, co było szczególnie trudne 
w czasach komunizmu.

ŻYcie JeSt piĘkNe 
liFe is beautiFul 
 
TADEUSZ MAKARCZYŃSKI

1958 – 11’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. tadeusz MakaRczyński – Muz./Mus. andRzej MaRkOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The first found footage in Poland, 
using fragments of Tomasz Kozak’s 
film “Tadeusz Borowski.” Both authors 
in a similar way show themes related 
to the Holocaust. The film is an 
unconventional formal experiment. 
It tells a story of the collapse of 
civilization after the Holocaust as 
a process of replacing humans by apes.

Pierwszy found footage w Polsce, 
wykorzystujący fragmenty filmu 
Tomasza Kozaka „Tadeusz Borowski”. 
Obaj autorzy w zbliżony sposób ukazują 
motywy związane z Holocaustem. 
Film jest niekonwencjonalnym 
eksperymentem formalnym. Opowiada 
o upadku cywilizacji po Holocauście 
jako procesie zastępowania ludzi przez 
małpy. 
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Spacerek StarOMieJSki 
an old town stroll 
 
ANDRZEJ MUNK

1958 – 6’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 25 CZARNA SERIA – 14:30-16:00 

Reż./diR. andRzej Munk – zdj./ph  kuRt WebeR – Muz./Mus. andRzej MaRkOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The hero of the drama documentary 
by Andrzej Munk is a music school 
student, who is taking a stroll around 
the Old Town in Warsaw. The girl is 
listening to the sounds she hears during 
the walk. The film was made based 
on an idea of a composer – Andrzej 
Markowski.

Bohaterem fabularyzowanego 
dokumentu Andrzeja Munka jest 
uczennica szkoły muzycznej, która 
spaceruje po starówce w Warszawie. 
Dziewczynka słucha dźwięków, które 
docierają do niej podczas spaceru. 
Film powstał w oparciu o pomysł 
kompozytora Andrzeja Markowskiego 

paMiątka Z kalWarii 
souVenir From calVary 
 
JERZY HOFFMAN, EDWARD SKÓRZEWSKI

1958 – 14’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA –BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. jeRzy hOFFMan edWaRd skóRzyński – zdj./ph  WacłaW FlORkOWski,  
stanisłaW niedbalski– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

An image of religiousness of the Polish 
countryside. During the Holy Week in 
Kalwaria Zebrzydowska a congregation 
participates in the Passion of the Christ, 
which is the reconstruction of the 
road of Jesus to Golgotha. The film is 
an impression, lacking a commentary 
and musical setting; in the background 
you can hear religious songs of the 
congregation

Obraz religijności polskiej wsi.  
Podczas Wielkiego Tygodnia w Kalwarii 
Zebrzydowskiej wierni uczestniczą 
w Misterium Męki Pańskiej, które 
jest odtworzeniem drogi Jezusa na 
Golgotę. Film jest impresją, pozbawioną 
komentarza i oprawy muzycznej,  
w tle słychać pieśni religijne wiernych.
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OpOWieśĆ O DrODZe 
a tale oF a road 
 
WŁADYSŁAW ŚLESICKI

1958 – 19’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. WładysłaW ślesicki – zdj./ph  stanisłaW niedbalski 
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film depicts the postwar 
Bieszczady. Ślesicki captured the 
unique atmosphere of this desolate 
and mysterious area. The hard work of 
the workers building a road and at the 
same time bringing the civilization into 
the wild areas is contrasted with human 
interference in the natural mountain 
landscape.

W filmie ukazane zostały powojenne 
Bieszczady. Reżyser uchwycił wyjątkową 
atmosferę tego wyludnionego 
i pełnego tajemnic obszaru. Ciężka 
praca robotników budujących drogę 
i jednocześnie niosących cywilizację 
na dzikie tereny jest skontrastowana 
z ingerencją człowieka w naturalny 
górski krajobraz.  

StS 58 
sts 58 
 
AGNIESZKA OSIECKA

1959 – 9’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA – 20:30-22:00 

Reż./diR. agnieszka Osiecka – zdj./ph  daniel szczechuRa  
– pROd. państWOWa Wyższa szkOła FilMOWa

Agnieszka Osiecka wrote songs for 
STS, or Student Satirist Theatre, which 
was an iconic Polish cabaret. The film 
presents the preparations for the 
performance, which never took place, 
because the premiere was ultimately 
blocked by the communist censorship.

STS, czyli Studencki Teatr Satyryków. 
Agnieszka Osiecka pisała piosenki 
dla kultowego kabaretu. W swoim 
filmie ukazała  przygotowania do 
przedstawienia, którego premierę 
ostatecznie zablokowała komunistyczna 
cenzura. 
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JaZZ caMpiNG 
JaZZ campinG 
 
BOGUSŁAW RYBCZYŃSKI

1959 – 9’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 15 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 21:00-22:30 

Reż./diR. bOgusłaW Rybczyński – zdj./ph  RyszaRd WRóbleWski  
– Muz./Mus. andRzej tRzaskOWski – pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

The film depicts a jazz-musician’s 
convention in Zakopane. The author 
has registered the fascination with the 
jazz music in the 50s, capturing the 
peculiar atmosphere of the numerous 
jam sessions. Jan Zylber, Krzysztof 
Komeda, Roman Polański and Barbara 
Kwiatkowska, among others, took part 
in the title Jazz Camping.

W filmie przedstawiony został zjazd 
muzyków jazzowych w Zakopanem. 
Autor zarejestrował zafascynowanie 
muzyką jazzową w latach 50. Ujęty 
został specyficzny klimat licznych jam 
session. W tytułowym Jazz Campingu 
wzięli udział m.in. Jan Zylber, Krzysztof 
Komeda, Roman Polański i Barbara 
Kwiatkowska.

ŻYcie tO rUcH 
liFe is motion 
 
KAROL MARCZAK

1960 – 13’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. kaROl MaRczak – zdj./ph  kaROl MaRczak –pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

One of the first nature films. Karol 
Marczak as a pioneer in the educational 
film genre proves that motion is one 
of the most important manifestations 
of existence. In the film the author 
consistently popularizes scientific 
issues.

Jeden z pierwszych filmów o tematyce 
przyrodniczej. Karol Marczak jako 
pionier filmu oświatowego udowadnia 
w filmie , że ruch jest jednym 
z ważniejszych przejawów istnienia. 
Autor konsekwentnie w filmie 
popularyzuje zagadnienia naukowe.
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SZcZĘśliWice 
sZcZęśliwice 
 
WŁODZIMERZ POMIANOWSKI

1960 – 7’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 26 SREBRNA DZIESIĄTKA – 15:30-17:00 

Reż./diR. WłOdziMeRz pOMianOWski – zdj./ph  jeRzy chluski  
–pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

In the ‘60s open and undeveloped areas 
of Szczęśliwice, near the borders of 
pre-war Warsaw, were a place where 
Roma caravans camped. After the war it 
served as a garbage dump. Włodzimierz 
Pomianowski made a film about 
people related to the garbage dump in  
Szczęśliwice.

W latach ’60 otwarte 
i niezagospodarowane tereny 
Szczęśliwic, położone w pobliżu 
przedwojennych granic Warszawy  
bywały miejscem stacjonowania 
taborów romskich. Po  wojnie służyły 
jako wysypisko śmieci. Włodzimierz 
Pomianowski zrealizował film o ludziach 
związanych z wysypiskiem śmieci 
w Szczęśliwicach.

NarODZiNY StatkU 
narodZiny statku 
 
JAN ŁOMNICKI

1961 – 9’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. jan łOMnicki – zdj./ph  jeRzy gOścik –pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film depicts the last moments 
before launching a new ship. The 
audience can hear sounds of welders 
and hammers in the background and 
see shadows of anonymous workers. 
Their hard work was crowned with 
a majestic launching of the ship. 
Politicians’ speeches accompanying the 
event pale into insignificance compared 
to the act of creation.

Film ukazuje ostatnie chwile przed 
wodowaniem nowego statku. W tle 
słychać dźwięki spawarek, młotów, a na 
ekranie migają cienie anonimowych 
robotników. Ich ciężka praca zwieńczona 
została majestatycznym wodowaniem 
statku. Przemówienia polityków, 
uroczystości towarzyszące wydarzeniu, 
tracą na wartości wobec aktu 
stworzenia.
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WariaNt r 
r Variant 
 
SERGIUSZ SPRUDIN

1961 – 10’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 3:30-15:00 

Reż./diR. seRgiusz spRudin – zdj./ph  seRgiusz spRudin – Muz./Mus. zbignieW WiszneiWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The title R Variant is a famous, 
dangerous and demanding climbing 
route in Tatra Mountains. Reaching the 
summit of Mnich Mountain in 1955 by 
Jan Długosz and Andrzej Pietsch was 
a breakthrough moment in the Tatra 
mountain-climbing. The film depicts 
a fascinating struggle of man against 
nature.

Tytułowy Wariant R to kultowa, bardzo 
niebezpieczna i wymagająca trasa 
wspinaczkowa w Tatrach. Zdobycie 
szczytu Mnicha w 1955 roku przez 
Jana Długosza i Andrzeja Pietscha 
było przełomowym momentem 
w taternictwie. Film ukazuje fascynujące 
zmaganie się człowieka z naturą. 

ŹrÓDŁO 
sprinG 
 
TADEUSZ JAWORSKI

1962 – 15’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. tadeusz jaWORski – zdj./ph  jeRzy chluski –pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film by Tadeusz Jaworski can be 
counted among those documentaries 
which interfere with the reality. The 
film’s initiative contributed to the 
solution of the village folks’ conflict. 
In a small village near Kielce a water 
spring appeared unexpectedly, dividing 
the residents.

Film Tadeusza Jaworskiego możemy 
zaliczyć do tych dokumentów, które 
ingerują w rzeczywistość. Inicjatywa 
zrealizowania filmu przyczyniła się do 
rozwiązania konfliktu mieszkańców 
małej miejscowości. W kieleckiej wsi 
niespodziewanie wytrysło źródło wody, 
które podzieliło mieszkańców.
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pOWrÓt StatkU 
return oF the ship 
 
MARIAN MARZYŃSKI

1963 – 16’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. MaRian MaRzyński – zdj./ph  antOni staśkieWicz, słaWOMiR słaWkOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

A film debut by Marian Marzyński, 
who introduced to Poland a new 
documentaries making method, the 
so-called cinéma-vérité. The film is 
a reportage on welcoming in Gdynia 
harbor a ship, which carried Poles who 
lived abroad. The director had given 
an universal value to the feelings of 
emigrants who had lived abroad for 
a long time.

Debiut Mariana Marzyńskiego, który 
wprowadził do Polski nową metodę 
kręcenia filmów dokumentalnych, 
tzw. cinéma-vérité. Film to reportaż 
z powitania w gdyńskim porcie statku, 
na którego pokładzie znajdują się 
Polacy mieszkający za granicą. Reżyser 
nadał uniwersalny walor uczuciom 
emigrantów żyjących od dawna poza 
ojczyzną.

pOWSZeDNi DZień GeStapOWca ScHMiDta 
ordinary day oF Gestapo schmidt 
 
JERZY ZIARNIK

1963 – 10’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. jeRzy ziaRnik – zdj./ph  edWaRd bRyła, RyszaRd WRóbleWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

After the defeat of Hitler in 1945 
albums were saved and placed in the 
archives of the Main Committee for 
Investigating Nazi Crimes in Poland. 
The film was realized based on one of 
the albums and depicts everyday life of 
a Gestapo soldier.

Po klęsce hitlerowców w 1945 roku 
pozostały albumy, które znajdują się 
w archiwum Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Film 
został zrealizowany na podstawie 
jednego z nich i ukazuje codzienne  
życie gestapowca. 
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GDZie JeSt teN Wielki laS… 
where is this Great Forest... 
 
ANDRZEJ PIEKUTOWSKI

1965 – 12’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 2 NOWE SPOJRZENIE – 13:30-15:00 

Reż./diR. andRzej piekutOWski – zdj./ph  RyszaRd WRóbleWski  
– Muz./Mus. zbignieW WiszneiWski –  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film facetiously depicts journey 
of a wisent which escaped the reserve 
after losing a fight in its herd. Andrzej 
Piekutowski depicts the escape  
of the animal from its natural habitat  
as a symbolical tale of a search for 
an own place in one’s life. The film 
features a ballad by Agnieszka Osiecka.

Film dowcipnie ukazujący wędrówkę 
żubra, który po przegranej walce 
w swoim stadzie uciekł z rezerwatu. 
Andrzej Piekutowski przedstawia 
ucieczkę zwierzaka z jego naturalnego 
środowiska jako symboliczną opowieść 
o szukaniu swojego miejsca w życiu. 
W filmie wykorzystana została ballada 
Agnieszki Osieckiej.

MĘŻcZYŹNi 
men 
 
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ

1969 – 9’ 

A film debut of Grzegorz Królikiewicz 
was displayed only after 1989.  
The film shows a story of men  
forced into the military service. 
Królikiewicz depicts the emotions  
of individuals, who became a part  
of a thoughtless group. 

Debiut filmowy Grzegorza Królikiewicza 
został pokazany dopiero po 1989 roku. 
W filmie przedstawieni są mężczyźni 
przymusowo zaciągnięci do wojska. 
Królikiewicz zobrazował emocje 
jednostek, które stają się częścią 
bezrefleksyjnej grupy.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. gRzegORz kRólikieWicz – zdj./ph  jacek MieROsłaWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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kWark.BUDOWa Materii.JeDNa Z HipOteZ 
Quark. structure oF matter. one oF the hypotheses 
 
JÓZEF SKROBIŃSKI 1970 – 9’ 

In the year 1964 we witnessed  
a breakthrough in the science world.  
The film presents a theory of quarks  
– the smallest matter particles.  
The existence of quarks changed the 
way we perceive the world as the sum 
of atoms and began the ontological 
debate on the freedom of individuals.

Rok 1964 był przełomowy w rozwoju 
nauki. W filmie zaprezentowana została 
teoria kwarków – najmniejszych 
cząstek materii. Istnienie kwarków 
zmieniło sposób postrzegania świata 
jako materialnej sumy atomów 
i zapoczątkowało ontologiczne 
rozważania na temat wolności 
jednostki. 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR. józeF skRObiński – zdj./ph  bOgdan chaMczyk 
–pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

ile trZeBa cZaSU ŻeBY ZrOBiĆ pODkOWĘ? 
how lonG does it take to make a horseshoe? 
 
ANDRZEJ BRZOZOWSKI 1970 – 9’ 

A film impression showing a blacksmith 
working on a horseshoe. The man’s 
effort is juxtaposed with the images 
from the surrounding. Andrzej 
Brzozowski carefully observes the 
reality, but at the same time builds 
a metaphorical sense.

Impresja filmowa ukazująca kowala, 
pracującego nad podkową. Wysiłek 
mężczyzny zestawiony jest z obrazami 
otoczenia. Andrzej Brzozowski wnikliwie 
obserwuje rzeczywistość, jednocześnie 
budując metaforyczny sens.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR. andRzej bRzOzOWski – zdj./ph  jan hesse  
–pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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Bracia 
brothers 
 
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ

1971 – 6’ 

The heroes of the film by Grzegorz 
Królikiewicz are Kubica brothers  
– famous polish gymnasts. The film 
depicts the intensive training of the 
sportsmen. In “Brothers” Królikiewicz 
used the unique artistic form, so typical 
for his works.

Bohaterami filmu Grzegorza 
Królikiewicza są bracia Kubicowie 
słynni polscy gimnastycy sportowi. 
Obraz przedstawia intensywny 
trening sportowców. W „Braciach” 
została zastosowana unikatowa forma 
artystyczna, charakterystyczna dla 
twórczości Królikiewicza.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. gRzegORz kRólikieWicz – zdj./ph  jacek MieROsłaWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

BYkOWi cHWaŁa 
all hail the bull 
 
ANDRZEJ PAPUZIŃSKI

1971 – 13’ 

Andrzej Papuziński’s film essay on 
art. The hero of the film is a painter, 
Franciszek Starowieyski. Papuziński 
through original visual techniques 
shows an artist at work. The film has 
won a number of prestigious awards at 
film festivals in Paris, Melbourne and 
Cracow, amongst others.

Filmowy esej Andrzeja Papuzińskiego 
o sztuce. Bohaterem filmu jest malarz 
Franciszek Starowieyski. Papuziński, 
wykorzystując oryginalne rozwiązania 
wizualne, przedstawia artystę podczas 
pracy. Film zdobył  wiele prestiżowych 
nagród na festiwalach filmowych m.in. 
w Paryżu, Melbourne i Krakowie.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 6 O SZTUCE – 17:30-19:00 

Reż./diR. andRzej papuziński – zdj./ph  stanisłaW śliskOWski – Muz./Mus. bOhdan MazuRek  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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Jak ŻYĆ 
how to liVe 
 
MARCEL ŁOZIŃSKI

1971 – 83’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 19 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. MaRcel łOziński – zdj./ph  jacek petRycki – pROd. zespół FilMOWy X,  
WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

A film which can be placed somewhere 
between a documentary and a fiction 
film. The film was shot during a holiday 
camp for young couples. Among the 
pairs there are actors who create 
reality. Audience watches exams on 
political knowledge, interviews with the 
children, interference in the personal 
matters - in line with the ideology of 
the authorities of that time.

Film na pograniczu dokumentu 
i fabuły. Zdjęcia były realizowane 
podczas wakacyjnego obozu dla 
młodych małżeństw. Wśród par są 
aktorzy, którzy kreują rzeczywistość. 
Przeprowadzane są egzaminy z wiedzy 
politycznej, przesłuchania dzieci, 
ingerencje w sprawy osobiste - zgodnie 
z ideologią ówczesnej władzy. 

rOBOtNicY 1971: Nic O NaS BeZ NaS 
workers 1971: nothinG about us without us 
 
KRZYSZTOF KIESLOWSKI, TOMASZ ZYGADŁO 1971 – 47’ 

One of the first films of the so-called 
“new change”. The film depicts the 
moods amongst the workers after 
comrade Gierek, who promised a “new 
Poland”, came to power. The film was 
edited without the authors’ permission 
and was displayed on television under 
the title “Hosts”.

Jeden z pierwszych filmów tzw. „nowej 
zmiany”. Film ukazuje nastroje polskich 
robotników po objęciu władzy przez 
towarzysza Gierka, który obiecał 
„nową Polskę”. Film po cięciach 
montażowych, bez zgody autorów 
filmów, został wyemitowany w telewizji 
pt. „Gospodarze”. 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 12 O KIEŚLOWSKIM –17:00-18:30 

Reż./diR. kRzysztOF kieślOWski, tOMasz zygadłO – zdj./ph  WitOld stOk, stanisłaW MROziuk,  
jacek petRycki – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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SZkOŁa pODStaWOWa 
elementary school 
 
TOMASZ ZYGADŁO

1971 – 16’ 

In his film Elementary School Tomasz 
Zygadło gives voice to the children. 
The film reveals the mechanisms 
used to deprive the youngest of the 
individuality. The school in Zygadło’s 
film is shown as an institution which 
has one purpose – to put the new 
generation into specified frameworks.

Tomasz Zygadło w filmie „Szkoła 
podstawowa” oddaje głos dzieciom. 
Film odkrywa mechanizmy, 
które wpływają na pozbawienie 
indywidualności najmłodszych. Szkoła 
w filmie Zygadły jawi się jako instytucja 
mająca na celu wpasowanie nowego 
pokolenia w określone ramy.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR. tOMasz zygadłO – zdj./ph  piOtR kWiatkOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

NaSZe ZNaJOMe Z ŁODZi 
our Friends From lodZ 
 
KRYSTYNA GRYCZEŁOWSKA

1971 – 16’ 

The heroines of the film are three 
women working at the Marchlewski 
Cotton Mill in Lodz.A film about 
women created by a woman shows 
the world from Urszula’s, Helena’s 
and Genowefa’s perspective. The 
observation method distinguishes it 
from other films of the time.

Bohaterkami filmu są trzy kobiety, 
pracujące w łódzkich Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego im. 
Marchlewskiego. Świat przedstawiony 
jest z perspektywy Urszuli, Heleny 
i Genowefy. To film o kobietach 
stworzony przez kobietę. Sposób 
obserwacji odróżnia go od innych 
filmów z tamtego okresu.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA– BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR. kRystyna gRyczełOWska – zdj./ph  leszek kRzyżański  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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pSYcHODraMa 
psychodrama 
 
MAREK PIWOWSKI

1971 – 28’ 

A director of the iconic “Cruise”, Marek 
Piwowski, alongside with Janusz 
Glowacki enter a correctional facility for 
underage girls. The girls are preparing 
to stage “Cinderella”, which eventually 
becomes the title psychodrama.

Reżyser kultowego „Rejsu” Marek 
Piwowski wraz z Januszem Głowackim 
wchodzą do zakładu poprawczego 
dla nieletnich dziewcząt. Dziewczyny 
przygotowują przedstawienie 
„Kopciuszka”. Spektakl nabiera 
charakteru tytułowej psychodramy. 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR. MaRek piWOWski – zdj./ph  zygMunt saMOsiuk  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

Nie pŁacZ 
don’t cry 
 
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ

1972 – 8’ 

Grzegorz Królikiewicz depicts farewells 
of men departing for the military 
service. The young people rebel against 
the reality they find themselves in. 
Similarly to the director’s debut film 
“Men”, “Don’t cry” was also received 
poorly by the authorities and was only 
displayed in 1981.

Grzegorz Królikiewicz obrazuje 
pożegnania mężczyzn, którzy odjeżdżają 
do wojska.Młodzi ludzie buntują się 
przeciwko istniejącej rzeczywistości.
„Nie płacz”, podobnie jak debiutancki 
film reżysera „Mężczyźni”, również nie 
spodobał się władzy i został pokazany 
dopiero w 1981 roku. 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. gRzegORz kRólikieWicz – zdj./ph  stanisłaW niedbalski, WitOld stOk, 
jacek tWORek – Muz./Mus. henRyk kuźniak – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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JaStrZĘBie 
JastrZebie 
 
STANISŁAW MANTURZEWSKI

1974 – 17’ 

Young people encouraged by the 
rumors of a wonderful, new world 
arrive at Jastrzębie – a one-hundred-
thousand city, which was founded in the 
communist Polish People’s Republic. 
The film does not have a protagonist or 
an antagonist. The soundtrack features 
a song about the seeking of love by 
Agnieszka Osiecka and Katarzyna 
Gärtner.

Młodzi ludzie, zachęceni pogłoskami 
o wspaniałym nowym świecie, trafiają 
do Jastrzębia – stutysięcznego miasta, 
które powstało od podstaw w PRL-u. 
Tu nie ma ani pozytywnego,  ani 
negatywnego bohatera. W filmie 
wykorzystana została piosenka 
Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Gärtner 
o poszukiwaniu miłości.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. stanisłaW MantuRzeWski, stanisłaW niedbalski – zdj./ph  stanisłaW niedbalski 

WaNDa GOściMińSka. WŁÓkNiarka 
wanda GościmiŃska. mill Girl 
 
WOJCIECH WISZNIEWSKI

1975 – 21’ 

The heroine of the film is the famous 
work leader. Wiszniewski reveals the 
effects of the brainwashing done by 
the communist propaganda, which are 
reflected in the total transformation 
of the heroine’s humanity into the tool 
used for the realization of the plan.

Bohaterką filmu jest słynna 
przodowniczka pracy. Wiszniewski 
odsłania skutki prania mózgu przez 
komunistyczną propagandę, które 
odzwierciedlają się w pełnym 
przeobrażeniu człowieczeństwa 
głównej bohaterki w narzędzie realizacji 
planu.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 13 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 18:00-19:30 

Reż./diR. WOjciech WisznieWski, – zdj./ph  zbignieW Rybczyński – Muz./Mus. janusz hajdun  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

63
/1

00
64/100

   151150  



ŻYciOrYS 
bioGraphy 
 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI

1975 – 29’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 27 ZŁOTA DZIESIĄTKA –16:30-18:00 

Reż./diR. kRzysztOF kieślOWski – zdj./ph  jacek petRycki, tadeusz Rusinek  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film depicts a provocation in which 
the County Comission for Party Control 
deliberates on removal of a worker 
who was excluded from the party. The 
deliberation turns into a trial of the 
defiant worker, who does not agree to 
the elementary lack of justice.

Film jest prowokacją, w której 
Wojewódzka Komisja Kontroli 
Partyjnej obraduje nad  odwołaniem 
robotnika wykluczonego z partii. 
Obrady przeobrażają się w sąd nad 
niepokornym pracownikiem, który 
nie zgadza się na elementarny brak 
uczciwości.   

ZapOra 
dam 
 
IRENA KAMIEŃSKA

1976

Maniowy village near Czorsztyn. Irena 
Kamieńska shows an intense social 
conflict, when the residents are faced 
with the construction of a dam. In 1977 
the film was awarded a Golden Hobby 
Horse award at the Polish National 
Short Film Festival in Cracow.

Wieś Maniowa pod Czorsztynem. 
Mieszkańcy postawieni zostali 
w obliczu budowy zapory wodnej. 
Irena Kamieńska przedstawia żarliwy 
konflikt społeczny. Film zdobył Złotego 
Lajkonika podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie w 1977 roku.   

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. WOjciech WisznieWski, – zdj./ph  zbignieW Rybczyński – Muz./Mus. janusz hajdun  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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ŻYWiOŁY WŁaDYSŁaWa HaSiOra 
wŁadysŁaw hasior’s elements 
 
GRZEGORZ DUBOWSKI

1976 – 17’ 

Grzegorz Dubowski brings the lifetime 
achievement of the controversial 
artist Władysław Hasior closer to the 
audience. Hasior’s career development 
was limited by the political situation 
in Poland. His works aroused mixed 
emotions from fury to delight,  
but it would not go by unnoticed.

Grzegorz Dubowski przybliża twórczość 
kontrowersyjnego artysty Władysława 
Hasiora. Rozwój jego kariery był 
ograniczony przez sytuację polityczną, 
jaka panowała w Polsce. Twórczość 
Hasiora jednych doprowadzała do 
wściekłości, a innych wprawiała 
w zachwyt. Ale nie sposób było przejść 
obok niej obojętnie.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 6 O SZTUCE – 17:30-19:00 

Reż./diR. gRzegORz dubOWski – zdj./ph  jeRzy MROżeWski, zbignieW pROszOWski  
– pROd. centRalna WytWóRnia pROgRaMóW i FilMóW teleWizyjnych pOltel

HOkeJ 
hockey 
 
BOGDAN DZIWORSKI

1976 – 12’ 

Footage of the sport rivalry during the 
ice hockey World Cup in Katowice was 
used to create a perverse story of the 
“dark side” of sport. Expressively shot 
dynamic scenes from the games where 
the stakes were the highest showed the 
brutal fierceness of the players striving 
for victory using all the conceivable 
methods – including brawls. 

Filmowy zapis sportowej rywalizacji 
podczas Mistrzostw Świata w hokeju 
na lodzie w Katowicach, stał się 
pretekstem do skonstruowania 
przewrotnej opowieści o “ciemnej 
stronie” sportu. Ekspresyjnie 
sfotografowane, dynamiczne sceny 
z meczów o najwyższą stawkę ujawniają 
brutalną gwałtowność zawodników 
dążących do zwycięstwa wszelkimi 
metodami - z bijatyką włącznie. 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 28 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 17:30-19:00 

Reż./diR. bOgdan dziWORski, – zdj./ph  RyszaRd lenczeWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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SZpital 
hospital 
 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI

1977– 20’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. kRzysztOF kieślOWski – zdj./ph  jacek petRycki  
–pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

A film shot in the emergency room at 
a hospital in Warsaw. It depicts heroism 
of doctors, who in the absence of all 
the necessary tools are helping the sick. 
Kieślowski through microcosm of the 
doctors outlined a metaphor of Polish 
People’s Republic with all its nonsense.

Film nakręcony na ostrym dyżurze 
w szpitalu w Warszawie. Ukazuje 
bohaterstwo lekarzy, którzy 
w warunkach braku wszelkich 
niezbędnych narzędzi pomagają chorym. 
Kieślowski poprzez mikroświat lekarzy 
nakreślił metaforę PRL z całym jego 
bezsensem.

Z pUNktU WiDZeNia NOcNeGO pOrtiera 
From the niGht porter’s point oF View 
 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI

1977– 15’ 

The hero of Krzyszto Kieślowski’s film 
is a night watchmen, who passionately 
harasses the encountered people. In the 
70s it was common from the officer’s 
side to thoughtlessly and objectively 
execute the sick communist law. 
The scenes in the film are purposely 
provoked by the director.

Bohaterem filmu Krzysztofa 
Kieślowskiego jest nocny stróż, 
który z pasją nęka napotkane osoby. 
W latach 70. powszechna była pełna 
inwigilacja ze strony funkcjonariuszy, 
którzy w sposób zupełnie bezmyślny 
i przedmiotowy egzekwowali chore 
przepisy prawa. Sytuacje przedstawione 
w filmie są umyślnie sprowokowane 
przez reżysera 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 13 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 18:00-19:30 

Reż./diR. kRzysztOF kieślOWski – zdj./ph  WitOld stOk – Muz./Mus. WOjciech kilaR  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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ZeGarek 
watch 
 
BOHDAN KOSIŃSKI

1977 – 10’ 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR. bOhdan kOsiński – zdj./ph  piOtR kWiatkOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film depicts preparations for 
the plebiscite and the choice of the 
employee-of-the-year. In a Gierek 
company the award for the best 
employee of the year was the title 
watch. The film is ranked amongst the 
so-called “Shelfers” – banned films from 
the communist period.

W filmie ukazano proces przygotowań 
do plebiscytu i wybór najlepszego 
pracownika roku. W gierkowskim 
przedsiębiorstwie  nagrodą najlepszego 
pracownika roku był tytułowy 
zegarek. Film zaliczany jest do tzw. 
„Pułkowników” – filmów zakazanych 
w okresie komunizmu. 

WÓŁ 
ox 
 
JÓZEF CYRUSI

1977 – 19’ 

“On the one hand decaying land, and 
the whole country is a huge area, 
and on the other - a man with his 
truth. And then the law, even the 
most advantageous from the society’s 
perspective, is powerless” – that’s 
what Józef Cyrus, the film’s author, 
says about his film debut from 1975. 
The film depicts an everyday life of 
a venerable farmer.

„Z jednej strony niszczejąca Ziemia, 
a w skali całego kraju to ogromny 
obszar, a z drugiej – człowiek ze swoją 
prawdą. I wtedy nawet najkorzystniejsza 
z perspektywy społecznej ustawa 
jest bezsilna” – tak o swoim debiucie 
filmowym w 1975 roku mówił autor 
filmu, Józef Cyrus. Film przedstawia 
codzienne życie sędziwego rolnika.

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 28 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 17:30-19:00 

Reż./diR. józeF cyRus  – zdj./ph  józeF cyRus  – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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WielOśĆ rZecZYWiStOści leONa cHWiStka 
multiplicity oF chwistek’s realities 
 
RYSZARD WAŚKO

1978– 14’ 

The film shows the creativity of the 
renown painter, philosopher and art 
theorist – Leon Chwistek. His paintings 
are a subject of a sensual and structural 
analysis. The film does not concentrate 
on the artist’s life, rather on his views 
on art.

W filmie ukazana została twórczość 
znanego malarza, filozofa i teoretyka 
sztuki Leona Chwistka. Jego obrazy są 
poddane  zmysłowej i strukturalnej 
analizie. Film nie koncentruje się 
na biografii artysty, tylko na jego 
poglądach na sztukę.

 ŚRODA 6.04  – KINO KULTURA  – SALA KULTURA  – BLOK 3 WPROST!  – 15:00-16:30 

Reż./diR.RyszaRd WaśkO  – zdj./ph  lechOsłaW czOłnOWski, RyszaRd WaśkO  
– Muz./Mus. jan FReda – pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

kOBietY pracUJące 
workinG women 
 
PIOTR SZULKIN

1978– 6’ 

The film shows scenes from 
a monotonous work, which is being 
performed automatically by a group 
of women. The rhythm of the film 
mimics the rhythm of their work 
by the conveyor belt. The uniform, 
repetitive behavior of the women can 
be observed not only in the workplace, 
but also in their everyday life.

W filmie przedstawione zostały sceny 
z monotonnej pracy, wykonywanej 
automatycznie przez grupę kobiet. Rytm 
filmu można wpasować w rytm ich 
pracy przy taśmie. Działania bohaterek 
cechują jednostajne, powtarzalne 
czynności nie tylko w pracy, ale również 
w życiu codziennym.   

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 14 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:00-21:30 

Reż./diR.piOtR szulkin  – zdj./ph  jacek zygadłO –Muz./Mus. jeRzy MaksyMiuk  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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areNa ŻYcia 
arena oF liFe 
 
BOGDAN DZIWORSKI

1976– 12’ 

Year 1978, the final spectacle in the 
Grand Circus. The heroes of the film 
are circus performers “spied on” in their 
everyday lives. Dziworski observes 
them during the performances, but also 
on the days off. The boundary between 
the professional and private life gets 
a whole new meaning.

Rok 1978, ostatni spektakl w Cyrku 
Wielkim. Bohaterami są artyści cyrkowi, 
„podglądani” w swoim codziennym 
życiu. Dziworski obserwuje ich podczas 
występów, a także w czasie wolnym od 
pracy. Granica pomiędzy sferą prywatną 
a zawodową nabiera zupełnie nowego 
znaczenia.

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 28 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 17:30-19:00 

Reż./diR.bOgdan dziWORski  – zdj./ph  RyszaRd lenczeWski, kRzysztOF ptak, Wit dąbal,  
piOtR sObOciński – pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

O kraSNOlUDkacH i SierOtce MarYSi 
about the little orphan mary and the Gnomes 
 
BOGDAN DZIWORSKI 1979– 9’ 

Coverage of the circus performance 
in which the main actors are dwarves 
performing on an amateur scene. 
Dziworski depicts the life of people-
lilliputians travelling from city to 
city and performing for the local 
communities. It is a film on the role and 
the place of a person in the world.

Filmowa relacja widowiska cyrkowego, 
którego głównymi aktorami są karły 
występujący na amatorskiej scenie. 
Dziworski przedstawia życie ludzi-
liliputów, podróżujących od miasta do 
miasta i wystawiających swoje show 
miejscowej ludności. To film o roli 
i miejscu człowieka na świecie.

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 28 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 17:30-19:00 

Reż./diR.bOgdan dziWORski  – zdj./ph  RyszaRd lenczeWski – Muz./Mus. janusz hajdun  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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rOBOtNice 
women-at-work 
 
IRENA KAMIEŃSKA

1980 – 16’ 

The film shows a difficult situation  
of women at the Krośnienskie Linen 
Mills. Mental condition of the 
heroines is a far bigger problem than 
the technical condition of the mills.  
The film won awards in Oberhausen 
and Cracow, amongst others..

W filmie ukazana jest trudna sytuacja 
kobiet w Krośnieńskich Zakładach 
Przemysłu Lniarskiego. Stan 
psychiczny bohaterek był dużo bardziej 
dramatycznym problemem niż stan 
techniczny zakładów. Film zdobył 
nagrody m.in. w Oberhausen i Krakowie.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA–  SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR.iRena kaMieńska  – zdj./ph  kRzysztOF pakulski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

rOBOtNicY 
‚
80 

robotnicy 80 
 
ANDRZEJ ZAJĄCZKOWSKI, ANDRZEJ CHODAKOWSKI

1980 – 94’ 

One of the most important films 
picturing the workers’ hope for the 
change. “Workers ‘80” is coverage of 
the strike and negotiations between 
the Inter-Enterprise Strike Committee 
with the authorities. The most dramatic 
moments and a whole new quality of 
the talks between the authorities and 
workers were captured in the film.

Jeden z najważniejszych filmów, 
ukazujący nadzieję robotników na 
zmianę. „Robotnicy ‘80” to relacja 
z przebiegu strajku i negocjacji 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego z ówczesną władzą. 
Zarejestrowane zostały najbardziej 
dramatyczne chwile i zupełnie nowa 
jakość rozmów władzy z robotnikami. 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 22 PRZEWRÓT – 20:30-22:00 

Reż./diR. andRzej zajączkOWski, andRzej chOdakOWski – zdj./ph  Michał bukOjeMski,  
jacek petRycki – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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DZień DZiecka 
children’s day 
 
PAWEŁ KĘDZIERSKI

1981 – 16’ 

The film tell a story of brothers, who 
are shown in their everyday life from 
dawn until dusk. Paweł Kędzierski 
shows the pressure the kids are under 
in their school life and in their family.

Bohaterami filmu są bracia, których 
codzienne życie zostało przedstawione 
od zmierzchu do świtu. W ilustracji 
jednego dnia z życia bohaterów 
Paweł Kędzierski przedstawia presję, 
jakiej poddawane są dzieci w szkole 
i w rodzinie.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR. paWeł kędzieRski – zdj./ph  WitOld stOk – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

kaNDYDat 
candidate 
 
MARIAN TERLECKI

1981 – 21’ 

The first, historical report prepared 
by the independent Telewizja Polska 
(Polish Television). The film by Marian 
Terlecki shows the election of Lech 
Wałęsa, the world-renown chairman  
of “Solidarity” trade union.  

Historyczna, pierwsza relacja 
przygotowana przez niezależną 
Telewizję Polską. W filmie Mariana 
Terleckiego zarejestrowane zostały 
wybory przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”. Tytułowym kandydatem 
był Lech Wałęsa.   

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR. MaRian teRlecki – zdj./ph  MaRek gąsecki, RyszaRd tORczyński  
– pROd. VideO studiO gdańsk
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NarODZiNY SOliDarNOści 
the birth oF the solidarity 
 
BOHDAN KOSIŃSKI

1981– 29’ 

The film by Bohdan Kosiński shows 
a unique atmosphere of the end of the 
strikes period in Poland in the early 
80’s. The society has finally believed in 
its own power, euphoria and hope was 
in the air. The movie is an attempt to 
immortalize that experience.

Film Bohdana Kosińskiego przedstawia 
niepowtarzalną atmosferę,jaka 
towarzyszyłazakończeniu strajków 
w Polsce na początku lat 80. 
Społeczeństwo uwierzyło we 
własną siłę. Euforia i nadzieja 
wisiały w powietrzu. Film jest próbą 
uwiecznienia tego doświadczenia.  

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 6 O SZTUCE – 17:30-19:00 

Reż./diR. bOhdan kOsiński – zdj./ph  Michał bukOjeMski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

HaMaDria 
hamadria 
 
JACEK SCHMIDT

1981– 16’ 

The film inspired by artistic and poetic 
works by Stanisław Ignacy Witkewicz 
was created in a form of a surreal 
vision. It is filled with characters from 
Witkacy’s dramas and the audience is 
guided through this world of absurd 
and fantasy by the artist’s prose 
verbalized by the narrator.

Film inspirowany plastyczną i literacką 
twórczością Stanisława Ignacego 
Witkiewicza utrzymany w konwencji 
surrealistycznej wizji. Występują  
w nim postacie z dramatów Witkacego, 
a przewodnikiem w tym świecie 
absurdu i fantastyki jest proza 
Witkiewicza wypowiadana ustami 
narratora.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA – 20:30-22:00 

Reż./diR.jacek schMidt  – zdj./ph  pRzeMysłaW skWiRczyński – Muz./Mus. leszek ORleWicz  
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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rOZMOWa 1982 
conVersation 1982 
 
KRZYSZTOF LANG

1982 – 6’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR. kRzysztOF lang – pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

The film from the period preceding the 
fall of communism in Poland shows the 
everyday life of the society. However 
hard it is to talk about the freedom of 
speech, the year 1982 was a beginning 
of ease in the censorship.

W filmie z okresu poprzedzającego 
upadek komunizmu ukazana została 
codzienność ludzi żyjących w tym 
czasie. Ciężko mówić o wolności słowa, 
natomiast rok 1982 był czasem odwilży 
w cenzurze. 

perGaMiN kONfeDeracJi WarSZaWSkieJ 1573 
warsaw conFederation’s parchment 1573 
 
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ 1982– 19’ 

A historical film showing the Europe’s 
politics in 16th century. The title 
parchment was a document introducing 
a wide religious tolerance, being the 
first document of such type in Europe. 
In 1988 the picture was awarded 
an honorable mention at the Polish 
National Short Film Festival for the 
creative pursuits in the area of film 
language.

Film historyczny przedstawiający 
politykę Europy w XVI wieku. Tytułowy 
pergamin konfederacji warszawskiej 
z 1573 roku był aktem wprowadzającym 
szeroką tolerancję religijną. To 
pierwszy taki akt w Europie. W 1988 
roku, podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie, film wyróżniono za 
twórcze poszukiwania w zakresie języka 
filmowego.  

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 4 NOWA ZMIANA – 15:30-17:00 

Reż./diR. gRzegORz kRólikieWicz – zdj./ph  stanisłaW śliskOWski, kRzysztOF ptak  
– Muz./Mus. leszek ORleWicz –  pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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pOWrÓt Z GalaktYki GUteNBerGa 
return From the GutenberG Galaxy 
 
ZBIGNIEW KOWALEWSKI

1983 – 30’ 

The hero of the film is Krzysztof 
Nowak-Tyszowiecki, a film director.  
The hero tells a story full of 
humbleness, he takes the audience  
on a journey throughout his life 
– a life not free from personal 
disappointments.

Bohaterem filmu jest reżyser filmowy 
Krzysztof Nowak-Tyszowiecki. Film 
jest pełną pokory opowieścią bohatera 
zwierzającego się przed kamerą 
z osobistych rozczarowań. Film jest 
symboliczną podróżą przez życie.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 8 W NATARCIU – 13:00-14:30 

Reż./diR. zbignieW kOWaleWski – zdj./ph  MaRek januszkieWicz  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

U pODNÓŻa GÓr OpaWSkicH 
at the Foot oF opaVa mountains 
 
JÓZEF CYRUS

1984 – 8’ 

The film tells a story of cardinal Stefan 
Wyszyński in the 50s. It shows letters 
and stories told by the cardinal about 
the times when he was a political 
prisoner. Security Office ordered the 
monks to leave the monastery, which 
was occupied by the military and 
became the cardinal’s prison.

Film opowiada historię 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 
z lat ’50. Przedstawione zostały listy 
i wypowiedzi kardynała o czasach, 
w których był więźniem politycznym. 
UB nakazało zakonnikom opuścić 
klasztor, który przeszedł pod zarząd 
wojska i stał się więzieniem dla 
kardynała.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 3 WPROST! – 15:00-16:30 

Reż./diR. józeF cyRus – zdj./ph  jacek siWecki  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO
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prZecHODZień 
passerby 
 
ANDRZEJ TITKOW

1984 – 36’ 

The hero of the film is Tadeusz 
Konwicki – an outstanding film 
director and writer. The past times are 
presented ironically in the film. The 
audience can feel a clear optimism of 
the late 80s’ changes. The “Passerby” 
features clips from Konwicki’s films and 
music by Tilt.

Bohaterem filmu jest Tadeusz Konwicki, 
wybitny reżyser i pisarz. W filmie 
minione czasy zostały przedstawione 
w sposób ironiczny. Odczuwa się 
wyraźny optymizm zmian końca lat 
80. W „Przechodniu” wykorzystane są 
fragmenty filmów Konwickiego i muzyki 
zespołu Tilt. 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 18 W NATARCIU – 15:30-17:00 

Reż./diR.andRzej titkOW  – zdj./ph  RyszaRd gajeWski  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

prOM 
Ferry 
 
JACEK TALCZEWSKI

1984 – 20’ 

In the Polish history we tend to skip the 
topic of Polish emigration in the 80s. 
Hundreds of thousands people had left 
Poland during this period. The film tells 
a story of a Polish family, which decided 
to emigrate from Poland to Sweden.

W historii Polski został zupełnie 
pominięty temat polskiej emigracji 
w latach 80. Z Polski w tym czasie 
wyjechały setki tysięcy osób. Film 
opowiada historię rodziny, która 
postanowiła wyemigrować do Szwecji.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 8 W NATARCIU – 13:00-14:30 

Reż./diR.jacek talczeWski  – zdj./ph  andRzej adaMczak  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO
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A story told by a woman working as 
a domestic help. She started to work 
before the war; during the war she was 
sent to a concentration camp, but after 
the war she served in another masters’ 
house. When she finally got her own 
apartment, it was infested by the title 
vermin.

Historia opowiedziana przez pryzmat 
kobiety pracującej jako pomoc domowa. 
Rozpoczęła pracę przed wojną, po 
wojnie i po pobyciu w obozie służyła 
u kolejnych panów. Kiedy otrzymała 
swoje mieszkanie zalęgło się tytułowe 
robactwo.  

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 8 W NATARCIU – 13:00-14:30 

rOBactWO 
Vermin 
 
KRZYSZTOF KRAUZE

1984 – 7’ 

NiepOkONaNi 
undeFeated 
 
A. MAREK DRĄŻEWSKI

1984 – 72’ 

Reż./diR.kRzysztOF kRauze  – zdj./ph  andRzej adaMczak  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

Poznań June 28th, 1956. Crowds of 
workers in the streets. This day went 
down into history as a “Black Thursday”. 
The film by Marek Drążewski depicts 
the mechanisms of gaining and 
exercising authority and was realized 
based on the archives and eyewitnesses 
accounts.

Poznań, 28 czerwca 1956 roku. Tłumy 
robotników na ulicach. Ten dzień 
przeszedł do historii jako tzw. czarny 
czwartek. Film A. Marka Drążewskiego 
obrazuje mechanizmy zdobywania 
i sprawowania władzy. Został 
zrealizowany na podstawie materiałów 
archiwalnych i relacji świadków.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 8 W NATARCIU – 13:00-14:30 

Reż./diR. a. MaRek dRążeWski – zdj./ph  jacek siWecki –  Muz./Mus. jan a.p. kaczMaRek 
– pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO
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laĆ śWiatŁO 
pourinG liGht 
 
WITOLD ŻUKOWSKI

1984 – 20’ 

The last film by Witold Żukowski 
telling a story of the last master of 
the candles molding guild – Franciszek 
Kuras. The film is a nostalgic picture of 
the departing reality.

Ostatni film Witolda Żukowskiego, 
opowiadający historię ostatniego 
cechmistrza zajmującego się laniem 
świec – Franciszka Kurasa. Film jest 
nostalgicznym obrazem odchodzącej 
rzeczywistości.

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 24 W NATARCIU – 13:30-15:00 

JeSteM MĘŻcZYZNą 
i am a man 
 
MARIA ZMARZ-KOCZANOWICZ

Reż./diR.WitOld żukOWski  – zdj./ph  andRzej dąbROWski 
– pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

1985– 16’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

Reż./diR. MaRia zMaRz-kOczanOWicz  – zdj./ph  czesłaW chWiszczuk  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

The hero of the film is a man – an 
activist from Wroclaw, who held all 
the key positions: from the secretary 
of the party to a commander to the 
Women’s League chairman. Despite of 
a kind of a dictatorship the people like 
their leader. The film is a story about 
problematic social acceptance of the 
regime.

Bohaterem jest mężczyzna, działacz 
jednego z wrocławskich osiedli, który 
piastował wszystkie najważniejsze 
stanowiska: od sekretarza partii, przez 
komendanta aż po przewodniczącego 
koła Ligi Kobiet. Pomimo swoistej 
dyktatury, lud lubi swojego władcę. 
Film jest opowieścią o problematycznej 
społecznej akceptacji reżimu.
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UkrZeSŁOWieNie 
chairiFication 
 
ANDRZEJ KRASZEWSKI

1985 – 13’ 

Chairification by Andrzej Kraszewski 
depicts the lifetime achievement of an 
outstanding Polish painter, critic and 
co-organizer of the Self Study Group 
ZAMP Andrzej Wróblewski. The film 
presents the art works of the artist.

Film Ukrzesłowienie Andrzeja 
Kraszewskiego ukazuje dorobek 
twórczości wybitnego polskiego 
malarza, krytyka i współorganizatora 
Grupy Samokształceniowej ZAMP 
Andrzeja Wróblewskiego. W filmie 
zaprezentowane zostały prace 
plastyczne artysty.

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA – 20:30-22:00 

NaUcZYciele 
teachers 
 
MICHAŁ BUKOJEMSKI

The heroes of the film are three 
teachers, who talk about the problems 
with the upbringing and education of 
the youth, during the teachers’ council 
in the Adam Czartoryski High School 
in Pulawy. Listening to the people 
talking you can feel the hope they 
have in creating a school free from the 
socialistic propaganda.

Bohaterami filmu są trzej nauczyciele, 
którzy podczas rady pedagogicznej 
w Liceum im. Adama Czartoryskiego 
w Puławach rozmawiają na temat 
problemów wychowania i edukacji. 
Wypowiedzi przesiąknięte są nadzieją 
na stworzenie szkoły wolnej od 
socjalistycznej propagandy.

Reż./diR. andRzej kRaszeWski  – zdj./ph  andRzej adaMczak  
–  pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30 

Reż./diR. Michał bukOjeMski  – zdj./ph  WaldeMaR szaRek  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

1985 – 15’ 
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ĆWicZeNia WarSZtatOWe 
workshops 
 
MARCEL ŁOZIŃSKI

1986 – 12’ 

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA –  BLOK 5 SREBRNA DZIESIĄTKA – 17:00-18:30 

After the strikes in the shipyard in 
1981 apathy prevailed in the society. 
The film is an attempt to capture the 
mood of the time through provocation, 
which included conducting a street 
survey, during which the interviewers 
impersonated state television.  
The picture in its design reveals the 
technique of making propaganda films.

Po strajkach w stoczni w 1981 
roku w społeczeństwie zapanował 
marazm. Film jest próbą uchwycenia 
nastroju  tamtych czasów poprzez 
prowokację, która polegała na 
przeprowadzeniu sondy ulicznej, 
podczas której realizatorzy  podszywali 
się pod państwową telewizję. Obraz 
w swojej konstrukcji ujawnia techniki 
realizowania propagandowych filmów.

SZcZUrOŁap 
rat-catcher 
 
ANDRZEJ CZARNECKI

1986 – 20’ 

Andrzej Czarnecki’s film depicts the 
title rat-catcher – a person, whose 
profession is pest control. The hero 
ruthlessly eliminates the intelligent 
enemy. This ambiguous picture won 
awards in Mannheim, Clermont-Ferrand 
and Cracow, amongst others.

Bohaterem filmu Andrzeja Czarneckiego 
jest człowiek, który zawodowo zajmuje 
się tępieniem szczurów. Bohater 
bezwzględnie eliminuje inteligentnego 
przeciwnika. Film jest wieloznacznym 
obrazem o tematyce egzystencjalnej. 
Zdobył nagrody m.in. w Mannheim, 
Clermont-Ferrand i Krakowie.  

Reż./diR. MaRcel łOziński  – zdj./ph  jacek petRycki  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

ŚRODA 6.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA – 20:30-22:00

Reż./diR. andRzej czaRnecki  – zdj./ph  piOtR sObOciński, MaRcin isajeWicz,  
MieczysłaW heRba –  pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych
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kataStrOfa 
catastrophy 
 
A. MAREK DRĄŻEWSKI

1986 – 13’ 

The film presents a theory of 
catastrophes, which was formulated by 
a French mathematician Rene Thom. In 
a humorous manner the authors explain 
the everyday phenomena. The film won 
an award at the Cracow Film Festival 
in 1986.

Filmowe przedstawienie teorii  
katastrof, której autorem jest francuski 
matematyk Rene Thom. Autorzy 
w interesujący i zabawny sposób 
wyjaśniają zjawiska, które występują 
w codziennej rzeczywistości. Film 
zdobył nagrodę na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym w 1986 roku. 

ŚRODA 6.04  – KINO KULTURA  – SALA REJS  – BLOK 7 NAUKA I SZTUKA  – 20:30-22:00 

cYrk SkalSkieGO 
skalski’s circus 
 
JACEK BŁAWUT

1986 – 21’ 

Reż./diR. a. MaRek dRążeWski  – zdj./ph  jacek siWecki, MaRek kupś  
–  pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 20 NOWE WIDZENIE ŚWIATA – 17:30-19:00

Reż./diR. jacek błaWut  – zdj./ph  jacek śliWa. jacek błaWut, lech szybiłO   
–  pROd. WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych

The hero of the film is a pilot, Stanisław 
Skalski, who became famous during 
World War II for shooting down the 
highest number of enemy aircrafts. 
The title circus is a term introduced 
by the Englishmen awed by Skalski’s 
skills. After the war Skalski returned 
to Poland and was sentenced to death. 
The president pardoned the pilot, 
changing the death sentence to a life 
imprisonment.

Bohaterem filmu jest pilot Stanisław 
Skalski, który w czasie II wojny 
światowej zestrzelił największą ilość 
samolotów. Tytułowy cyrk Skalskiego 
to określenie, które wprowadzili Anglicy 
z podziwu dla polskiego pilota. Po 
wojnie Skalski wrócił do kraju i został 
skazany na karę śmierci. Prezydent 
ułaskawił go zamieniając karę śmierci na 
dożywocie.
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prZYpaDek HerMaNa – palacZa 
a case oF herman the stoker 
 
LESZEK WOSIEWICZ

1986 – 22’ 

The hero of the film is Herman S., 
who was a stoker at the Adolf Hitler’s 
headquarters. Herman was an ordinary 
man, who ended up serving one of the 
most notorious criminals of all time.

Bohaterem filmu jest Herman S., 
który trudnił się paleniem w piecach 
w kwaterze głównej Adolfa Hitlera. 
Herman był zwykłym człowiekiem, 
którego zastana rzeczywistość 
doprowadziła do służenia jednemu 
z największych zbrodniarzy 
wszechczasów. 

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 11 SREBRNA DZIESIĄTKA – 16:00-17:30 

prO tOtO 
pro toto 
 
ANDRZEJ TITKOW

1987 – 8’ 

A film impression on nature, which 
through the actions of human becomes 
a utility value. The title pro toto is 
a rule of expressing the entirety by 
its part. The film won an award at the 
Cracow Film Festival.

Impresja filmowa o naturze, która 
na skutek działań  człowieka staje 
się wartością użytkową. Tytułowe 
pro toto to zasada wyrażenia całości 
poprzez część. Film zdobył nagrodę na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Reż./diR. leszek WOsieWicz  – zdj./ph  kRzysztOF ptak –  Muz./Mus. lech bRański   
– pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 18 W NATARCIU – 15:30-17:00

Reż./diR. andRzej titkOW  – zdj./ph  jacek petRycki  
– pROd. studiO FilMOWe iM. kaROla iRzykOWskiegO
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DZień Za DNieM 
day aFter day 
 
IRENA KAMIEŃSKA

1988 – 16’ 

The heroines of the film are twin 
sisters, who believed the communist 
call for the dedication to the physical 
work. Both have devoted their entire 
lives to a hard work. There was no 
time for values which ultimately 
make us human, like love, family and 
entertainment.

Bohaterkami filmu są bliźniaczki, które 
zawierzyły komunistycznym hasłom 
o oddaniu się pracy fizycznej. Siostry 
poświęciły jej całe życie. Nie było czasu 
na wartości takie jak miłość, rodzina czy 
rozrywka.

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30 

NaDZieJa 
hope 
 
TADEUSZ PAŁKA

1988 – 14’ 

A dolorous and depressing picture of 
Warsaw in 1987. The enthusiasm of the 
year 1981 has entirely vanished. The 
film shows images of tired residents, 
people queuing for groceries. Is there 
still a hope?

Przygnębiający obraz Warszawy w roku 
1987. Entuzjazm roku 1981 zupełnie 
zniknął. W filmie przedstawione są 
portrety zmęczonych mieszkańców, 
kolejki do sklepów. Czy jest nadzieja?

Reż./diR. iRena kaMieńska  – zdj./ph  kRzysztOF pakulski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30

Reż./diR. tadeusz pałka  – zdj./ph  cezaRy MakOWski, jacek czeRWiński  
– Muz./Mus. WOjciech WagleWski –  pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych
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DefilaDa 
parade 
 
ANDRZEJ FIDYK

1989 – 60’ 

The film depicts the cult of the North 
Korean leader – Kim Ir Sen. Despite 
the lack of commentary the film is 
a warning against the threat of total 
dictatorship. It was possible to make 
the film, because in North Korea it was 
perceived as glorification of the leader.

Film ukazuje kult wodza Korei 
Północnej Kim Ir Sena. Pomimo braku 
komentarza, obraz jest ostrzeżeniem 
przed groźbą dyktatury totalnej. Film 
można było zrealizować tylko dlatego, 
że w Korei Północnej odebrano go jako 
gloryfikację wodza.  

 ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 11 SREBRNA DZIESIĄTKA – 16:00-17:30 

Reż./diR. andRzej Fidyk  – zdj./ph  kRzysztOF kalukin, MikOłaj nesteROWicz  
– pROd. centRalna WytWóRnia pROgRaMóW i FilMóW teleWizyjnych pOltel

SOWieci, DO DOMU! 
soViets Go home 
 
ANDRZEJ SOROCZYŃSKI

1989 – 23’ 

After 48 years of soviet military being 
stationed in Brzeg, the last 50 soldiers 
left this place only in 1993. The film 
depicts a protest of the residents’, who 
organize a demonstration against the 
soviet military staying on the territory 
of Poland.

W 1993 roku, po 48 latach 
stacjonowania wojsk radzieckich 
w Brzegu, ostatnich 50 żołnierzy 
opuściło to miejsce. Film przedstawia 
protest mieszkańców, którzy organizują 
demonstracje przeciwko przebywaniu 
wojska radzieckiego w Polsce. 

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 16 BIAŁE PLAMY – 13:30-15:00 

Reż./diR. andRzej sOROczyński  – zdj./ph  stanisłaW szabłOWski  
– pROd. WytWóRnia FilMóW dOkuMentalnych i FabulaRnych
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NieNOrMalNi 
abnormals 
 
JACEK BŁAWUT

1990 – 78’ 

 CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 20 NOWE WIDZENIE ŚWIATA – 17:30-19:00

Reż./diR. jacek błaWut  – zdj./ph  jeRzy Rudziński – pROd. pROdukcja FilMóW jacek błaWut,  
WytWóRnia FilMóW OśWiatOWych, stO FilMs, shOp-tROnik

A music teacher arrives at the house 
for the mentally handicapped. After 
a while the teacher gains the residents’ 
trust and they start to open up for him. 
The film is a portrait of the abnormal 
people, who emanate with values often 
lacking amongst those normal. The 
film won multiple awards, in Gdynia, 
San Sebastian and Mannheim, amongst 
others.

Do domu dla osób niepełnosprawnych 
umysłowo przybywa nauczyciel muzyki. 
Po pewnym czasie mężczyzna zyskuje 
zaufanie swoich podopiecznych, 
którzy otwierają się przed nim. Film 
jest poruszającym portretem ludzi 
niepełnosprawnych umysłowo. Obraz 
zdobył szereg nagród, m.in. w Gdyni, 
San Sebastian i Mannheim. 

ta WSpaNiaŁa praca 
this wonderFul Job 
 
PIOTR MORAWSKI

1993 – 23’ 

The fall of communism brought the 
previously unknown problems, such 
as recession and unemployment. The 
heroines of the film are mill girls from 
Lodz, who lost their jobs after closing 
their factory in the free Poland.

Po upadku komunizmu pojawiły się 
nieznane dotąd problemy, m.in. recesja 
i bezrobocie. Bohaterkami filmu są 
łódzkie włókniarki, które straciły pracę 
w wolnej Polsce po zamknięciu ich 
fabryki.

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 16 BIAŁE PLAMY – 13:30-15:00 

Reż./diR. piOtR MORaWski  – zdj./ph  kRzysztOF pakulski  – pROd. studiO FilMOWe kalejdOskOp
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ślaD 
trace 
 
MARCIN LATAŁŁO

1996 – 26’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA KULTURA – BLOK 17 W NATARCIU – 15:00-16:30

Reż./diR. MaRcin latałłO  – zdj./ph  jacek petRycki – Muz./Mus. janusz stRObel  
–  pROd. studiO FilMOWe eVeRest, canal + pOlska, agencja pROdukcji FilMOWej

The film tells a story of Stanisław 
Latałło famous from playing the main 
role in the iconic Krzysztof Zanussi’s 
film – “Illumination”. In the film we hear 
a storied about his life, told amongst 
others by Agnieszka Holland, Krzysztof 
Zanussi, Tadeusz Konwicki, who were 
his friends and by the author of the film 
– Marcin, who is the son of Stanisław, 
who died tragically.

Film opowiada historię operatora 
Stanisława Latałły, który zagrał 
główną rolę w „Iluminacji” Krzysztofa 
Zanussiego. Bohatera wspominają 
m.in. Agnieszka Holland, Krzysztof 
Zanussi i Tadeusz Konwicki, którzy byli 
jego przyjaciółmi, oraz autor filmu – 
syn tragicznie zmarłego Stanisława 
Latałły. 

ODeJścia pOWrOtY... 
departures, comebacks... 
 
ANDRZEJ TITKOW

1997 – 54’ 

A film by Andrzej Titkow tells stories 
of people, who under different 
circumstances came close to death  
– from illness, during surgery or 
a suicide attempt. The heroes tell about 
an extraordinary experience, which 
made them look at life from a whole 
different perspective.

Film Andrzeja Titkowa przedstawia 
relacje osób, które w różnych 
okolicznościach otarły się o śmierć, m.in. 
z powodu choroby, podczas operacji 
czy próby samobójczej. Bohaterowie 
opowiadają o niesamowitym 
doświadczeniu, które nie pozwoliło 
im patrzeć na życie w dotychczasowy 
sposób.

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 18 W NATARCIU – 15:30-17:00 

Reż./diR. andRzej titkOW  – zdj./ph  jacek knOpp – Muz./Mus. piOtR MOss 
– pROd. teleWizja pOlska – i pROgRaM, agencja pROdukcji FilMOWej, studiO FilMOWe tak
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praWDZiWa HiStOria GUŹca 
warthoG – a true story 
 
KRZYSZTOF WIERZBICKI, TOMASZ ZYGADŁO

1997 – 23’ 

The film depicts a story of a warthog, 
which has regained freedom after 
escaping the quarantine which the 
animals prepared for the transportation 
to the San Diego zoo were kept in. 
Artists, politicians and soldiers looking 
for the title warthog give voice to its 
case, some of them are cheering for the 
animal to remain free.

Film ukazuje historię guźca, który 
odzyskał wolność wymykając się 
z kwarantanny, jakiej były poddane 
zwierzęta przygotowywane do 
transportu do zoo w San Diego. 
W sprawie guźca wypowiadają się 
artyści, politycy i żołnierze poszukujący 
zwierzaka. Niektórzy kibicują guźcowi, 
żeby pozostał na wolności.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 12 O KIEŚLOWSKIM – 17:00-18:30

Reż./diR. kRzysztOF WieRzbicki, tOMasz zygadłO  – zdj./ph  słaWOMiR ORMan  
– Muz./Mus. WOlFgang aMadeus MOzaRt  –  pROd. teleWizja pOlska – i pROgRaM

taka HiStOria 
such story 
 
PAWEŁ ŁOZIŃSKI

1999 – 58’ 

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 29 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 20:30-22:00 

Reż./diR. paWeł łOziński  – zdj./ph  paWeł łOziński – pROd. paWeł łOziński pROdukcja FilMóW

The heroes of the film are people from 
one yard in Warsaw’s Powiśle district. 
“It seems that old people have more 
to say to me than the young” – that 
is what Pawel Loziński says about 
his film. This seemingly trivial story 
about an ordinary life raises universal 
reflections on transience and death. It 
is a sentimental journey presenting life 
at its end.

Bohaterami filmu są mieszkańcy 
jednego podwórka znajdującego się 
na warszawskim Powiślu. „Wydaje 
się, że ludzie starzy mają mi więcej 
do powiedzenia niż młodzi” – tak 
o swoim filmie mówił Paweł Łoziński. 
Ta wydawałoby się błaha opowieść 
o zwyczajnym życiu rodzi uniwersalne 
refleksje o przemijaniu i śmierci. To 
sentymentalna podróż prezentująca 
życie u jego kresu. 
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śWiat MOicH WUJkÓW 
the world oF my uncles 
 
KRZYSZTOF MAGOWSKI

2000 – 34’ 

Footage recorded over 80 years ago 
by an uncle of the films author made it 
through the war and the communism 
hidden in a milk jug. This historical 
footage is contrasted with modern 
footage. It is a sentimental journey to 
the places which no longer exist.

Nakręcone 80 lat temu przez jednego 
z wujków Krzysztofa Magowskiego 
materiały filmowe przetrwały wojnę 
i komunizm w konwi na mleko. Ocalałe 
kadry są skontrastowane ze zdjęciami 
współczesnymi. To sentymentalna 
podróż do miejsc, które dziś już nie 
istnieją.

CZWARTEK 7.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 27 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 16:30-18:00

Reż./diR. kRzysztOF MagOWski  – zdj./ph   jan budzOWski, steFan dOeRFFeR  
– Muz./Mus. daRiusz żebROWski  – pROd. teleWizja pOlska, agencja pROdukcji FilMOWej,  
studiO FilMOWe kalejdOskOp

HiMilSBacH. praWDY, BUJDY, cZarNe DZiUrY 
himilsbach. truths, myths, black holes 
 
STANISŁAW MANTURZEWSKI, MAŁGORZATA ŁUPINA 2002 – 53’ 

The hero of the film is Jan Himilsbach, 
an iconic figure even during his lifetime. 
A docker, stonemason, writer, actor 
pictured through the people from his 
closed surrounding. The film features 
archival interviews, clips from his films 
and a song “Fortune, where you are?” 
for which he wrote the lyrics.

Bohaterem filmu jest Jan Himilsbach, 
postać kultowa już za życia. Doker, 
kamieniarz, pisarz, aktor został 
przedstawiony przez pryzmat bliskich 
mu osób. W filmie wykorzystane 
zostały archiwalne wywiady, fragmenty 
filmów, a także piosenka „Szczęście, 
gdzie ty jesteś”, do której Himilsbach 
napisał tekst.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA STOLICA – BLOK 15 ZŁOTA DZIESIĄTKA – 21:00-22:30 

Reż./diR. stanisłaW MantuRzeWski, MałgORzata łupina  – zdj./ph  kRzysztOF pakulski  
–  pROd. studiO FilMOWe kalejdOskOp, agencja pROdukcji FilMOWej, teleWizja pOlska  
– pROgRaM ii
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00 pOSte reStaNte 
poste restante 
 
MARCEL ŁOZIŃSKI

2008 – 14’ 

Mail which cannot be delivered, 
because the addressees are impossible 
to be found, ends up in the Office of 
the Undeliverable Mail in Koluszki. 
Every year there is around a million 
undelivered letters, some of which are 
addressed to God. The film tells a story 
of one of these letters.

Listy, których adresaci są nie do 
odnalezienia, trafiają do Urzędu 
Przesyłek Niedoręczalnych 
w Koluszkach. W Polsce jest ich co 
roku około miliona, wśród nich niektóre 
adresowane do Pana Boga. Film 
opowiada historię jednego z tych listów.

ŚRODA 6.04 – KINO ILUZJON – SALA MAŁA CZARNA – BLOK 8 W NATARCIU – 13:00-14:30

Reż./diR. MaRcel łOziński– zdj./ph  jacek petRycki – Muz./Mus. WOjciech kilaR  
–  pROd. aRkana studiO

Mit O SZarYM 
the tail oF sZary 
 
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ

2012 – 60’

The main protagonist of the film is 
the legendary commander of Armia 
Krajowa partisan squad – Antoni Heda 
(alias Szary), who acted in the area of 
kieleckie district. The film is an attempt 
to reconstructing the title myth about 
Szary.

Bohaterem filmu jest legendarny 
dowódca oddziałów partyzanckich  
Armii Krajowej Antoni Heda  
(pseudonim Szary), który działał na 
terenie okręgu kieleckiego. Film jest 
próbą  zrekonstruowania tytułowego 
mitu o Szarym.

CZWARTEK 7.04 – KINO KULTURA – SALA REJS – BLOK 16 BIAŁE PLAMY – 13:30-15:00 

Reż./diR. gRzegORz kRólikieWicz – zdj./ph  stanisłaW ścieszkO, RaFał WRóbleWski,, 
zdzisłaW kaczMaRek, stanisłaW ścieszkO jR, aleXandRe jacquat  
– pROd. studiO FilMOWe n, teleWizja pOlska
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Banach Roman
Urodził się w 1912 r. w Warszawie; 
zmarł w 1966. Operator, realizator, 
montażysta, scenarzysta. W czasie 
powstania warszawskiego był 
operatorem filmowym.
Born in 1912 in Warsaw. 
Cinematographer, director, editor, 
screenwriter. During Warsaw Uprising 
he was camera operator.

Bławut Jacek
Urodził się w 1950 r. Operator 
i reżyser. Wykładowca w szkołach 
filmowych, m.in. w Berlinie, Warszawie 
i Łodzi. W latach 1992-1994 był 
współwydawcą pisma „Film na 
Świecie”. Zdobywca wielu prestiżowych 
nagród.
Born in 1950. Cinematographer and 
director. Lecturer at film schools 
in Berlin, Warsaw and Lodz, among 
others. In the years 1992-94 he was 
a co-publisher of the magazine “Film 
around the world.” Winner of many 
prestigious awards.

Babijczuk Włodzimierz
Reżyser i realizator filmów 
dokumentalnych. W 1935 r. razem 
z Ireneuszem Platerem-Zyberkiem 
wyreżyserował film „Obóz harcerski”. 
Tytuł filmu jest niepewny, bo 
w zachowanej kopii nie ma planszy 
tytułowej.
Director and producer of documentary 
films. In 1935 together with Ireneusz 
Plater-Zyberk, he directed the film 
“Scout Camp”. The film’s title is 
uncertain, the surviving copy does not 
have the title board.

Borowik Włodzimierz
Urodzony w 1915 r. w Warszawie. 
Reżyser i scenarzysta filmów 
dokumentalnych. Jeden 
z przedstawicieli tzw. czarnej serii 
polskiego kina dokumentalnego. 
Zrealizował wiele znakomitych 
filmów, m.in. „Paragraf  zero”.
Born in 1915 in Warsaw. Director 
and screenwriter of documentary 
films. One of the creators of 
the “Black Series” in the Polish 
documentary film. He has made 
many great films, including 
“Section zero”.

Brzozowska Natalia
Urodziła się w 1915 r., zmarła 
w 1988. Aktywna od 1945 do 1958. 
Scenarzystka i realizatorka filmów 
dokumentalnych.
She was Born in 1915. Active 
between 1945 1958. Screenwriter 
and documentaries producer.

Brzozowski Andrzej
Urodził się w 1932 r. w Łodzi; 
zmarł w 2005 r. w Warszawie. 
Reżyser filmów dokumentalnych 
i fabularnych. Przewodniczący 
Rady Artystyczno-Programowej 
WFDiF w Warszawie. Od roku 1972 
wykładowca PWSFTviT w Łodzi.
Born in 1932, in Lodz, he died 
in 2005, in Warsaw. Director 
of documentaries and feature 
films. Chairman of the Artistic-
Programmatic Council at the 
Documentary Film Studio in Warsaw. 
From 1972 a lecturer at the Film 
School in Lodz.

Brzozowski Jarosław
Urodził się w 1911 r. w Kownie; zmarł 
w 1969 w Warszawie. Reżyser filmów 
dokumentalnych i oświatowych. 
Pracował dla Wytwórni Filmów 
Oświatowych, gdzie zrealizował 21 
filmów popularnonaukowych, głównie na 
temat sztuki.
Director of documentaries and educational 
films. He worked for the Educational 
Film Studios, creating 21 popular-science 
movies mainly in the field of art.

Byrska Irena
Urodziła się w 1901 r. w Warszawie; 
zmarła w 1997 w Skolimowie. Aktorka, 
reżyserka, pedagog. Ukończyła 
Wydział Dramatyczny Warszawskiego 
Konserwatorium. Odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Tworzyła wspólnie z mężem, Tadeuszem 
Byrskim.
She was born in 1901 in Warsaw. Actress, 
director and educator.  She received the 
Order of Polonia Restituta. She worked 
with her spouse Tadeusz Byrski.

Byrski Tadeusz
Urodził się w 1906 r. w Krakowie; 
zmarł w 1987 w Warszawie. Aktor, 
reżyser, dyrektor teatrów, wykładowca  
w warszawskiej PWST. Tworzył wspólnie 
z żoną, Ireną Byrską.
He was born in 1906 In Cracov. Actor, 
director, theatre director, educator in 
warsaw PWST. He worked with his 
spouse Irena Byrska.

Bukojemski Michał
Urodził się w 1946 r. w Wałbrzychu. 
Operator, reżyser filmów 

dokumentalnych. W latach 1971-1976 
współpracował z WF “Czołówka” jako 
operator filmów dokumentalnych. 
Zrealizował zdjęcia do około 50 filmów 
dokumentalnych. W latach 1987–1990 
był wiceprezesem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.
Cinematographer, documentary director. 
In the years 1971-1976 he cooperated 
with “Czołówka” film studio as 
a cinematographer of documentary films. 
He created about 50 documentaries. 
From 1987 to 1990 he was vice-president 
of the Polish Filmmakers Association.

Chodakowski Andrzej
Reżyser filmów dokumentalnych. 
Wspólnie z Andrzejem Zajączkowskim 
nakręcił film „Robotnicy ‘80” rejestrując 
przebieg negocjacji robotników 
z ówczesną władzą podczas akcji 
strajkowej.
Documentary director. Together with 
Andrzej Zajączkowski, he created a film 
of a historical value “Workers ‘80” 
recording the negotiations between the 
workers and the authorities during the 
strike.

Czarnecki Andrzej
Urodził się w 1952 r. w Darłowie. 
Ukończył ASP we Wrocławiu 
oraz Wydział Radia i Telewizji UŚ 
w Katowicach. Reżyser, scenarzysta. 
Członek Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.
He was born in 1952 in Darłowo. 
Graduated ASP in Wrocław and Radio 
and Television from UŚ in Katowice. 
Director, screenwriter. Member of Polish 
Filmmakers Association.
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Cyrus Józef
Urodził się w 1947 r. w Raciborzu. 
Ukończył Wydział Operatorski oraz 
Wydział Reżyserii na PWSFTviT w Łodzi. 
Członek Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.
He was born in 1947 In Raciborz. 
Graduated as Director of Photography at 
the PWSFTviT in Lodz. Member of Polish 
Filmmakers Association.

Drążewski A. Marek 
Urodził się w 1947 r. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Reżyserii 
PWSFTviT w Łodzi. Reżyser, scenarzysta, 
montażysta. Przewodniczący Sekcji Filmu 
Dokumentalnego SFP.
He was born in 1947 in Warsaw. 
Graduated Department of Film Direction 
at the PWSTviF in Lodz. Director, 
screenwriter and editor. President of SFP 
Documentaries section.

Dubowski Grzegorz
Urodził się w 1934 r. w Nowym 
Dworze Mazowieckim; zmarł w 1996 
w Warszawie. Reżyser, scenarzysta, 
dziennikarz. Organizator Przeglądu 
Filmów o Sztuce w Zakopanem.
He was born in 1934 In Nowy Dwor 
Mazowieck. Director, screenwriter and 
journalist. Organizer and promoter of Art 
Film Festival in Zakopane.

Fidyk Andrzej
Urodził się w 1953 w Warszawie. Reżyser, 
scenarzysta, producent. Absolwent 
Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. 
Profesor sztuk filmowych. Twórca 
programów telewizyjnych, m.in. “Czas na 
dokument”. Jego filmy zdobywały liczne 
nagrody.
Director, screenwriter and producer. 
Graduated International Trade at the 

SGPiS. Professor of cinematography, 
creator of “Time for document” show. 
His movies were awarded many prizes.

Gabryelski Jerzy
Urodził się w 1906 r. we Lwowie; zmarł 
w 1978 w Nowym Jorku. Ukończył 
PIST w Warszawie, następnie wyjechał 
na stypendium filmowe do Francji. 
W czasie powstania warszawskiego był 
operatorem filmowym.
He was born in 1906 in Lviv. Graduated 
PIST in Warsaw, then went to Paris for 
cinematic scholarship. During Warsaw 
Uprising he was camera operator.

Gryczełowska Krystyna 
Urodziła się w 1931 r. w Wilnie; zmarła 
w 2009 w Łodzi. Absolwentka Wydziału 
Scenariopisarstwa WGiK w Moskwie. 
Związana z warszawską Wytwórnią 
Filmów Dokumentalnych, gdzie 
zadebiutowała jako reżyserka. Laureatka 
wielu nagród festiwalowych.
A graduate of the Screenwriting Faculty 
at WGiK in Moscow. Associated with 
the Warsaw Documentary Film Studio, 
where she made a debut as a director. 
The winner of numerous festival awards.

Has Wojciech Jerzy
Urodził się w 1925 r. w Krakowie; zmarł 
w 2000 w Łodzi. Reżyser, scenarzysta, 
producent. Filmem dokumentalnym 
zajmował się na początku swojej 
kariery. Został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski.
He was born in 1925 In Cracow. 
Director, screenwriter and producer. 
At the beginning of his career, was 
creating documentaries. Decorated with 
Commander’s Cross with Star of Polonia 
Restituta

Hoffman Jerzy
Urodził się w 1932 r. w Krakowie. 
Ukończył Wydział Reżyserii WGiK 
w Moskwie. Wspólnie z Edwardem 
Skórzewskim debiutowali krótkim 
filmem „Czy jesteś wśród nich?!”. Filmy 
dokumentalne Hoffmana i Skórzewskiego 
zdobyły wiele prestiżowych nagród, m.in. 
w Krakowie, Wenecji i Moskwie.
Born in 1932 in Cracow. He graduated 
from the Directing Faculty at WGiK 
in Moscow. Together with Edward 
Skórzewski, he made his debut film “Are 
you among them?!”. Documentaries 
by Hoffman and Skórzewski won many 
prestigious awards in Cracow, Venice and 
Moscow among others.

Jaworski Tadeusz
Urodził się w 1926 r. Ukończył Wydział 
Reżyserii PWSF w Łodzi. Podróżnik, 
reżyser, scenarzysta. Jego film “Selling 
Out” został w 1973 r. nominowany do 
Oscara.
He was born in 1926, graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSF in Lodz. Traveler, director and 
screenwriter. His movie “Selling Out” was 
nominated for Oscar award  in 1972.

Kamieńska Irena
Urodziła się w 1928 r. w Łyszkowicach. 
Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi 
oraz reżyserię na PWSTiF w Łodzi. 
Odznaczona wieloma nagrodami, m.in. 
Nagrodą SFP za wybitne osiągnięcia 
artystyczne.
He was born in 1928 In Łyszkowice. 
Graduated Medical University in Lodz 
and Directing at the PWSTiF. Decorated 
with many awards among others, Polish 
Filmmakers Association for outstanding 
artistic achievement.

Kędzierski Paweł
Urodził się w 1946 r. w Warszawie. 
Ukończył Wydział Reżyserii Szkoły 
Filmowej w Łodzi. Był członkiem 
Zespołu Filmowego “X” Andrzeja Wajdy. 
Wieloletni przewodniczący Sekcji Filmu 
Dokumentalnego SFP.
He was born in 1946 in Warsaw. 
Graduated Department of Film Direction 
on PWSF in Lodz. He was a member of 
Andrzej Wajda’s Zespol Filmowy “X”. 
Former president of SFP Documentaries 
section.

Kosiński Bohdan
Urodził się w 1922 w Kościeniewiczach; 
zmarł w 2003 w Warszawie. Absolwent 
Wydziału Reżyserii PWSF w Łodzi, 
reżyser filmów dokumentalnych. 
Odznaczany wieloma orderami 
i nagrodami m.in. Smokiem Smoków na 
KFF za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
filmu dokumentalnego.
Graduated Department of Film Direction 
at the PWSF in Lodz. Director of 
documentaries. Decorated with many 
orders and awards among others Dragon 
of Dragons at the KFF for lifetime 
achievement in Documentaries

Kowalewski Zbigniew
Urodził się w 1953 r. w Kluczborku. 
Reżyser, scenarzysta. Absolwent 
Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. 
Członek Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.
Director, screenwriter. He was born in 
1953 In Kluczbork Graduated Department 
of Film Direction at the PWSTviF in 
Lodz. Member of Polish Filmmakers 
Association.

   205204  



BI
OG

RA
M

Y 
/ 

//
 B

IO
GR

AP
HI

ES
BIOGRAM

Y / // BIOGRAPHIES

Kraszewski Andrzej
Urodził się w 1958 r. w Warszawie. 
Reżyser, scenarzysta. Ukończył Wydział 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego film 
“Ukrzesłowienie” zdobył Srebrnego 
Pegaza na Przeglądzie Filmów o Sztuce 
w Zakopanem.
Director and screenwriter. Graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSTviF in Lodz. 

Krauze Krzysztof
Urodził się w 1953 r. w Warszawie; 
zmarł w 2014 w Grodzisku 
Mazowieckim. Reżyser i scenarzysta. 
Ukończył Wydział Operatorski 
PWSFTviT w Łodzi. Uhonorowany 
wieloma orderami i nagrodami w kraju 
i za granicą.
Director and screenwriter, born in 1953. 
Graduated as Director of Photography 
at the PWSFTviT in Lodz. Decorated 
with many orders, national and 
international awards.

Królikiewicz Grzegorz
Urodził się w 1939 r. w Aleksandrowie 
Kujawskim. Profesor sztuki filmowej. 
Ukończył Wydział Reżyserii PWSTiF 
w Łodzi. Jego filmy były wielokrotnie 
nagradzane. Odznaczony m.in. Złotym 
Medalem “Zasłużony Kulturze - Gloria 
Artis”.
Professor of cinematic arts, born in 
1939. He has graduated Department 
of Film Direction at the PWSF in Lodz. 
His films received many prizes and he 
himself was decorated, among others, 
with Gold Medal “Merit to Culture” of 
Gloria Artis.

Lang Krzysztof
Urodził się w 1950 r. w Warszawie. 
Ukończył Wydział Chemii UW oraz 

Wydział Filmowo-Telewizyjny na 
Uniwersytecie Śląskim. Reżyser. Jego 
filmy dokumentalne były wielokrotnie 
nagradzane.
He was born in 1950 in Warsaw. 
Graduated Faculty of Chemistry at the 
University of Warsaw and Faculty of 
Radio and Television at the University 
of Silesia. Film director whose  films 
recived many awards.

Latałło Marcin
Urodził się w 1967 r. w Warszawie. 
Reżyser, aktor, scenarzysta, tłumacz. Syn 
operatora i reżysera Stanisława Latałły, 
któremu  poświęcił film dokumentalny 
„Ślad”.
Born in 1967 in Warsaw. Director, actor, 
screenwriter, translator. Son of a director 
and cinematographer Stanislaw Latałło, 
to whom he dedicated the documentary 
“Trace”.

Łomnicki Jan
Urodził się w 1929 r.; zmarł w 2002 
w Warszawie. Ukończył Wydział Reżyse-
rii PWSF w Łodzi. Reżyser i scenarzysta; 
pozostawił po sobie bogatą filmog-
rafię dokumentalną. Otrzymał wiele 
prestiżowych nagród, m.in. Srebrnego 
Bumeranga - I nagrodę dla filmu krót-
kometrażowego na MFF w Melbourne.
He was born in 1929, graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSF in Lodz. Director and screenwriter. 
He left behind impressive documentary 
filmography. Awarded with many 
prestigious prizes, among others, Silver 
Boomerang 1st prize for short film on 
Melbourne movie festival.

Łoziński Paweł
Urodził się w 1965 r. w Warszawie. 
Zadebiutował filmem „Miejsce 

urodzenia”. Reżyser, producent. Zdobył 
wiele nagród, m.in. Złotego Lajkonika na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym za film 
„Taka historia”.
His debut film was “Birthplace”. 
A director and a film producer. He 
won multiple awards including Golden 
Hobby Horse at the Cracow Film 
Festival for “Such story”.

Łupina Małgorzata
Urodziła się w 1969 r. Reżyserka, autorka 
zdjęć filmowych. Związana ze stacją TVN.
Director and cinematographer, born 
in 1969. Associated with the TVN film 
station.

Maciejewski Wojciech
Urodził się w 1945 r. w Łodzi. Jest 
absolwentem Wydziału Reżyserii 
PWSFTviT w Łodzi. Specjalizuje się 
w krótkich filmach dokumentalnych. 
Laureat wielu nagród.
He was born in 1945 in Lodz. Graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSTviF in Lodz. He specializes in short 
documentaries. He recived many awards.

Magowski Krzysztof
Urodził się w 1952 r. w Poznaniu. 
Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Wydziału Radia i Telewizji UŚ 
w Katowicach. Przewodniczący Sekcji 
Telewizyjnej Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.
A graduate of the Faculty of Law at the 
Adam Mickiewicz University in Poznan 
and the Faculty of Radio and Television 
at the University in Katowice. He is the 
Chairman of the Programme Council 
of the Polish Television and a chairman 
of the Television Section of the Polish 
Filmmakers Association.

Makarczyński Tadeusz
Urodził się w 1918 r.; zmarł w 1987 
w Warszawie. Scenarzysta i reżyser 
filmów dokumentalnych. Ukończył 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Uhonorowany wieloma nagrodami 
i odznaczeniami, m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
He was born in 1918. Screenwriter and 
director of documentaries. Graduated 
law at the University of Warsaw. 
Decorated with many orders and 
awards, among others Officer’s Cross  
of Polonia Restituta.

Manturzewski Stanisław
Urodził się w 1928 r. w Warszawie; zmarł 
w 2014 tamże. Ukończył Archeologię 
na UW. Scenarzysta i reżyser filmów 
dokumentalnych i fabularnych. 
W 2011 roku otrzymał Nagrodę SFP za 
całokształt osiągnięć artystycznych.
He was born in 1928 in Warsaw. 
Graduated Faculty of Archaeology at the 
University of Warsaw. Screenwriter and 
director of documentaries and feature 
movies. In 2011 received SFP prize for his 
lifetime artistic achievements.

Marczak Karol
Urodził się w 1902 r. w Żyrardowie; 
zmarł w 1977 we Wrocławiu. Reżyser, 
scenarzysta, operator. Motywem 
przewodnim jego twórczości były 
zagadnienia przyrodnicze. Otrzymał 
wyróżnienie za film “Śluzowce” na MF 
Filmów Naukowych w Brukseli.
He was born in 1902 In Żyrardow. 
Director, screenwriter and 
cinematographer. The leitmotif of his 
work was natural science. Awarded 
for film “Śluzowce” on Scientyfic films 
festival in Brussels.
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Marzyński Marian
Urodził się w 1937 r. w Warszawie. Jego 
debiut “Powrót statku” został obsypany 
nagrodami. Laureat wielu wyróżnień, 
m.in. Emmy w 1986 i 1990 za filmy 
dokumentalne.
He was born in 1937 in Warsaw. His debut 
“Powrót statku” received many awards. 
Awarded with many prizes among the 
others Emmy n 1986 and 1990 for his 
documentaries.

Mierzejewski Jerzy
Urodził się w 1917 r. w Krakowie; 
zmarł w 2012 w Warszawie. Ukończył 
ASP w Warszawie. Malarz, pedagog 
PWSFTviT w Łodzi. Kierownik artystyczny 
Studia Miniatur Filmowych Se-Ma-For.
He was born in 1917 In Cracow. Graduated 
Academy of Fine arts in Warsaw. Painter, 
lecturer at the PWSFTViT in Lodz. Artistic 
director of Small Movies Studio Ma-For.

Morawski Piotr
Urodził się w 1948 r. Reżyser 
i scenarzysta. Członek Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.
Director and screenwriter born in 1948. 
Member of the Polish Filmmakers 
Association.

Możdżeński Stanisław
Urodził się w 1916 r. w Berdyczowie; 
zmarł w 1980. Reżyser filmów 
krótkometrażowych. Laureat 
prestiżowych nagród.
He was born in 1916 in Berdyczow. 
Director of short films. His movies were 
awarded with many awards.

Munk Andrzej
Urodził się w 1921 r. w Krakowie; zmarł 
w 1961. Ukończył Wydział Operatorski 
PWSF w Łodzi. Reżyser, scenarzysta, 

operator. Jego filmy zdobywały liczne 
nagrody na festiwalach krajowych 
i zagranicznych.
Graduated as Director of Photography at 
the PWSFTviT in Lodz. He was born in 1921. 
Director of photography and film director. 
His movies were awarded many awards on 
Polish and international festivals.

Ordyński Ryszard
Urodził się w 1878 r. w Makowie 
Podhalańskim; zmarł w 1953 
w Warszawie. Ukończył Wydział Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reżyser 
teatralny i filmowy. W 1934 r. został 
przewodniczącym Naczelnej Rady 
Przemysłu Filmowego w Polsce.
He was born in 1878. Graduated Polish 
philology at the Jagiellonian University. 
Theatre and film director. In 1934 He 
become a chairman of Supreme Council 
of Film Industry in Poland.

Osiecka Agnieszka
Urodziła się w 1936 r. w Warszawie; 
zmarła w 1997 tamże. Ukończyła Wydział 
Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Poetka, 
pisarka, reżyserka, autorka tekstów 
do ponad dwóch tysięcy piosenek. 
Jej twórczość reżyserska zawiera się 
w latach 1958-1961.
She was born in 1936. Graduated Department 
in Film Direction at the PWSTviF in Lodz. 
Poet, writer, director, author of over two 
thousand song lyrics. She was making films 
between 1958 and 1961.

Pałka Tadeusz
Urodził się w 1942 roku w Kazimierzu 
Dolnym. Reżyser filmów dokumentalnych, 
wykładowca, producent filmowy. 
W swojej twórczości poświęcił wiele 
uwagi Kazimierzowi  Dolnemu nad Wisłą.
Born in 1942 in Kazimierz Dolny. 

Documentary director, lecturer, film 
producer. In his work he devoted much 
attention to Kazimierz on the Vistula River.

Panufnik Andrzej
Urodził się w 1914 r. w Warszawie; zmarł 
w 1991 w Twickenham w Wielkiej Brytanii. 
Kompozytor, dyrygent. Zrealizował 
film “Ballada f-moll”. Jego muzyka była 
wykorzystywana w filmach. W 1991 r. 
został odznaczony przez królową Elżbietę 
II tytułem szlacheckim.
Composer and conductor born in 1914 in 
Warsaw. He created “BALLADA F-MOLL” 
documentary. His music was used in many 
movies. In 1991 he was knighted by Queen 
Elizabeth II.

Papuziński Andrzej
Urodził się w 1932 r. w Warszawie. Ukończył 
Wydział Reżyserii PWSTiF w Łodzi. 
Reżyser, scenarzysta, scenograf. Członek 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
He was born in 1932 in Warsaw. Graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSF in Lodz. Director, screenwriter and 
scenographer. Member of Polish Filmmakers 
Association.

Piekutowski Andrzej
Urodził się w 1933 r. w Lublinie. Absolwent 
Wydziału Reżyserii PWSF w Łodzi. 
Reżyser, scenarzysta, producent. Członek 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
He was born in 1933 in Lublin, graduated 
Department of Film Direction at the 
PWSF in Lodz. Director, screenwriter and 
roducer. Member of Polish Filmmakers 
Association.

Piwowski Marek
Urodził się w 1935 r. w Warszawie.  
Reżyser i scenarzysta. W 1967 ukończył 
Wydział Reżyserii PWSTiF w Łodzi.

Director and screenwriter born in 1935. 
In 1967 he graduated from the Directing 
Faculty at the Film School in Lodz.

Plater-Zyberk Ireneusz
Urodził się w 1896 r.; zmarł w 1946. 
Reżyser, scenarzysta, producent. W latach 
1933-1939 był wiceprezesem Związku 
Producentów Filmów Krótkometrażowych 
w Warszawie.
Born in 1896. Director, screenwriter, 
producer. In the years 1933-1939 he 
was vice-president of the Short Films 
Producers Association in Warsaw.

Pomianowski Włodzimierz
Urodził się w 1931 r. w Krakowie. 
Absolwent Wydziału Reżyserii PWSF 
w Łodzi. Reżyser, scenarzysta, autor 
komentarzy do filmów dokumentalnych.
Born in 1931 in Krakow. A graduate of the 
Faculty of Directing at the National Film 
School in Lodz. Director, screenwriter, author 
of commentaries to documentary films.

Rybczyński Bogusław
Urodzony w 1928 r. w Krakowie; zmarł 
w 2005 r. w Warszawie. Reżyser 
i scenarzysta filmów dokumentalnych. 
W 1955 r. ukończył WGIK w Moskwie. 
Członek Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.
Born in 1928, in Cracow, he died in 2005, 
in Warsaw. Director and screenwriter of 
documentaries. In 1955 he graduated from 
the VGIK in Moscow. Member of the 
Polish Filmmakers Association.

Schmidt Jacek
Urodził się w 1955 r. we Wrocławiu. Ukończył 
Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Reżyser 
filmów dokumentalnych. Prezes Wytwórni 
Filmów Oświatowych w Łodzi. Jego film 
“Hamadria” zdobył wiele nagród.
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Graduated Department of Film Direction 
at the PWSTviF in Lodz. Director of 
documentaries. President of Educational 
Film Studio in Lodz. His film “Hamadria” 
won many awards.

Skalski Jacek
Urodził się w 1958 r. w Pruszkowie; zmarł 
w 1996. Ukończył Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował na 
IDHEC w Paryżu. Jego filmy zdobywały 
wiele nagród, m.in. Nagrodę Publiczności 
na MF Filmów o Prawach Człowieka 
w Strasburgu.
He was born in 1958 in Pruszkow. 
He graduated Polish philology at the 
University of Lodz. Awarded with many 
prestigious awards, among others, 
Audience award at the Human Rights 
Film Festival in Sztrasburg.

Skórzewski Edward
Urodził się w 1931 r. w Łodzi; zmarł 
w 1991 w Warszawie. Reżyser 
i scenarzysta. Debiutował wspólnie 
z Jerzym Hoffmanem w 1954. Razem 
zrealizowali najwybitniejsze filmy 
tzw. czarnej serii polskiego kina 
dokumentalnego.
Director and screenwriter. He made 
his debut with Jerzy Hoffman in 
1954 as a director of documentary 
films. Together they were the most 
outstanding creators of the so-
called “Black Series” of the Polish 
documentaries.

Skrobiński Józef
Urodził się w 1910 r.; zmarł w 1979. 
Malarz, reżyser, animator, współpracował 
z Wytwórnią Filmów Oświatowych 
tworząc filmy dokumentalne na tematy 
edukacyjne.
Director and animator, born in 1910 

Painter. He was collaborating with WFO 
and creating educational documentaries.

Sprudin Sergiusz
Urodził się w 1913 r.; zmarł w 1996 
w Warszawie. Ukończył Wyższą Szkołę 
Handlową we Lwowie. Operator, reżyser, 
scenarzysta. Laureat wielu nagród 
i odznaczeń państwowych.
He was born in 1913. Graduated Trade 
university in Lviv. Cinematographer, 
director and screenwriter. Honored with 
many awards and national orders.

Stando Robert
Urodził się w 1931 r. Reżyser i scenarzysta. 
Absolwent PWST w Warszawie. W 1957 
jego film “Naprzód kolejarze” zdobył 
I nagrodę na festiwalu etiud PWSFTviT.
Film director and screenwriter, was born in 
1931. Graduated PWST in Warsaw. In 1957 
his Movie “Naprzód Kolejarze” was awarded 
with 1st prize PWSFTviT etiude festival.

Szulkin Piotr
Urodził się w 1950 r. w Gdańsku. Reżyser, 
scenarzysta, plastyk, autor książek. 
Wykładowca (prof. dr hab.) Szkoły 
Filmowej w Łodzi. Autor ponad 30 
realizacji artystycznych (filmy fabularne, 
krótkie, teatry TV, książki), za które 
otrzymał ponad 50 nagród (w większości 
międzynarodowych). W 2013 roku 
za zasługi dla polskiej kultury został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
Born in 1950, in Gdansk. Film director, 
screenwriter, artist, author of books. 
Lecturer (prof.) at the Film School in Lodz. 
Author of more than 30 artistic projects  
(feature films, shorts,  TV theaters, books) 
for which he received more than 50 
awards (mostly international). In 2013 
years for his contribution to Polish culture 

he was awarded the Knight’s Cross  
of the Order of Polonia Restituta.

Talczewski Jacek
Urodził się w 1955 r. Reżyser, scenarzysta, 
montażysta, producent. Ukończył fizykę 
i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi.
Graduated from Physics and Philosophy 
at the University of Lodz and Department 
of Film Direction at the PWSTviF in 
Lodz. Director, screenwriter, editor and 
producer.

Terlecki Marian
Urodził się w 1954 r. w Gdańsku; zmarł 
w 2010 w Nadarzynie k. Warszawy. 
Ukończył Studium Scenariuszowe 
PWSFTviT w Łodzi. Reżyser, producent, 
jego filmy były wielokrotnie nagradzane. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski .
He was born in 1954 in Gdańsk. 
Graduated Screenwriting Study at the  
PWSFTviT. Director and producer. His 
films revived many awards. Decorated 
with Officer’s Cross with Star of Polonia 
Restituta.

Titkow Andrzej
Urodził się w 1946 r. w Warszawie. 
Ukończył reżyserię w PWSFTviT w Łodzi. 
Autor wielu filmów dokumentalnych, 
a także kilku tomików wierszy. Laureat 
licznych nagród, m.in. Złotej Taśmy  SFP 
przyznanej na Ogólnopolskim Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych w Krakowie.
He graduated from Faculty of Directing 
at the National Film School in Lodz. 
Author of many documentaries, as 
well as several volumes of poetry. He 
has won many awards, including the 
“Golden tape”of the Polish Filmmakers 
Association.

Waśko Ryszard
Urodził się w 1947 r. w Nysie. Ukończył 
Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. 
Artysta, reżyser. Filmy dokumentalne 
tworzył głównie w latach 70. 
Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem 
Gloria Artis.
He was born in 1947 In Nysa. Graduated 
as Director of Photography at the 
PWSFTviT in Lodz. Artist and director 
who created documentaries in 70’s. 
Decorated, among others with Sliver 
Medal of Gloria Artis.

Wierzbicki Krzysztof
Urodził się w 1942 r. w Małszycach. 
Reżyser i scenarzysta. Członek 
Zarządu Sekcji Filmu Dokumentalnego 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Born in 1942, in Małszyce. Film director 
and screenwriter. Board member of the 
Documentary Film section in the Polish 
Filmmakers Association.

Wosiewicz Leszek
Urodził się w 1947 r., w Radomyślu 
Wielkim. Reżyser i scenarzysta filmowy. 
Absolwent Wydziału Psychologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz Wydziału Reżyserii PWSFTviT 
w Łodzi. Wykłada w Zakładzie Reżyserii 
Telewizyjno-Filmowej Uniwersytetu 
Śląskiego.
Born in 1947, in Radomysl Wielki. Polish 
director and screenwriter, he graduated 
from the Faculty of Psychology at the 
Jagiellonian University and Directing 
Faculty at National Film School in Lodz. 
He is a lecturer at the Television and Film 
Directing Faculty at the University of Silesia.

Wrocławski Maksymilian
Urodził się w 1919 r. w Warszawie. 
Reżyser filmowy, scenarzysta, operator 
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filmów dokumentalnych. Twórca filmu 
„Miejsce zamieszkania” o nędzy panującej 
w kombinacie Nowa Huta w Krakowie.
Born in 1919 in Warsaw. Film director, 
screenwriter, cinematographer of 
documentary films. A creator of 
a shocking film “Place of residence” 
depicting poverty prevailing in the 
modern Nowa Huta combine in Cracow.

Zajączkowski Andrzej
Urodził się w 1936 r. Rozpoczął studia 
na Wydziale Filmowym Akademii Sztuk 
Pięknych w Pradze, które zostały przerwane 
na skutek aresztowania za rzekome 
działania antypaństwowe. Wspólnie 
z Andrzejem Chodakowskim zrealizował 
film „Robotnicy ‘80”.
Born in 1936. He began studying at the 
Film Faculty at the Academy of Fine Arts in 
Prague, which were discontinued as a result 
of an arrest for alleged anti-state activities. 
Together with Andrzej Chodakowski, he 
realized a film “Workers ‘80”.

Załuski Roman
Urodził się w 1936 r. w Lidzie. Reżyser 
i scenarzysta. Ukończył Wydział Reżyserii 
PWSF w Łodzi. Znany jako autor filmów 
fabularnych; filmy dokumentalne 
realizował na początku swojej kariery.
Director and screenwriter, born in 1936. 
Graduated Department of Film Direction 
at the PWSF in Lodz. At the beginning 
of his career, he was producing 
documentaries. Well known for his 
feature movies.

Ziarnik Jerzy
Urodził się w 1931 r. w Warszawie; zmarł 
w 1999 tamże. Reżyser i scenarzysta 
filmów dokumentalnych i fabularnych. 
Ukończył WGiK w Moskwie. Odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

He was born in 1931 in Warsaw. Director 
and screenwriter of documentaries 
and feature movies. Graduated WGiK 
in Moscow. Awarded many prizes, 
decorated with Gold Cross of Merit.

Zmarz-Koczanowicz Maria
Urodziła się w 1954 r. w Cieplicach 
Śląskich. Ukończyła Wydział Radia 
i Telewizji UŚ w Katowicach. Reżyserka 
filmów dokumentalnych, doktor 
sztuki filmowej. Uhonorowana m.in. 
Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego 
za osiągnięcia w reżyserii filmów 
dokumentalnych.
Graduated in Radio and Television 
from UŚ in Katowice. Director of 
documentaries, PhD in cinematic 
arts. Decorated, among others 
with Sranisław Wyspiański prize 
for her achievements in directing 
documentaries.

Zygadło Tomasz
Urodził się w 1947 r. w Warszawie; zmarł 
w 2011 tamże. Reżyser filmowy, teatralny, 
scenarzysta. Absolwent Wydziału 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W latach 
1967-1997 wyreżyserował 26 filmów.
Born in 1947. Film and theater director, 
screenwriter. A graduate of the 
Directing Faculty at the Film School in 
Lodz. In the years 1967-1997 he directed 
26 movies.

Żukowski Witold
Urodził się w 1927 r. w Wilnie; zmarł 
w 1985 roku w Łodzi. Wybitny twórca 
filmów etnograficznych. Reżyser 
i scenarzysta filmów oświatowych. 
Born in 1927 in Vilnius. Eminent creator 
of ethnographic films. Director and 
screenwriter of educational films. He 
died in 1985 in Lodz.
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WytWórnia FilmóW OśWiatOWych – Odkryj nas na nOWO

Współtworzymy historię polskiej kinematografii
•	 działamy	nieprzerwanie	od	1949	roku	
•	 zrealizowaliśmy	ponad	5000	filmów	–	dokumentalnych,	oświatowych,	fabularnych		
i	reklamowych

•	 posiadamy	bogate	archiwum	gromadzące	cenne	zbiory	filmowe	o	różnorodnej	tematyce		
i	unikatowej	wartości	historycznej	i	artystycznej

•	 świadczymy	usługi	związane	ze	sprzedażą	licencji	filmowych	i	oferujemy	konkurencyjne	ceny
•	 przez	lata	wyznaczaliśmy	trendy	w	polskim	kinie	popularnonaukowym	i	formach	reklamowych	
(począwszy	od	lat	70-tych),	tworząc	niepowtarzalny	styl	swoich	produkcji

•	w	Wytwórni	swoją	przygodę	z	filmem	zaczynali	najwięksi	twórcy	polskiego	kina,		
którzy	dzięki	niezwykłemu	myśleniu	przekształcali	polską	kinematografię	m.in.:		
Wojciech	Jerzy	Has,	Krzysztof	Zanussi,	Grzegorz	Królikiewicz,	Marek	Koterski,		
Juliusz	Machulski	czy	Jan	Jakub	Kolski

•	 zrealizowane	przez	nas	filmy	zdobyły	1200	nagród	na	polskich	i	zagranicznych	festiwalach,		
a	wiele	z	nich	zalicza	się	do	klasyki	polskiego	dokumentu

Zmieniamy oblicze filmowej Łodzi
•	 jesteśmy	odważni	i	nie	boimy	się	wyzwań,	ponieważ	pracujemy	z	najlepszymi
•	 stoi	za	nami	ogromna	i	chlubna	tradycja,	która	motywuje	i	inspiruje	nas	do	działania
•	 tworzymy	nowe	filmy	często	związane	z	Łodzią	i	Województwem	Łódzkim
•	 świadczymy	wszelkie	usługi	związane	z	produkcją	filmową		
•	 oferujemy	wynajem	montażowni	i	sali	projekcyjnej
•	 organizujemy	plenerowe	pokazy	filmowe
•	 jesteśmy	głównym	organizatorem	Międzynarodowego	Festiwalu	Filmów	Przyrodniczych		
im.	Włodzimierza	Puchalskiego	w	Łodzi

•	 realizujemy	warsztaty	edukacji	filmowej	dla	wszystkich	grup	wiekowych	prowadzone		
przez	profesjonalnych	filmowców;	uczymy	myśleć	kreatywnie	i	uwrażliwiamy	młodzież		
na	otaczający	nas	świat	przyrody		

Budzimy pasję filmową i fotograficzną

Odkryj nas 
na nowo

Kontakt:	www.wfo.com.pl
E-mail:	wfo@wfo.com.pl 

Tel.	+48 42 689 23 45,	Fax.	+48 42 689 23 46
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