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Szanowni Państwo!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym 
na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni  
Wyklęci. Bardzo się cieszę, że spotykają się Państwo  
– twórcy, jurorzy i znawcy oraz wierni i coraz liczniejsi  
widzowie – na czternastej już edycji tej zasłużonej imprezy. 
Początki Festiwalu łączyły się z przywracaniem pamięci 
o podziemiu antykomunistycznym. Z latami przegląd po-
szerzał się o coraz to nowe formy sztuk audiowizualnych, 
a zakres tematyki objął też inne wątki polskich – i nie 
tylko polskich – zmagań o wolność w XX wieku. Impre-
za przyczyniła się do upowszechnienia zainteresowania 
historią oraz popularyzacji wzorców i postaw patriotycz-
nych wśród młodego pokolenia.

Prawda, pamięć i wierność Rzeczypospolitej zwyciężyły  
nad fałszem i manipulacją, obojętnością i zapomnieniem. 
Historia stała się żywym, aktualnym elementem naszej 
współczesności, stale obecnym w debacie publicznej,  
życiu intelektualnym i kulturalnym. Wydawało się, że w ten 
sposób – dzięki ogromnej pracy wielu badaczy i artystów 
– udało się nam odzyskać normalność właściwą wolnemu 
narodowi, żyjącemu we własnym suwerennym państwie. 
Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy nadały Festiwalowi 
i prezentowanym na nim dziełom nowy wyrazisty kontekst.

Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą, ponowna 
manifestacja imperializmu i agresji rosyjskiej, heroiczna  
obrona swojej ojczyzny przez Ukraińców i solidarna  
postawa milionów wspierających ich Polaków – wszystko  
to sprawia, iż twórczość poświęcona sprawie wolności 
nie jest teraz już tylko upamiętnieniem i oddaniem spra-
wiedliwości dawnym bohaterom. Opowieści o naszych 
przodkach i poprzednikach odbieramy jako obraz losów 
uniwersalnych, które są także dziś udziałem milionów  
ludzi w naszym regionie Europy. I jeszcze mocniej niż dotąd 
wybrzmiewa zawarte w nich przesłanie patriotyczne i uni-
wersalne, mówiące o wartościach i ideach fundamental-
nych dla naszego kręgu cywilizacyjnego: godności ludzkiej, 
prawach narodów, swobodach obywatelskich.

                                     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                        

Warszawa, 8 września 2022 roku

Andrzej Duda
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Niezmiernie cieszę się, że mogę ponownie powitać 
Państwa na Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci 
w Gdyni. Wydarzenie to na stałe wpisało się w miej-
ski kalendarz imprez filmowych i jest bliskie sercu 
wielu gdynianom. 

W tym roku nasza radość z goszczenia Państwa jest 
tym większa, że możemy wspólnie doświadczać wy-
darzeń festiwalowych już jako Miasto Filmu UNESCO 
w ramach międzynarodowej Sieci Miast Kreatywnych, do 
której Gdynia została włączona w listopadzie 2021 roku. 

Festiwal jest jedną z imprez, która nie tylko wzbo-
gaca ofertę naszego miasta w zakresie upowszech-
niania kultury filmowej, ale i buduje więzi obywateli 
z najnowszą historią Polski oraz krzewi wartości wy-
pływające z dziedzictwa narodowego, takie jak wol-
ność, odwaga i patriotyzm. Wydarzenie to jest od lat 
źródłem wielu niezwykłych przeżyć i inspiracji. Dzięki 
projekcjom, spotkaniom i dyskusjom mamy okazję  
poznać losy Polaków walczących o niepodległość i prawo  
do samostanowienia – często szerzej nieznanych  
bohaterów, a także ich bliskich. 

WOJCIECH 
SZCZUREK
PREZYDENT GDYNI

Szanowni Państwo,  
Drodzy Uczestnicy Festiwalu,

Te dramatyczne opowieści o walce oraz trudnej co-
dzienności w obliczu wojny i okupacji będą miały 
w tym roku wyjątkową wymowę. Od kilku miesięcy je-
steśmy świadkami brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, 
która ożywia w nas chęć niesienia pomocy narodowi 
dotkniętemu tym konfliktem. Bez wątpienia w trakcie 
Festiwalu będziemy myślami wracać do wojny, która  
toczy się za naszą granicą. Mam jednak nadzieję,  
że dzięki festiwalowym spotkaniom poczujemy siłę 
płynącą z braterskiej wspólnoty w dążeniu do wolności 
i znajdziemy w niej cenne oparcie. 

Życzę Państwu wielu wspaniałych, niezapomnianych 
przeżyć filmowych podczas tegorocznej edycji Festiwalu.

F E S T I WA L  F I L M O W Y  N N W
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Witam was na XIV Międzynarodowym Festiwalu  
Filmowym NNW – na święcie kina nawiązującego do 
najnowszej historii Polski, Europy i świata. Spotykamy 
się w czasie, kiedy naszym kontynencie znowu trwa 
wojna. Festiwal skupia grono twórców, które dobitnie 
od lat mówi o potrzebie pilnowania wolności.

Opisujemy ją w Gdyni na różne sposoby. Począwszy od 
naszego plakatu, przez wystawy, debaty, spektakle, 
koncerty a wreszcie przez ponad 100 filmów fabular-
nych i dokumentalnych. Widzimy w nich, jak filmowcy 
z całego świata na różne sposoby zmagają się z tema-
tem opowiadania o drogach do wolności, również tej 
indywidualnej czy artystycznej. 

Od lat wyróżnia nas to, że na Festiwalu NNW bo-
haterowie historii, niczym w filmie „Ucieczka z kina 
Wolność”, schodzą z ekranu i w świetle jupiterów sta-
ją obok nas – widzów i filmowców. Dają swoje świa-
dectwo i stają się inspiracją kolejnych obrazów. Wśród 
naszych gości są przyjaciele i twórcy z Czech, Węgier, 
Gruzji, Chorwacji, Japonii, Norwegii, USA, Włoch, 
Francji. Ciekawe jest odnajdywanie podobieństw 
i różnic w naszej historii. 

ARKADIUSZ 
GOŁĘBIEWSKI
DYREKTOR FESTIWALU NNW

Szanowni Państwo! 

Wszyscy Państwo uczestnicząc w Festiwalu współtwo-
rzycie jego wyjątkową atmosferę.

Historia naszych dróg do wolności zobowiązuje do 
tego, żeby powstawały filmy na wysokim poziomie.  
Dlatego wśród wielu naszych działań, rozwijamy Aka-
demię Filmową, wspomagając twórców i producentów 
w przygotowaniu dobrego scenariusza, co ułatwia zna-
lezienie środków oraz realizację filmu.

Mam satysfakcję, że Festiwal gromadzi tych, którzy 
chcą z pasją językiem filmowym opisywać i analizować 
świat. Budują fundament, na którym staramy się skle-
jać elementy popękanego, podzielonego świata. I choć 
się różnimy, a historia jest tematem sporów, staramy się 
słuchać nawzajem i budować mosty. 

Mogę dziś powiedzieć, że Polska i Europa mają swój  
Festiwal Wolności.

F E S T I WA L  F I L M O W Y  N N W
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TEATR 
MUZYCZNY

FOYER

wejście
NOWA SCENA

SCENA KAMERALNA 
(poziom +2) NAMIOT

FESTIWALOWY

�wystawy
�książki
�kino plenerowe
�spotkania
�panele dyskusyjne

�akredytacje na wydarzenia
�program Festiwalu NNW
�informacja o noclegach

poziom 1
�SALA GOPLANA
�SALA MORSKIE OKO

�pokazy filmów
�Gala Otwarcia
�wystawy
�spotkania

(poziom +1)
�SALA WARSZAWA
�FORUM STUDENCKIE
�BIURA FESTIWALOWE

NOWA SCENA 
(poziom +1)

wejście główne

Główna Recepcja/Punkt informacyjny

PLAC 
GRUNWALDZKI

HOTEL MERCURE

TAXI

GDYŃSKIE 
CENTRUM FILMOWE
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BANKOMAT

WEJŚCIE
DO MUZEUM
MARYNARKI
WOJENNEJ

KLUB MARYNARKI
WOJENNEJ
RIWIERA

�panele 
  dyskusyjne
�spotkania

�spektakle
�spotkania

�Gala Zamknięcia
�pokazy filmów

�wystawy

PLAC 
WOLNEJ 
UKRAINY
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   3 List Prezydenta Rzeczypospolitej  
 Polskiej Andrzeja Dudy

   4  List Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

   6  Słowo wstępne Arkadiusza Gołębiewskiego  
 twórcy i dyrektora Festiwalu NNW 

 10 Nagrody i jury Festiwalu NNW

 13 O tegorocznym plakacie festiwalowym

 14  Platynowy Opornik – wywiad  
 z Mirosławem Chojeckim

 16 Film Otwarcia – „Brigitte Bardot cudowna”  
 reż. Lech Majewski

 18  Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych

 30  Z dobrej historii powstanie dobry film  
 – wywiad z amerykańską reżyser  
 Marthą Coolidge

 32  Międzynarodowy Konkurs Filmów  
 Dokumentalnych 

 46  Konkurs Filmów Polskich

 60 Trzeba walczyć o bohatera  
 – wywiad z reżyserem Mariuszem Malcem

 62 Konkurs Radiowy

 67  Jeżeli historia ma być nauką życia,  
 to tylko historia prawdziwa – wywiad  
 z Piotrem Wittem, pisarzem, wieloletnim  
 współpracownikiem Radia Wolna Europa

 70  Konkurs Wideoklipów 

 77  Podstawa do zrozumienia świata 
 – wywiad z Markiem Piekarczykiem,  
 muzykiem, liderem TSA

  78  Dziadek był wielkim człowiekiem,  
 bo był skromny – wywiad z Karoliną  
 Maczek-Skillen, wnuczką gen. Maczka

  80  Pokazy specjalne

XIV
FESTIWAL  
FILMOWY
NNW

Redakcja: Magdalena Łysiak, Monika Tarka-Kilen

Okładka: Wojciech Korkuć 

Projekt graficzny: Sławomir Kubryn 

Foto: Arkadiusz Gołębiewski, arch. Scena Kultury,  
arch. Mirosława Chojeckiego, wnet.fm, Katarzyna  
Rogalska-Piekarczyk, Olena Mart, David Miezal,  
Lisbeth Salas (instagram @lisbethsalas), Angelus Silesius,  
Edyta Wittchen, arch. Karoliny Maczek-Skillen,  
arch. Adama Sikory, arch. Jana Maciejewskiego,  
arch. Jan Ptaszyn Wróblewski, arch. alexandra.malatskovskaya,  
arch. Magdaleny Żuk, arch. Przemysława Tejkowskiego

  85  Mówienie o wojnie to jest moja  
 odpowiedzialność – wywiad z Oksaną  
 Czerkaszyną, najlepszą aktorką ukraińską  
 młodego pokolenia

  88  Panele dyskusyjne i spotkania

  96 Akademia Filmowa 

100 Pitching Forum i warsztaty scenariuszowe  
 filmów dokumentalnych

102 Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych 

105  Młodzieżowa Akademia Filmowa  
 #Młodzi dla historii

106  Akademia Mediów Polonijnych

108  Książki 

111  Nagroda literacka im. bł. ks. Władysława  
 Bukowińskiego

115  Attila Szalai – wspomnienie

118  Wystawy

124  Spektakle i wydarzenia muzyczne

125  Moja misja Polska trwa! – wywiad  
 z polsko-amerykańskim aktorem  
 Markiem Proboszem

134  Retrospektywy

138  Aleja Wolności czeka na swoje miasto

139  Polska była dla mnie zawsze najważniejsza  
 – Maria Mirecka-Loryś 

141  Portal Scena Kultury

142  Polskie Drogi – Festiwal Kultury Polonijnej  
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PLATYNOWY OPORNIK
 Nagroda specjalna za całokształt twórczości, 

za niezłomność w podejmowaniu trudnych 
tematów i niezależność w pracy twórczej.  
W tym roku przyznana została współzało-
życielowi KOR, szefowi największego  
podziemnego wydawnictwa NOWa, twórcy 
filmów dokumentalnych o historii najnowszej  
– Mirosławowi Chojeckiemu.

NAGRODA  
W MIĘDZYNARODOWYM  
KONKURSIE FILMÓW 
FABULARNYCH

 Za znalezienie drogi  
do opowiadania światu 
historii uniwersalnych

JURY 
Przewodnicząca Martha Coolidge – amerykańska reżyser filmowa,  
była przewodnicząca (pierwsza kobieta na tym stanowisku) Directors Guild  
of America, wnuczka cioteczna amerykańskiego prezydenta Calvina Coolidge’a.  
Współtworzyła Zoetrope Studio Francisa Forda Coppoli. Laureatka nagrody  
Independent Spirit, nominowana do Emmy oraz DGA. Jest autorką takich filmów  
jak „Valley Girl” (debiut filmowy Nicolasa Cage), „Rambling Rose” (nominacje  
do Oscara dla Laury Dern i Diane Ladd), czy filmu „Znajdę cię” („I’ll Find You”) 

Marek Probosz – aktor i reżyser pracujący w USA. Ukończył łódzką PWSFTViT, 
a także studia na wydziale reżyserii filmowej w The American Film Institute  
w Los Angeles. Jest wykładowcą aktorstwa na Wydziale Teatralnym Uniwersytetu  
Kalifornijskiego w Los Angeles. Grał w wielu serialach i filmach amerykańskich  
m.in. „Przygoda miłosna”, „Helter Skelter” 

Adam Sikora – reżyser, operator filmowy, scenarzysta, od lat pracujący z takimi 
twórcami jak Lech Majewski, Jerzy Skolimowski a także twórcami zagranicą. 
Absolwent PWSFTViT w Łodzi. Wykładowca. Laureat m.in.: Srebrnej Żaby za zdjęcia 
do filmu „Angelus” na Camerimage w Łodzi czy Złotych Lwów za zdjęcia do filmu 
„Essential Killing” na festiwalu w Wenecji. Uhonorowany „Drzwiami do wolności” 
Festiwalu NNW. Zrealizował takie filmy jak: „Młyn i krzyż”, „Wojaczek”,  
„Drugi brzeg”, „Boża podszewka II”, „Autsajder” 

Dénes Nagy – węgierski reżyser i scenarzysta. Absolwent Uniwersytetu Sztuk 
Teatralnych i Filmowych w Budapeszcie oraz Die Deutsche Film- und Fernseha-
kademie Berlin (DFFB). Autor kilku filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. 
Jego dramat wojenny „W świetle dnia” otrzymał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia 
w Berlinie za najlepszą reżyserię

NAGRODA  
IM. RTM. WITOLDA  
PILECKIEGO

 Nagroda w międzynarodowym 
konkursie Filmów Dokumentalnych 
dla najlepszego filmu podejmującego 
tematy wolnościowe

JURY  
Przewodniczący dr Mateusz Werner – polski filozof kultury, eseista, krytyk  
filmowy, wykładowca uniwersytecki, członek Rady Naukowej Instytutu  
Kulturoznawstwa UKSW. W swojej karierze zawodowej piastował  
m.in. stanowisko kuratora programu filmowego Instytutu Adama Mickiewicza  
oraz wicedyrektora Narodowego Centrum Kultury 

Zviad Elizjani – gruziński filmoznawca, organizator i członek Rady Programowej 
Batumi International Art-House Film Festival (BIAFF), międzynarodowego  
wydarzenia mającego na celu wymianę doświadczeń i współpracę filmowców  
oraz producentów filmów artystycznych, niekomercyjnych, z Gruzji i zagranicy 

Anabel Rodríguez Ríos – wenezuelska reżyser, absolwentka London Film 
School. Jej film „Dawno temu w Wenezueli” zdobył główną nagrodę  
w konkursie Międzynarodowych Filmów Dokumentalnych XIII Festiwalu  
Filmowego NNW w Gdyni w 2021 roku 

Vladimir Brnadić – chorwacki reżyser, scenarzysta, historyk i dziennikarz.  
Napisał i wyreżyserował kilkanaście filmów dokumentalnych. Jest redaktorem 
naczelnym Działu Dokumentalnego w Telewizji Chorwackiej 

Dr Paweł Ukielski – historyk i politolog, wicedyrektor Muzeum Powstania  
Warszawskiego, członek Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (PEMC)
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DOKUMENT RADIOWY
 Nagroda główna w konkursie 

dla dokumentu radiowego za 
przeniesienie historii do świata 
słowa i dźwięku. Fundatorem 
nagrody jest Polskie Radio SA

JURY 
Przewodnicząca Magdalena Merta – nauczycielka,  
edukatorka w Instytucie Pamięci Narodowej, aktywistka  
społeczna, tłumaczka, doradca szefa UdsKiOR. Inicjatorka  
Nagrody im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią”  
wręczanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Irena Piłatowska-Mądry – dziennikarka radiowa, reportażystka,  
pedagog, wielokrotnie wyróżniona i nagradzana, laureatka  
m.in. nagrody Polskiego Radia Złoty Mikrofon 

Piotr Witt – pisarz, eseista i dziennikarz mieszkający w Paryżu.  
Wieloletni korespondent i komentator Radia Wolna Europa, korespondent 
Radia Wnet. Autor książek: „Hôtel de Monaco – Ambassade  
do Pologne”, „Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie”

NAGRODA  
IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA 

BUKOWIŃSKIEGO
 Nagroda za umiejętne  

opowiadanie historii w literaturze. 
W tym roku przyznana została 

Janowi Maciejewskiemu

NAGRODA  
IM. JANUSZA KRUPSKIEGO

 Za odwagę i trud  
w poszukiwaniu tematów  
oraz postaci niepokornych,  
niezłomnych, wyklętych. 
Fundatorem Nagrody jest  
Fundacja Rodziny Witaszków

JURY 
Przewodnicząca Joanna Krupska – żona patrona nagrody,  
współzałożycielka Związku Dużych Rodzin, działaczka społeczna 

Dr Karol Nawrocki – prezes IPN, historyk i publicysta 

Paweł Witaszek – przedsiębiorca; sponsor nagrody 

Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób  
Represjonowanych, historyk, publicysta, działacz społeczny 

Paweł Nowacki – sekretarz kapituły nagrody, historyk, dziennikarz, 
wydawca, publicysta, producent filmowy

NAGRODA DYREKTORA  
FESTIWALU NNW

 Za artystyczne przekładanie  
historii na język filmu

ZŁOTY OPORNIK
 Nagroda główna  

w konkursie polskich  
filmów dokumentalnych  
za najlepszy dokument  

Festiwalu NNW

JURY 
Przewodniczący Mariusz Malec – reżyser filmowy, telewizyjny  

i radiowy, scenarzysta. Laureat m.in. Grand Prix Tampere International Film  
Festiwal w Finlandii, Nagrody Światła na festiwalu DokumentART, nagród  

Festiwalu Dwa Teatry. Autor 30 filmów dokumentalnych i kilku fabularnych  
m.in. „Cicha Przystań”, „Człowiek wózków”, „Oni szli szeregami”, „Jeszcze raz” 

Piotr Niwiński – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk  
i publicysta. Członek Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Jan Ruman – dziennikarz, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej 

Maria Stachurska – pisarka, reżyser, producentka filmowa i telewizyjna.  
Jej film „Położna” otrzymał Nagrodę Główną – Złotego Opornika na XIII Festiwalu 

Filmowym NNW w 2021 roku. Z branżą filmową związana od lat 80, realizowała 
też spektakle radiowe i autorskie filmy dokumentalne 

Paweł Wendorf – operator, reżyser i producent filmowy. Członek Stowarzyszenia 
Autorów Zdjęć Filmowych. Zdobywca kilkunastu nagród filmowych w Polsce 

i zagranicą na m.in. FPFF w Gdyni, MFF Off Cinema czy Los Angeles  
International Underground Film Festival. Jego filmy to m.in.: „Kobieta  

z papugą na ramieniu”, „Gabriel” czy „Nie ten człowiek”

NAGRODA  
WIDEOKLIP

 Nagroda główna  
za najlepszy wideoklip  

dotyczący historii  
najnowszej

JURY  
Przewodniczący Marek Piekarczyk – lider i wokalista  

kultowego polskiego zespołu rockowego TSA. Juror programów  
„The Voice Of Poland” i „The Voice Senior” w TVP. Odtwórca głównej roli  

Jezusa w rock-operze „Jesus Christ Superstar” w Teatrze Muzycznym w Gdyni 

Kacper Iskra – filmoznawca, reżyser telewizyjny i scenarzysta,  
a także producent kreatywny koncertów, festiwali i widowisk muzycznych  

przygotowywanych dla stacji telewizyjnych 

Michał Bożek – operator filmowy, reżyser. Autor zdjęć do takich filmów, jak: 
„Bóg w Krakowie”, „Gurgacz. Kapelan wyklętych”, „Skrzywdzeni. O Polakach 

i Żydach”, „Operacja Gryf”, „Tropem wyklętych”, „Polskie orły” a także do progra-
mów telewizyjnych, reportaży, teledysków oraz reklam telewizyjnych
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DRZWI DO WOLNOŚCI
 Wyróżnienie przyznawane za odwagę  

oraz poświęcenie bohaterom drugiego planu, 
wspierającym działaczy podziemia niepodle-
głościowego, solidarnościowego oraz osoby 
niezłomnie walczące o wolność

PRZYJACIEL FESTIWALU NNW
 Wyróżnienie przyznawane  

za niezłomne towarzyszenie  
Festiwalowi NNW

NAGRODA PREZESA TVP
 Wyróżnienie przyznawane  

za niezłomne towarzyszenie  
Festiwalowi NNW

NAGRODA PLATFORMY EUROPEJSKIEJ  
PAMIĘCI I SUMIENIA

 Dla filmu, który w najlepszy, najciekawszy  
lub najbardziej nowatorski sposób przedstawi 
dwudziestowieczne doświadczenie  
totalitaryzmu w Europie

SYGNET NIEPODLEGŁOŚCI
 Wyróżnienie przyznawane  

świadkom historii bohatersko walczącym  
o wolność oraz niepodległość kraju

ŹRÓDŁO
 Nagroda dla pasjonatów historii,  

którzy swoją pracą, wiedzą  
oraz doświadczeniem inspirują  

twórców filmowych do podejmowania  
tematyki historycznej

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
 Nagroda dla najlepszego filmu  

wybranego głosami widzów. W tym roku  
zostanie przyznana po raz pierwszy 

NAGRODY 
SPECJALNE



13

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TIW

A
L

 F
IL

M
O

W
Y

 NNW
I N T E R N AT I O N A L  F I L M  F E S T I VA L

TRZEBA  
OSTRZEGAĆ!  
TRZEBA  
KRZYCZEĆ!

Jaka jest idea  
tegorocznego plakatu?
 
Wojciech Korkuć: Tak naprawdę  
tegoroczny projekt plakatu NNW 
powstał w… ubiegłym roku,  
ale wtedy był zbyt przerażający. 
Ale ja wiedziałem, że idą ciężkie 
i niebezpieczne czasy, zaczynały się 
te wszystkie akcje z migrantami na 
granicy polsko-białoruskiej. Trzeba 
było o tym ostrzegać, głośno mówić, 
a nawet krzyczeć... Stąd taki projekt.

Czy plakat rzeczywiście może 
zmienić lub stać się początkiem 
zmiany w człowieku?

WK: Plakat jest jak życie: czasami 
rodzi się w bólach kreacji. Jeden 

projekt, drugi, dziesiąty, dwudziesty  
na zadany temat. Potem jest druk, 
ekspozycja... podziw albo krytyka. 
A potem jest zaklejany innym plaka-
tem... Nie wiem czy może zapocząt-
kować zmiany w ludziach,  trudno  
to zbadać, choć bez wątpienia  
plakat zmienił moje życie!

Jak postrzega pan rolę  
plakatu w obecnych czasach? 

WK: Cały czas uważam, że pomimo  
XXI wieku i współczesnych sposo-
bów komunikacji już nie tylko przez 
różnego rodzaje stacje telewizyjne 
czy radiowe, ale zwłaszcza przez 
internet czy media społecznościowe, 
cały czas jest w naszej przestrzeni 
miejsce na plakat. Plakat ma inny 

Plakat XIV Międzynarodowego Festiwalu  
Filmowego NNW zaprojektował Wojciech Korkuć. 
Grafika wpisuje się w obecny niespokojny 
i pełen chaosu czas na świecie. Emocje, które 
towarzyszą ludziom znajdują swoje ujście  
w dramatycznych gestach. Tragizm historii znów 
wkroczył w życie zwykłego człowieka nierzadko 
otwierając oczy na otaczającą nas rzeczywistość. 

Prace Wojciecha Korkucia były wielokrotnie  
nagradzane m.in. w European Design Annual, 
magazynie Print czy amerykańskim konkursie 
Creativity, a on sam propaguje sztukę plakatu 
za pośrednictwem firmy City Poster. 

czas narracji, potrafi zwrócić na 
sobie uwagę, zadziałać refleksyjnie. 
Najlepiej się o tym przekonać, kiedy 
wszystkie komunikatory mówią, 
piszą czy pokazują właśnie jakiś 
ciekawy plakat. To się nadal zdarza. 
Plakat jest też użyteczny – na ma-
nifestacjach jest nadal wygodnym 
sposobem wyrażanie poglądów.

Czy któryś ze swoich plakatów  
lubi pan szczególnie?  

WK: W tym roku po raz kolejny 
od momentu kreacji w roku 2014, 
szeroko – i to na całym świecie  
– zafunkcjonował plakat „Achtung 
Russia!”. Ale czy ja lubię ten  
projekt? Wolałbym, aby stracił  
na aktualności raz na zawsze!
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MOŻE ISTNIEĆ 
INNY ŚWIAT

Zacznijmy od pana domu i rodziców 
Powstańców Warszawskich z bata-
lionu Parasol. Czy można powiedzieć 
że dom ukształtował pana niepokor-
ność, walkę o prawdę, o wolność?

Czy ukształtował… nie wiem. Ale nad 
moim łóżeczkiem Mama śpiewała 
piosenki powstańcze, więc mogę 
powiedzieć, że w nurt AK wszedłem 
z mlekiem matki (śmiech). Kiedy po 
1956 roku lekko zelżało to w naszym 
domu spotykali się koledzy Mamy 
i Taty, ja oczywiście nie bardzo wtedy 
rozumiałem o czym mówią, byłem 
za mały. Ale pamiętam, jak dużym 
przeżyciem było dla mnie, gdy Mama 
pokazała mi kogoś i powiedziała:  
„To jest Aleksander Kamiński”…  

Jako student pierwszego roku  
Politechniki Warszawskiej brał pan 
udział w strajkach studenckich…

Siedziałem na zajęciach, na Politech-
nice kiedy asystent powiedział nam, 
że z uniwersytetu wieje wiatr historii. 
Tak dowiedzieliśmy, że coś się 
dzieje. Zaraz też zorganizowaliśmy 
na naszej uczelni strajk, w którym 
uczestniczyłem jako zwykły student. 

Zrozumiałem wówczas, że ci wszyscy 
ludzie, z którymi strajkuję, czują 
i myślą podobnie jak ja. Potem 
poszliśmy pochodem w stronę UW, 
a kiedy przechodziliśmy pod Instytu-
tem Czechosłowackim to krzyczeli-
śmy: „Cała Polska czeka na swego 
Dubczeka”. Oczywiście ZOMO nas 
szybko spałowało i rozpierzchliśmy 
się po Śródmieściu. 

Można powiedzieć, że szybko trafił 
pan w samo centrum opozycji…

Po prostu byłem blisko z tymi wszyst-
kimi ludźmi – z Jankiem Lityńskim 
chodziliśmy na Jazz Jamboree, 
u Jacka Kuronia bywałem na urodzi-
nach, mógłbym tak długo wymieniać. 
Ważną przyczyną naszej późniejszej 
walki była ta antysemicka nagonka, 
bo wielu moich znajomych wyjeżdżało 
z Dworca Gdańskiego, a ci którzy 
zostawali przychodzili na peron.  
Tam się wszyscy spotykaliśmy.  

Później był pan współtwórcą 
KOR-u… 

To była organizacja składająca się 
z ludzi, którzy się dobrze znali,  

nikt z zewnątrz nie miał szans się 
dostać, ale dzięki temu na 31 osób 
nie znalazł się żaden donosiciel! 
Kiedy w 1975 roku „czerwony” 
zdecydował się zmienić konstytucję, 
wtedy wiele ludzi protestowało, 
podpisywało listy. To były gotowe 
spisy osób, do których można się 
było zwrócić w przyszłej pracy pod-
ziemnej. Zaczęliśmy też wydawać 
komunikat i biuletyn KOR-u. Pamię-
tam jak z Antkiem Macierewiczem, 
Piotrem Naimskim, Sewerynem 
Blumsztajnem i Jackiem Kuroniem 
spotkaliśmy się u Antka Libery, 
który zresztą dyskretnie wyszedł, 
i dyskutowaliśmy, co lepiej: druko-
wać na powielaczu czy przepisywać 
na maszynie do pisania. Padło  
na maszynę, gdyż za drukowanie 
mógł być inny paragraf (ponadto 
jeszcze nie mieliśmy powielaczy).  
To okazało się bardzo dobrą 
decyzją, bo stworzyły się całe sieci 
kolportażowe – ludzie, którzy dosta-
li jeden egzemplarz przepisywali go, 
oddawali znajomym, a dwa kolejne 
przekazywali temu, kto dostarczył 
im oryginał. Tak naprawdę nie było 
problemem coś wydrukować,  
ale co z tym dalej zrobić! 

Podczas XIV edycji Festiwalu NNW  
nagroda Platynowy Opornik za cało-
kształt twórczości, za niezłomność 
w podejmowaniu trudnych tematów, 
bezkompromisowość i niezależność  
pracy twórczej została przyznana 
współtwórcy KOR-u, założycielowi  
podziemnego wydawnictwa NOWa, 
autorowi wielu filmów dokumental-
nych o historii najnowszej  
– Mirosławowi Chojeckiemu.
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Jest pan twórcą Niezależnej Oficyny 
Wydawniczej NOWa, największego 
wydawnictwa podziemnego. Skąd 
pomysł na tak karkołomne w tam-
tych czasach przedsięwzięcie?

Jestem współtwórcą. Początkiem 
były dwa procesy – ursuski i radom-
ski. Przemówienia adwokatów były 
tak fantastyczne, że wpadliśmy na 
pomysł, aby je wydać w postaci dwóch 
broszurek. Sam je, z koleżanką Sonią 
Pigłowską, wydrukowałem. Potem była 
przerwa, bo mnie wsadzili do więzienia 
po śmierci Staszka Pyjasa, akurat tak 
się zdarzyło, że szedłem w pierwszym 
rzędzie tej demonstracji w Krakowie, 
no i mnie zamknęli. Wtedy koledzy 
z Lublina, z Januszem Krupskim na 
czele, wydali dwa pierwsze numery  
Zapisu, magazynu literackiego, 
drukującego utwory pisarzy, na które 
był zapis w oficjalnym obiegu. Kiedy 
wyszedłem na wolność, spotkałem 
się z Januszem i ustaliliśmy co każdy 
z nas wydaje. I już nie było odwrotu.

A jak drukowało się ulotki bez pa-
pieru, farby drukarskiej i maszyn?

Wszystko się da zorganizować,  
na początku nie mieliśmy niczego, 
ale coraz więcej osób przywoziło 
sprzęt, maszyny, rozwijaliśmy się, 
no i dzięki wspomnianej akcji  
„czerwonego” z konstytucją mieli-
śmy dużo ludzi do współpracy. 

Podobno, nowoczesny sprzęt  
dostaliście od Stanisława Barei? 

U Stasia w domu mieliśmy kawałek 
drukarni, tam przygotowywane były 
blachy, diapozytywy. Pewnego razu 
Staś wszedł i mówi – „Na takim 
rzęchu pracujecie?”. I od razu powie-
dział: „Jadę na Zachód, więc wam 
coś przywiozę”. Ale jak wyjeżdżał  
to rozbił swojego mercedesa i musiał 
pojechać maluchem. Trudno zmieścić 
offset do malucha, ale Stasia to nie 
zraziło – rozebrał go na części, trochę 
załadował z tyłu, a resztę na dach 
i tak przejechał przez granicę. 

Z perspektywy czasu wydaje się, 
ze niemal nie było domu, gdzie  
nie czytano prasy podziemnej  
czy literatury z powielacza. Czy 
czuł pan, że jest potrzeba w spo-
łeczeństwie na te informacje? 

Zrobiliśmy taki sposób kolportażu, 
że każde większe miasto miało 
swoją piwnicę z bibułą. W tych piw-
nicach zostawialiśmy też informacje, 
co następnego będziemy wydawać, 
więc kolporterzy zamawiali,  
ile wezmą. To zawsze były ilo-
ści trzy, cztery razy większe niż 
mogliśmy im dać. Do tego nasze wy-
dawnictwa były czytane przez radio 
Wolna Europa, BBC, Głos Ameryki 
– a to był potężny zasięg. Co jednak 
istotne to dla ludzi w Polsce ważne 
było, że to jest robione tu i teraz, 
w kraju, nie że ktoś z zagranicy nam 
daje, tylko, że mamy coś swojego.  

Był pan wiele razy aresztowany. 
Czy czuł pan strach? O rodzinę? 
Współpracowników? 

Wyliczyłem sobie, że w ciągu 
pięciu lat siedziałem średnio raz 
w tygodniu. Miałem jednak ogromne 
oparcie w moich rodzicach, a także 
w rodzinie żony, Magdaleny Bocheń-
skiej. Mój teść Jacek Bocheński był 
współzałożycielem „Zapisu”. To była 
wielka pomoc, zarówno duchowa, 
jak i finansowa, przecież wyrzucili 
mnie z pracy, a trzeba było z czegoś 
żyć. Ale muszę powiedzieć, że jak już 
mnie wsadzano do więzienia, to by-
łem wdzięczny, bo mogłem odespać 
i wiedziałem, że już nic ode mnie nie 
zależy. Ale oczywiście miałem głębo-
ki niepokój o żonę i synka, przecież 
w Związku Sowieckim dostałbym 
z marszu 25 lat łagru. 

Stan wojenny zastał pana za 
Zachodzie, gdzie zajął się pan… 
filmem? Dlaczego? 

Wydawnictw tam było bardzo dużo, 
więc dołączenie do tej grupy jakoś 
mnie nie pociągało. Wydawaliśmy 

na początku miesięcznik „Kontakt”, 
żeby być w kontakcie z kolegami 
w Polsce i mieć wiedzę o tym,  
co się dzieje w krajach sowieckiej 
strefy wpływów. Wielu dzienni-
karzy, którzy jeździli do Polski, 
najpierw pojawiało się u nas z py-
taniami o adresy i kontakty. Nie-
którzy z nich byli filmowcami, więc 
zawsze prosiłem o kopię nagrań po 
powrocie. Potem często jeździli już 
bez operatora, bo na miejscu obsłu-
giwał ich Jacek Petrycki, którego 
wyrzucili z wytwórni Filmów Do-
kumentalnych. Z tych materiałów, 
które dostałem powstał pierwszy 
film „Kalendarz wojny”. Wtedy 
poszliśmy po rozum do głowy,  
że przecież mamy takich ludzi  
Giedroyć, emigracja paryska,  
w Anglii dowódców z II wojny 
światowej, i że trzeba ich abso-
lutnie skręcić. Drugim obrazem 
była „Kultura” – ależ mieliśmy 
tam wspaniałych aktorów: Jerzy 
Giedroyć, Czesław Miłosz, Gustaw 
Herling-Grudziński, Zofia Hertz, 
Józef Czapski… 

Wrócił pan do kraju w 1990 roku. 
Czy kiedykolwiek myślał pan,  
że komunizm upadnie? Że będzie 
znowu wolna Polska? 

Myślałem inaczej. Byłem wychowa-
ny przez ludzi z wolnej, demo-
kratycznej Polski przedwojennej. 
Tacy byli moi rodzice, tacy byli moi 
nauczyciele. Wiedziałem, że jeśli 
my czegoś nie zrobimy to nowe 
pokolenie będzie jak wychowane 
w Związku Sowieckiem. Robiłem 
wszystko, żeby pokazać, że może 
istnieć inny świat, chciałem żeby 
moje dzieci, indoktrynowane 
w czerwonych szkołach, miały 
możliwość zdobycia innego punktu 
widzenia. Teraz mamy wolną  
Polskę, każdy może mówić i pisać, 
co chce… niestety (śmiech).  
Ale tak, mamy demokrację.

Rozmawiała Magdalena Łysiak 



16

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW
F E S T I WA L  F I L M O W Y  N N W

BRIGITTE BARDOT CUDOWNA 
 REŻ.LECH MAJEWSKI 
 WYSTĘPUJĄ KACPER OLSZEWSKI,  MAGDALENA  

   RÓŻCZKA, JOANNA OPOZDA, WERONIKA ROSATI,  
   ANDRZEJ GRABOWSKI,  TOMASZ SAPRYK I  IN.  

 122’ POLSKA 2021 

Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Główny  
bohater, Adam, mieszka z matką, którą niepokoją 
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama 
bronił Albionu jako pilot II Wojny Światowej i słuch  
o nim zaginął. Nie wiadomo, czy pozostał w Anglii,  
czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. 
Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, 
który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa,  
że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie  
marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym 
boisku w swoim Spitfajerze i wznieci tuman pyłu,  
z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały. 
Poprzez wizytę w kinie – na filmie poruszającym  
temat Odysei w „Pogardzie” Godarda – bohater  
dostaje się do buduaru Brigitte Bardot, a stamtąd  
do Hotelu zamieszkałego przez postacie zarówno  
z jego rzeczywistego jak i wewnętrznego życia.  
Obok siebie koegzystują tam Liz Taylor i kumple  
z klasy; Cezanne i ubecy; Bitelsi i Wirski, sadystyczny 
nauczyciel muzyki... Ten Hotel zbudowany z wyobrażeń 
i snów ma nieskończoną ilość pokoi, korytarzy i drzwi, 
a niektóre z nich prowadzą do Anglii, do Wenecji, a nawet 
na Syberię. Są tam też podziemne rzeki i kanały, tajemniczy 
Ogród i Biblioteka, w której można przeczytać własne, 
dosłownie sprzed chwili, myśli. Zapis pogmatwanej, 
ironicznie rozbitej świadomości tamtej epoki; pomiędzy  
cudownym i nieziszczalnym pragnieniem Innego  
Życia a upokarzającą, miałką codziennością.

FILM  
OTWARCIA  

XIV FESTIWALU  
FILMOWEGO  

NNW

„Lech Majewski nie tylko robi film,  

ale proponuje wyzwania intelektualne, 

artystyczne i poznawcze. Zaprasza  

widza do podróży przez świat obrazów,  

do wykorzystania dziedzictwa 

wizualnego. Jego wizja porusza 

i wstrząsa naszą wyobraźnią. Oglądamy 

film, który staje się  naszym filmem.”

Rolling Stone Magazine

Historia oparta na motywach podróży  
Telemacha w poszukiwaniu ojca,  
podobnie jak i u Homera pełna spotkań 
z postaciami mitycznymi, znajdując  
analogie w mitologii współczesnej  
kultury masowej i politycznej.
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Miałem dziwną sytuację z Brigitte  

Bardot. Kilka lat temu, zanim 

jeszcze zasiadłem do scenariu-

sza tego filmu, Brigitte Bardot 

napisała do mnie, że bardzo mi 

dziękuje za film „Młyn i Krzyż”. 

Napisała sama z siebie i doda-

ła, że weszła na jakąś stronę 

internetową i dowiedziała się, 

że napisałem książkę z jej na-

zwiskiem w tytule i czy mógłbym 

przesłać egzemplarz tej książki 

do jej biblioteki. Odpisałem, że 

oczywiście, ale pakując tę książ-

kę zatrzymałem się na chwilę 

przy tytule „Pielgrzymka do 

grobu Brigitte Bardot cudownej” 

no i pomyślałem, że to może ją 

obrazić. Ale nie było reakcji nega-

tywnej, podziękowała mi i na tym 

koniec. Przed zdjęciami do filmu 

moi producenci powiedzieli,  

że muszę mieć pozwolenie  

Brigitte Bardot na umieszczenie  

jej nazwiska w tytule filmu. Napi-

sałem więc, że proszę o jej zgodę. 

Odpisała, że zgodzi się, pod wa-

runkiem, że będzie miała wpływ  

na sceny z nią i casting aktorki  

do jej roli. Pokazywaliśmy jej  

Claudię Schiffer i inne modelki, 

które w sesjach malują się czy 

czeszą jak Bardot, i nic. Wysłałem 

więc do niej maila ze scenami 

z Joasią Opozdą, na co Brigidtte  

Bardot odpisała: „Tak, ta dziew-

czyna może mnie zagrać”.

– powiedział reżyser w rozmowie  
z Jakubem Popieleckim (filmweb)

LECH MAJEWSKI 

Malarz, poeta, prozaik, reżyser. Urodzony  

w Katowicach, od 1981 pracuje przede  

wszystkim za granicą. Absolwent Wydziału 

Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Jego filmy, m.in.: 

„Rycerz”, „Wojaczek”, „Angelus”, „Ogród 

rozkoszy ziemskich”, „Młyn i Krzyż”,  

„Onirica” czy „Dolina Bogów” 

prezentowane były na 

festiwalach filmowych 

m.in. w Cannes, Wenecji, 

Berlinie, Toronto,  

Rzymie, Nowym  

Jorku, Rio de 

Janeiro, Londynie, 

Barcelonie, Jeruza-

lem i Montrealu, 

zdobywając  

wiele nagród. 
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International  
Feature Film  
Competition
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 REŻ.  ASGHAR FARHADI  

 127’ IRAN/FRANCJA 2021 

Film dwukrotnego laureata Oscara, Asghara  
Farhadiego, na podstawie prawdziwej historii  
Mohammada Reza Shokriego. Podczas dwudniowej 
przepustki w ręce Rahima trafia torba z kosztowno-
ściami – mężczyzna staje przed dylematem,  
czy przywłaszczyć zgubę, spłacić wierzyciela  
i zapewnić sobie wolność, czy też postąpić zgodnie 
ze swoim sumieniem i odnaleźć właściciela.

A HERO
A film by two-time Oscar winner Asghar Farhadi, based 
on the true story of Mohammad Rez Shokri. During  
the two-day leave, Rahim receives a bag of valuables  
– the man is faced with a dilemma whether to keep  
the bag, pay off the creditor and ensure his freedom,  
or follow his conscience and find the owner. A Hero was 
inspired by the true story of Mohammad Reza Shokri.

BRIGHTON 4TH
 REŻ.  LEVAN KOGUASHVILI  

 95’ GRUZJA/BUŁGARIA/USA/MONAKO 2021 

Bohaterem filmu jest były mistrz zapasów  
– Kakhi, który rusza z Tbilisi do Nowego Jorku,  
aby pomóc swemu synowi wplątanemu w hazard 
i długi. Celem podróży jest Brighton Beach  
– dzielnica z uwagi na swoją specyfikę nazywana 
Małą Odessą. Mieszkają tam przede wszystkim 
imigranci z byłych republik Związku Radzieckiego, 
a ich tęsknota za ojczyzną przeplata się z wyzwaniami 
codziennego życia. BRIGHTON 4th to gruziński  
kandydat do Oscara w roku 2022. 

The protagonist of the film is a former wrestling 
champion, Kakha, who travels from Tbilisi to New 
York to help his son, caught up in gambling  
and debts. The destination is Brighton Beach  
– a district called Little Odessa due to its specificity. 
It is mainly inhabited by immigrants from the former 
republics of the Soviet Union, and their longing  
for their homeland is intertwined with the challenges 
of everyday life. BRIGHTON 4th is a Georgian 
candidate for an Oscar in 2022.

„Bohater”

GRAND PRIX 2021  
NA FESTIWALU  

W CANNES!
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LOKATORKA
 REŻ.  MICHAŁ OTŁOWSKI  

 118’ POLSKA 2021 

Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim Moko-
towie burzy pojawienie się nowego właściciela budynku. 
Narastającymi represjami mężczyzna zaczyna zmuszać 
kolejne rodziny do wyprowadzki. Ostatnia, najbardziej 
uparta lokatorka zostaje w okrutny sposób zamordo-
wana. Śledztwo policji nie przynosi rezultatu. Po pew-
nym czasie przejmuje je młoda, ambitna oficer – Anna 
Szerucka. Poszlaki naprowadzają kobietę na trop intry-
gi, w którą zamieszani są urzędnicy, ludzie służb oraz 
wysoko postawieni członkowie palestry. Inspirowana 
prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niewyjaśnionej 
zbrodni, skorumpowanym systemie i walce, jaką toczy 
z nim prowadząca dochodzenie policjantka. 

THE TENANT
The peace of the residents of a tenement house  
in Warsaw's Mokotów district is disturbed by  
the appearance of a new owner of the building.  
With increasing repressions, the man begins to force  
more families to move out. The last and most stubborn 
tenant is cruelly murdered. The police investigation 
has failed. After some time, it is taken over by a young, 
ambitious officer - Anna Szerucka. Clues lead the woman 
to a plot in which officials, service people and high-ranking 
members of the bar are involved. A story inspired by real 
events about an unsolved crime, a corrupt system and  
a policewoman fighting them with the investigation.

KRYŠTOF
 REŻ.  ZDENEK JIRÁSKÝ  

 101’ CZECHY/SŁOWACJA 2021 

Czechosłowacja w dobie najostrzejszego stalinizmu. 
Młody Kryštof jest postulantem w zakonie, pragnie 
skryć się przed bluźnierczym światem w murach 
klasztoru. Ale oprócz modlitw we wspólnocie  
zajmuje się też nielegalnym przerzutem osób  
uciekających przed reżimem komunistycznym  
do Niemiec. Zdaje sobie sprawę, że to jego ostatnia 
szansa na zbuntowanie się przeciwko brutalnej  
władzy politycznej oraz uratowanie ukochanej  
osoby. Film o wierze, nadziei i poświęceniu.  

The film takes place in Czechoslovakia in the era  
of the most severe Stalinism. Young Kryštof is  
a postulant in a chapter, he wants to hide from  
the blasphemous world within the monastery walls.  
But apart from prayers in the community, he also 
deals with the illegal transfer of people fleeing the 
communist regime to Germany. He realises that this  
is his last chance to rebel against brutal political  
power and save a loved one. It is a film about faith, 
hope and sacrifice.

I N T E R N AT I O N A L  F E AT U R E  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Lokatorka”„Krystof”
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MAURETAŃCZYK
 REŻ.  KEVIN MACDONALD  

 129’ WIELKA BRYTANIA/USA 2021 

Ekranizacja wstrząsającego „Dziennika z Guantanamo”. 
Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) wiódł spokojne 
życie w rodzinnej Mauretanii do dnia, gdy amerykańskie 
służby uprowadziły go wprost z rodzinnej uroczystości. 
Trafia do więzienia dla oskarżonych o terroryzm w ba-
zie Guantanamo. Poddawany fizycznym i psychicznym 
torturom, zmuszany do przyznania się do udziału w za-
machu z 11 września, powoli traci nadzieję na sprawie-
dliwość. Wtedy w jego celi zjawia się Nancy Hollander 
(Jodie Foster), wybitna adwokat specjalizująca się 
w obronie więźniów politycznych, rzucając wyzwanie 
wojskowemu prokuratorowi Stuartowi Couchowi (Benedict 
Cumberbatch), któremu za cel postawiono skazanie Moha-
medou za wszelką cenę. Złoty Glob 2021 dla Jodie Foster.  

THE MAURITANIAN
Film adaptation of the shocking "Diary of Guantánamo". 
Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) lived a quiet life 
in his native Mauritania until the day when American 
services abducted him straight from the family 
celebration. He is sent to prison for those accused  
of terrorism at the Guantanamo base. Subjected  
to physical and mental torture, forced to confess  
to participation in the 9/11 attack, he is slowly  
losing all hope of justice. Then, Nancy Hollander  
(Jodie Foster), a prominent lawyer specialising  
in the defence of political prisoners, appears in his  
cell, challenging military prosecutor Stuart Couch  
(Benedict Cumberbatch), who has been set  
to convict Mohamedou at all costs.

„Ten film jest świętem człowieczeń-

stwa, pokazuje sprawy z punktu 

widzenia zwykłego człowieka, a nie 

wielkich tego świata. To historia 

o nadziei, miłości i ocaleniu. Zajmu-

je się trudnym momentem naszych 

dziejów, zadaje ważne pytania m.in. 

jaka powinna być nasza postawa, 

w jaki sposób wymierzać spra-

wiedliwość w odpowiedzi na za-

machy terrorystyczne. A w środku 

tego wszystkiego jest coś naj-

ważniejszego – istota ludzka.”

"This film is a celebration of humanity, it shows 
things from the point of view of an ordinary 
person, not the greats of this world. It is a story 
about hope, love and salvation. It deals with 
a difficult moment in our history, asks important 
questions, including what should our attitude be, 
how to administer justice in response to terrorist 
attacks. And in the middle of it all there  
is something most important - a human being.”

Benedict Cumberbatch

„Mauretańczyk”
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I N T E R N AT I O N A L  F E AT U R E  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Miłosierdzie”

MIŁOSIERDZIE
 REŻ.  KÁROLY EPERJES 

 95’ WĘGRY 2021 

Kiedy po II wojnie światowej Węgry znalazły się pod 
wpływem sowieckim, komunistyczny reżim rozpoczął 
brutalną walkę z Kościołem. Film, którego akcja to-
czy się w 1950 roku, przedstawia historię o. Leopolda 
i zakonników z jego zakonu, walczących o ponowne 
odrodzenie chrześcijaństwa w kraju, który usiłuje się 
pozbierać po wojnie. Początkowo władze komunistycz-
ne nie utrudniają ich pracy, ale ten „spokojny” stan nie 
trwa długo. Ojciec Leopold zostaje aresztowany pod 
sfingowanymi zarzutami i jest okrutnie torturowany. 
Jego dawny uczeń, porucznik Keller, który odwrócił się  
od religii i wierzy w system socjalistyczny, ma – na pole-
cenie majora Fiodorowa – wymusić przyznanie się do winy. 
Ale wytrwałość i opór Leopolda wszystko zmienia.  

MERCY
When Hungary fell under the Soviet influence after 
World War II, the communist regime began a brutal fight 
against the Church. The film, set in 1950, tells the story 
of Fr. Leopold and his monks fighting for the rebirth of 
Christianity in a country that is trying to recover after 
the war. Initially, the communist authorities did not 
hinder their work, but this "quiet" state did not last long. 
Father Leopold is arrested on bogus charges and cruelly 
tortured. His former student, Lieutenant Keller, who has 
turned his back on religion and believes in the socialist 
system, is to force a confession at the behest of Major  
Fedorov. But Leopold's persistence and resistance 
changes everything.

„Chcieliśmy, w sposób autentyczny 

i prawdziwy, pokazać szerokiej pu-

bliczności, co tak naprawdę działo się 

z katolickimi zakonami na Węgrzech 

w latach 50. XX wieku, jak reżim 

komunistyczny walczył z Kościołem 

i wiarą. Ten temat nigdy wcześniej  

nie był podejmowany w kinema-

tografii naszego kraju. Wszystkie 

osobiste historie i wydarzenia przed-

stawione w „Miłosierdziu” są praw-

dziwe, oparte na faktach. Niektóre 

z nich zostały zaczerpnięte z życia 

mojej rodziny i bliskich mi osób 

– nękanych, więzionych, bitych.”

"We intended to address a wide audience that  
presents what happened with the religious orders  
in Hungary in the 50’s in a genuine and authentic way.  
We show true events that have never been adapted  
to cinema about the communist regime and the church. 
All personal stories and historical events shown  
in the film are based on true stories, some of them 
directly related to my own relatives who have been 
harassed, imprisoned, beaten.”

Károly Eperjes



„Niepokonany”
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NIEPOKONANY
 REŻ.  BARRY LEVINSON  

 129’ KANADA/USA 2021 

Przejmująca historia znakomitego pięściarza, polskiego 
Żyda, zmuszanego w Auschwitz do walk bokserskich. 
Po brawurowej ucieczce z obozu zagłady jedzie do 
Nowego Jorku, gdzie postanawia wykorzystać swój 
talent, aby zyskać sławę i odnaleźć ukochaną. Jego 
upór i niezłomny charakter sprawiają, że wkrótce 
krzyżuje rękawice z takimi legendami boksu, jak Rocky 
Marciano. W filmie zdobywcy Oscara (za Rain Man) grają 
Ben Foster („Ocalony”, „3:10 do Yumy”), Danny DeVito 
(„Tajemnice Los Angeles”, „Powrót Batmana”), Peter 
Sarsgaard („Batman”, „Jackie”) oraz Billy Magnussen 
(„Nie czas umierać”). Nominacja do nagrody Emmy 2022 
za najlepszy film telewizyjny. 

THE SURVIVOR
A moving story of an excellent boxer, a Polish Jew, 
forced into boxing fights in Auschwitz. After a daring 
escape from the extermination camp, he goes to New 
York, where he decides to use his talent to gain fame 
and find his beloved. His stubbornness and steadfast 
character mean he soon crosses gloves with boxing 
legends like Rocky Marciano. In the film, Oscar winners 
(for Rain Man) like Ben Foster ("The Survivor",  
"3:10 to Yuma"), Danny DeVito ("Secrets of Los 
Angeles," "Batman Returns"), Peter Sarsgaard 
("Batman", "Jackie ") and Billy Magnussen (" No Time  
To Die “) play the main roles. The film was nominated 
for an Emmy 2022 Award for Best Television Film

„Historia Harry’ego Hafta mnie  

zaintrygowała. Czytając scenariusz 

przypomniałem sobie wydarzenie  

z dzieciństwa, kiedy nagle do Ameryki 

przyjechał brat mojej babci. Nigdy wcze-

śniej o nim nie wspominała, rodzina  

nie wiedziała, że istniał. Umieścili  

go w moim pokoju i co noc budziły mnie 

jego krzyki. Nie wiedziałem o co chodzi. 

Po kilku latach babcia powiedziała,  

że był więźniem obozu koncentracyj-

nego. Wtedy wszystko zrozumiałem.”

"The story of Harry Embroidery intrigued me. Reading  
the script, I remembered an event from my childhood  
when my grandmother's brother suddenly came to America. 
She had never mentioned him before, the family didn't know 
he existed. They put him in my room and I was woken up 
by his screams every night. I didn't know what was going 
on. A few years later, my grandmother said that he was 
a prisoner in a concentration camp. Then I understood 
everything. I started reading about post-traumatic stress 
disorder, people who have survived the war, or even terrorist 
attacks like 9/11 and are still struggling with trauma, these 
experiences are deeply embedded in them.”

Barry Levinson
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OGRÓD WARZYWNY  
W STREFIE KONFLIKTU

 REŻ.  BESO SOLOMONASHVILI  

 84’ GRUZJA 2021 

Tę historię opowiedział dziennikarzom w 2008 roku, 
dokładnie sześć godzin przed atakiem Rosji na Gruzję, 
gruziński rolnik, agronom Robizon. Na tle rosyjskiej 
okupacji oglądamy historię chłopa, który nie chce wal-
czyć, ale okupacja jego ojczyzny zmusza go do zostania 
wojownikiem. To film o ludziach zmęczonych niekończą-
cą się wojną, którzy czasem uciekają do innych krajów 
lub starają się przeżyć, i mimo zaburzeń psychicznych 
związanych z wojną – nie tracąc swojej godności.  

VEGETABLE GARDEN  
IN THE ZONE OF CONFLICT
This story was told to journalists in 2008, exactly  
six hours before Russia attacked Georgia, by a Georgian 
farmer, agronomist Robizon. Against the background  
of the Russian occupation, we see the story of a peasant 
who does not want to fight, but the occupation of his 
homeland forces him to become a warrior. It is a film 
about people tired of endless war, who sometimes  
flee to other countries or try to survive, and despite  
the mental disorders associated with the war  
– without losing their dignity.

„Ogród warzywny w strefie konfliktu”

„To nie jest zwykła opowieść  o wyda-

rzeniach z dawnych czasów, to histo-

ria, która ma ciąg dalszy w dzisiejszej 

Gruzji. Ten temat jest nadal aktualny 

nie tylko w moim kraju, ale na całym 

świecie. Kontynuacją wojny w Gruzji 

jest przecież obecna wojna na Ukrainie. 

Mój film mógł być kręcony w Mariupolu 

i opowiadać o najbardziej dramatycz-

nej bitwie Ukraińców – na gruzach 

Azovstalu. Rosyjska okupacja Gruzji 

trwa do dziś. Dlatego postanowi-

łem, że muszę o tym zrobić film.”

"This story is not a traditional telling of the history of the 
past years, it is a story that continues today in Georgia. 
This topic is the most relevant today not only in Georgia, 
but all over the world, the continuation of this war is  
the current war in Ukraine. It is almost like making a film 
about the most dramatic battle of Ukrainians in Azovstal 
in Mariupol, Ukraine. Russia’s occupation of Georgia still 
continues to this day, many war-weary people live near  
the occupation line, watching their homes from afar.  
That’s why I chose to turn this story into a movie."

Beso Solomonashvili
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OKUPACJA
 REŻ.  MICHAL NOHEJL  

 98’ CZECHY 2021 

Jedna noc, jeden bar. Spotkanie aktorów zakłóca po-
jawienie się nieproszonego gościa. Pijany radziecki 
oficer wchodzi do baru, żeby sprzedać kanister benzyny. 
Impreza szybko przeradza się w konkurs picia wódki na 
czas. Rosjanin, któremu w oko wpadła Milada, nie chce 
wyjść, a atmosfera staje się gęsta jak dym z papiero-
sa. Oficer doskonale się bawi. Tak dobrze, że w końcu 
wyciąga pistolet... Przy dźwiękach kosmicznie psycho-
delicznej muzyki Kill the Dandies! gra wymyka się spod 
kontroli, staje się pułapką, bohaterowie okazują się 
tchórzami, a tchórze bohaterami. Jest tylko jeden spo-
sób, żeby wydostać się z okupowanego baru: rewolucja!

OCCUPATION
One night, one bar. The meeting of actors is disrupted 
by the appearance of an uninvited guest. A drunk 
Soviet officer enters the bar to sell a can of gasoline. 
The event quickly turns into a vodka drinking contest 
on time. The Russian, who found Milada to his liking, 
refuses to go out, and the atmosphere grows as thick 
as cigarette smoke. The officer is having a great time. 
So good that he finally pulls out his gun… To the 
sounds of the cosmically psychedelic music of Kill  
the Dandies! the game gets out of control, becomes  
a trap, the heroes turn out to be cowards and cowards 
turn out to be heroes. There is only one way out  
of an occupied bar: revolution!

Awarded with three Czech Lions 2022!

ORLĘTA. GRODNO’39
 REŻ.  KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ  

 104’ POLSKA 2022 

Dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany 
oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 roku, 
budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez 
niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny 
oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się  
wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrze-
wania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną 
przez dorosłych. To właśnie dzieci i młodzież  
bohatersko bronią Grodna, stając się ofiarami  
okrucieństwa okupantów. 

YOUNG EAGLES. GRODNO'39
It is a dramatic representation of the war with  
the Soviets seen through the eyes of a twelve-year-
old boy, Leon. On the day of the beginning of the 
school year, September 1, 1939, his school building  
is bombed by German planes. For Leoś, Tadek, 
Ewelina and thousands of Polish children, the 
beginning of the war will become a school of 
accelerated puberty, a confrontation with a dramatic 
story written by adults. It is the children and young 
people who heroically defend Grodno, becoming  
the victims of the atrocities of the occupiers.

I N T E R N AT I O N A L  F E AT U R E  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Okupacja”

WYBÓR KRÓLA 
KONGENS NEI 

 REŻ.  ERIK POPPE   

 133’ NORWEGIA 2016 

9 kwietnia 1940 roku niemieccy żołnierze zajmują  
Oslo. Król Norwegii Haakon VII popiera kontynuację 
walki przeciwko hitlerowcom i odrzuca niemieckie  
żądania. W konsekwencji królewska rodzina  
jest zmuszona uciekać z kraju.

THE KING’S CHOICE
On April 9, 1940, German soldiers take Oslo.  
King Haakon VII of Norway supports the continuation 
of the fight against the Nazis and rejects German 
demands. As a consequence, the royal family  
is forced to flee the country.

ZDOBYWCA  
TRZECH CZESKICH 

LWÓW 2022! 
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SZÓSTY AUTOBUS
 REŻ.  EDUARD GALIĆ  

 106’ CHORWACJA 2022 

Młoda Amerykanka próbuje odnaleźć mężczyznę ze 
swojej przeszłości podczas trwającego osiemdziesię-
ciosiedmiodniowego oblężenia Vukovaru. W czasie 
tej potężnej i przedłużającej się walki Vukovar został 
pierwszym całkowicie zniszczonym dużym miastem 
w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. 
Film o poszukiwaniu tożsamości, wiary, połączenia 
i odkupienia w miejscu, w którym prawda jest  
wybiórcza, nieuchwytna, a nawet budząca lęk.  
Wreszcie „Szósty autobus” to poruszający  
obraz o przebudzeniu i wolności. 

SIXTH BUS
A young American woman tries to find a man from  
her past during the eighty-seven-day siege of Vukovar. 
During this powerful and prolonged fight, Vukovar 
became the first major city completely destroyed  
in Europe since the end of World War II. A film about 
a search for identity, faith, connection and redemption 
in a place where truth is selective, elusive, and even 
fearful. Finally, "The Sixth Bus" is a moving picture 
about awakening and freedom.

„Szósty autobus”

Freedom always has a price 

„Vukovar is the foundation of our  

nation and The Sixth bus is story  

at the heart if most I wanted to say  

about it. Vukovar is definitely  

a simbol, a simbol of other cities  

in the war time. Freedom is obtained  

by fighting for it and usually  

big sacrifice. We can also chose  

if we want to fight for it and how  

to do it. Freedom always has a price. ”

Freedom always has a price 
Vukovar is the foundation of our nation and The Sixth 
bus is story at the heart if most I wanted to say about it. 
Vukovar is definitely a simbol, a simbol of other cities in 
the war time. Freedom is obtained by fighting for it and 
usually big sacrifice. We can also chose if we want to 
fight for it and how to do it. Freedom always has a price. 

Eduard Galić



„Złe drogi”
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ŚMIERĆ ZYGIELBOJMA
 REŻ.  RYSZARD BRYLSKI  

 86’ POLSKA 2021 

Londyn, maj 1943 roku. Wśród uczestników wizji lokal-
nej w miejscu samobójczej śmierci Szmula Zygielbojma 
– żydowskiego polityka z Polski – znajduje się młody 
dziennikarz i fotoreporter Adam, który przeczuwając, 
że wyjaśnienie przyczyn tragedii może stanowić intere-
sujący materiał do artykułu, postanawia obserwować 
oficjalne śledztwo w tej sprawie. Poznając losy Zygiel-
bojma – docieka związku jego śmierci z niezwykle waż-
ną misją, z jaką przybył on do Wielkiej Brytanii.  

DEATH OF ZYGIELBOJM
London, May 1943. Among the participants of the site 
inspection in the place of the suicide death of Szmul 
Zygielbojm - a Jewish politician from Poland - there  
is a young journalist and photojournalist Adam, who, 
feeling that the explanation of the causes of the tragedy 
may be interesting material for the article, decides  
to observe the official investigation of this case.  
Getting to know Zygielbojm's fate, he investigates 
the connection between his death and the extremely 
important mission with which he came to Great Britain.

ZŁE DROGI
 REŻ.  NATALYA VOROZHBIT  

 105’ UKRAINA 2021 

Cztery historie rozgrywające się podczas wojny na dro-
gach Donbasu. W tym pogrążonym w chaosie miejscu 
nie ma bezpiecznych miejsc i nikt nie może zrozumieć, 
co się dzieje. Niektórzy zaczynają sprawować władzę 
nad innymi. Ale na tym świecie, gdzie jutro może nigdy 
nie nadejść, nie wszyscy są bezbronni i nieszczęśliwi. 
Nawet najbardziej niewinne ofiary mogą dostać od losu 
szansę na przejęcie kontroli nad sytuacją. Film obnaża 
traumę wojny i rozkładu społecznego.  

NA FESTIWALU GOŚCIMY OKSANĘ CZERKASZYNĘ, 
ODTWÓRCZYNIĘ JEDNEJ Z GŁÓWNYCH RÓL  
W FILMIE „ZŁE DROGI”, KTÓRA OD KILKU LAT 
JEST UZNAWANA ZA NAJLEPSZĄ AKTORKĄ 
UKRAIŃSKĄ MŁODEGO POKOLENIA.

BAD WAYS
Four stories during the war on the roads of Donbas. 
There are no safe places in this chaotic place, and  
no one can understand what is happening. Some begin 
to exercise power over others. But in this world, where 
tomorrow may never come, not everyone is defenseless 
and unhappy. Even the most innocent victims can  
be given a chance to take control of the situation.  
The film reveals the trauma of war and social decay.

AT THE FESTIVAL, WE HOST OKSANA CHERKASHYNA, 
WHO PLAYS ONE OF THE MAIN ROLES IN THE 
FILM „BAD ROADS”. SHE HAS BEEN RECOGNIZED 
AS THE BEST UKRAINIAN ACTRESS OF THE YOUNG 
GENERATION FOR SEVERAL YEARS.

I N T E R N AT I O N A L  F E AT U R E  F I L M  C O M P E T I T I O N

SNAJPER. BIAŁY KRUK
 REŻ.  MARIAN BUSHAN  

 111’ UKRAINA 2022 

Mykola jest ekscentrycznym pacyfistą, który chce  
być przydatny dla ludzkości. Kiedy wybucha wojna  
w Donbasie, naiwny świat Mykoli rozpada się na 
kawałki kiedy bojówki zabijają jego ciężarną żonę 
i palą jego dom. Po powrocie do zdrowia, podejmuje 
trudną decyzję i zapisuje się do kompanii snajperskiej. 
Spotykając zabójców swojej żony, łamie się  
emocjonalnie i przygotowuje swoim wrogom  
„snajperskie piekło”.   

SNIPER. THE WHITE RAVEN
Mykola is an eccentric pacifist who wants to be 
useful to humanity. When the war begins at Donbas, 
Mykola’s naive world is collapsing as the militants 
kill his pregnant wife and burn his home to the 
ground. Recovered, he makes a cardinal decision 
and gets enlisted in a sniper company. Having met 
his wife’s killers, he emotionally breaks down and 
arranges “sniper terror” for the enemy.
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O swojej filmowej drodze, współpracy z Coppolą i dlaczego pokazywanie historii na dużym 
ekranie jest takie ważne – opowiada Martha Coolidge, reżyser filmowa i telewizyjna,  
wielokrotnie nominowana do Emmy i DGA. Dzięki niej zadebiutował w Hollywood  
Nicolas Cage, a Laura Dern i Diane Ladd zostały nominowane do Oscara. Przewodnicząca  
jury w konkursie na najlepszy międzynarodowy film XIV Festiwalu NNW.

Z DOBREJ HISTORII  
POWSTANIE DOBRY FILM

Zaczynałaś karierę w Nowym  
Jorku. Dlaczego zdecydowałaś  
się przenieść do Hollywood?

Pochodzę z północnego-wschodu, 
który był kolebką amerykańskie-
go kina. Pierwsze studia filmowe 
i największe nazwiska były związane 
z Nowym Jorkiem. Osobiście nigdy 
nie czułam się specjalnie zaproszona, 
żeby przyjechać do Los Angeles.  
Kobiety w tamtym czasie nie były 
tam zbyt mile widziane, a ja wie-
działam, że chcę zostać reżyserem. 
W Nowym Jorku chodziłam do szkoły 
filmowej, zrobiłam kilka krótkich 
i pełnych metraży, brałam udział 
w festiwalach. Po jakimś czasie  
zdecydowałam jednak, że z ekipami 
nowojorskimi nie dam rady robić  
takich filmów jakie chcę.  
Stwierdziłam, że muszę pojechać  
na Zachodnie Wybrzeże, jeśli mam 
robić poważne kino. Spakowałam 
się i ruszyłam w stronę Hollywood 
i… mniej więcej w tym samym cza-
sie skontaktował się ze mną Francis 
Ford Coppola. Spotkałam się z nim 
w San Francisco, a później dotarłam 
do LA. Nie było łatwo. Było nas 
tylko kilkoro kobiet, ale wszystkie 
wiedziałyśmy czego chcemy  
– być reżyserami. Współpracowa-
łyśmy ze sobą już wcześniej.  
Udało nam się dostać do środowiska 
filmowego, robiłyśmy razem  
filmy, i to było wspaniałe!  
Ale początek drogi każdej z nas 
zaczął się w Nowym Jorku. 

Podobno radzono ci, żebyś  
nie jechała do Hollywood,  
bo to nie jest miejsce dla kobiet…

Tak było, mówiono „nie ma pracy  
dla kobiet reżyserów, nie mów 
nikomu, że chcesz być reżyserem 
kobietą”. Ale to Coppola do mnie  
zadzwonił (jeszcze zanim zrobił 
„Czas Apokalipsy”) i powiedział,  
że szuka kobiet do pracy w swojej 
wytwórni Zoetrope. Bardzo mi 
pomógł. To był czas buntowników 
w Hollywood, więc zaczęliśmy się 
wybijać. Wielką gwiazdą stał się nie-
pokorny Jack Nicholson… W modzie 
byli hippisi, choć to nie do końca moje 
klimaty. Chciałam robić filmy, a w do-
datku miałam dysfunkcyjną rodzinę, 
więc wiedziałam, że mogę o niej 
nakręcić coś ciekawego (śmiech). 

Jaki jest Francis Ford Coppola?

O, to świetny gość. Powiedział,  
że chce się ze mną spotkać, poszli-
śmy obejrzeć razem film w kilka 
osób. Szliśmy ulicami Nowego Jorku 
i zza rogu wyszedł nagle… Colonel 
Sanders. A raczej ktoś przebrany  
za niego. Francis biegał dokoła  
mówiąc „Colonel Sanders tu jest,  
Colonel Sanders!”. Szalony czas. 
Ale w Los Angeles uczyłam się wszyst-
kiego od podstaw. Jest całe mnóstwo 
książek o tym jak funkcjonować 
w Hollywood. Później wielokrotnie na 
wykładach mówiłam, że najważniejsze 
to zrozumieć podstawy. Kto jest kim, 

poznać wielu ludzi. Więc pierwsze  
co zrobiłam to znalazłam sobie 
agenta. Potem przyszły niekończące 
się spotkania, lunche i poznawanie 
osób z przemysłu filmowego. Zawsze 
jest potem szansa, że któraś z nich 
prędzej czy później cię zatrudni. 

Powiedziałaś kiedyś, że twórcy 
filmowi powinni mieć cechy  
męskie i kobiece jednocześnie…

Myślałam o tym wielokrotnie i opo-
wiadałam o tym swoim studentom. 
Wszyscy reżyserzy, szczególnie  
ci dobrzy, posiadają cechy obu płci. 
Jest strona opiekuńcza, matczyna, 
która dba o aktorów i chce z nich 
wyciągnąć to, co najlepsze. Stara  
się zaprzyjaźnić z aktorami i być  
blisko nich. Jest też strona przy-
wódcy. Ekipy filmowe mogą być bar-
dzo duże, a ty jesteś ich generałem, 
musisz przyjąć na siebie rolę lidera. 
Trzeba się do tego przyzwyczaić. 
Jeśli ekipa czuje, że na samej  
górze coś nie działa, reszta też  
nie będzie dobrze funkcjonować 
i film się nie uda.

Wyreżyserowałaś ostatnio film 
„Znajdę Cię” („I’ll find you”) we 
współpracy z polską ekipą. Jak ci 
się pracowało z naszymi twórcami? 

Ten projekt wyszedł od jednej osoby, 
pewnego biznesmena, więc kiedy 
ja uczyłam się o polskiej kulturze, 
on uczył się ode mnie o procesie 
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tworzenia filmów. Jeśli zaś chodzi 
o polską ekipę… Była niesamowita! 
Od razu wiedziałam, że będę potrze-
bować dobrego operatora z Polski, 
więc rozpoczęłam poszukiwania 
i znalazłam Aleksa Gruszynskiego, 
choć nadal nie jestem w stanie wy-
mówić jego nazwiska (śmiech) oraz 
Marka Dobrowolskiego, scenografa. 
Co ciekawe, oni jeszcze nigdy nie 
kręcili w swoim kraju, dla nich to też 
był pierwszy raz. Praca z polską eki-
pą to była prawdziwa przyjemność.  

Czemu Hollywood tak rzadko  
robi filmy o polskiej historii?

Hollywood to nie Polska. Nie jest 
zainteresowane robieniem filmów, 
które czegoś uczą. Nikt nie przy-
chodzi na spotkanie i mówi „Bardzo 
chciałbym zrobić film, który nauczy 
nas, że to i tamto jest złe, że naziści 
byli źli”. W taki sposób nie sprzeda się 
filmu. Dla mnie, w przypadku mojego 
filmu, chciałam opowiedzieć historię 
o przeżyciu II wojny światowej. Udało 
ci się przeżyć, a teraz przed tobą nowe 
życie, mimo że trudne i w jakimś 
stopniu zrujnowane. Widzę, że do dzi-
siaj Polska zmaga się z budowaniem 
nowych struktur, rodzin, społeczności. 
Jednocześnie, jest to bardzo żywy 
i zmieniający się kraj. 

Co zrobić, żeby namówić Amerykę 
do sięgania do polskiej historii?

W pewnym sensie, filmy, które  
teraz powstają już trochę zachę-
cają Hollywood do podjęcia tych 
tematów. Dobra historia to... dobra 
historia i na pewno wzbudzi zainte-
resowanie. Zasadniczym pytaniem 
jest, czy jest w niej coś, co akurat 
w tym momencie, zaciekawi ludzi 
na całym świecie. Najważniejsza 
jest fabuła, w której wszyscy  
znajdą coś pasjonującego, więc 
jeśli będzie dobra historia  
to powstanie z niej dobry film.

Jesteś podekscytowana perspek-
tywą obejrzenia tylu międzynaro-
dowych filmów na festiwalu NNW?

Tak, nie mogę się doczekać!  
To wspaniała sprawa. Musimy się 
dzielić wiedzą i doświadczeniami 
z naszych historii. Dzięki poznawa-
niu innych punktów widzenia  
na  ważne wydarzenia w dziejach  
– np. dlaczego wybuchła taka wojna, 
kim był ten dyktator, co zrobiła  
ta kobieta – uczymy się najwięcej. 

Twoja rodzina miała swój wkład 
w historię Stanów Zjednoczonych. 
Dziadek, Arthur W. Coolidge, zastępca 

gubernatora Massachusetts, był 
czwartym kuzynem 30. prezydenta 
USA, Calvina Coolidge’a… 

Musimy znać swoją własną histo-
rię, bo historia lubi się powtarzać. 
Wpadamy w te same pułapki. Bardzo 
dobrze jest wiedzieć dlaczego doszło 
do pewnych wydarzeń, czemu niektó-
rzy ludzie nie potrafili się porozumieć. 
To niesamowicie ważne dla nas 
wszystkich, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, kiedy rządzą ogromne 
korporacje i wielkie, bogate kraje. 
Człowiek jest bardzo mały w obliczu 
takich gigantów. Historia jest bardzo 
ważną częścią naszej edukacji. Mam 
nadzieję, że robienie o niej filmów 
pomoże coś zmienić.
 
Rozmawiał Kazimierz Łysiak

MARTHA COOLIDGE 

(ur. 17 sierpnia 1946 r. w New Haven w stanie Connecticut, USA)  

– amerykańska reżyser filmowa, okazjonalnie producent wykonawcza, 

była prezydent Gildii Reżyserów Ameryki (Directors Guild of America). 

Jako pierwsza kobieta w historii pełniła to stanowisko. Laureatka 

nagrody Independent Spirit (1992), nominowana do Emmy (2000). 

Studiowała w Rhode Island School of Design, School of Visual Arts, 

Columbia University i na wydziale filmowym New York University.  

Poza bogatą filmografią na dużym ekranie, pracowała przy takich 

serialach jak „Seks w wielkim mieście”, „CSI: Kryminalne zagadki  

Las Vegas” czy „Trawka”. Jej ostatni film „I’ll find You”, opowiadający 

o historii dziejącej się m.in. w Polsce przed i w czasie II wojny światowej, 

otwierał XII Festiwal NNW, a w tym roku ma szansę powalczyć o Oscara.
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International  
Documentary Film  

Competition



„Atlantyda Seklerszczyzny – pamięci Bözödújfalu”

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  K O N K U R S  F I L M Ó W  D O K U M E N TA L N YC H
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ALBANIA. POSZUKUJĄC  
SPRAWIEDLIWOŚCI

 REŻ.  WITOLD SZABŁOWSKI  

 44’ POLSKA 2022 

Historia Jovana Plaku, którego ojciec, Koco Plaku,  
był wykształconym w Związku Radzieckim geologiem. 
To jemu Albania zawdzięcza znalezienie największych 
w kraju pokładów ropy naftowej. W latach 60. Albania 
zerwała związki z ZSRS, a wszyscy wykształceni  
w Moskwie znaleźli się na czarnej liście. Jovan miał pół 
roku, kiedy jego ojca zabrali agenci Sigurimi. Los ojca 
i jego zniknięcie zdeterminowało całe jego życie. Od nie-
mal trzydziestu lat syn szuka bezskutecznie grobu ojca.  

ALBANIA. SEEKING JUSTICE
It is the story of Jovan Plaku whose father Koco Plaku 
was a well-educated geologist in the Soviet Union. 
Thanks to him, Albania found the biggest crude oil 
deposits in the country’s history. In the 1960s, Albania 
broke off its ties with the USSR and all educated 
Albanians in Moscow ended up on a black list. Jovan 
was only six-months-old when his father was taken  
by the Sigurimi agents. The fate of his father and  
his disappearance determined Jovan’s entire life.  
For almost 30 years the son has been looking  
for his father, without success.  

ATLANTYDA SEKLERSZCZYZNY  
– PAMIĘCI BÖZÖDÚJFALU

 REŻ.  JÁNOS BUDA  

 52’ WĘGRY 2021 

W 1988 roku, w ostatnich latach dyktatury Ceaușescu 
zaczęto budować tamę w pobliżu Erdőszentgyörgy, 
w Siedmiogrodzie. Zalano wówczas całkowicie miasteczko 
Bözödújfalu, z którego wysiedlono rodziny mieszkające 
tam od pokoleń. Nad brzegiem pozostały tylko ruiny i wie-
ża kościoła jako symbol zniszczenia. W 2017 roku system 
śluz uległ awarii i trzeba było odprowadzić wodę ze sztucz-
nego jeziora. Ruiny wsi znów stały się widoczne. W filmie 
wypowiadają się jej mieszkańcy, dla których ponowne 
ujrzenie resztek opuszczonych domów stał się bolesną 
wędrówką do przeszłości.  

ATLANTIS OF SZÉKELY LAND  
- IN THE MEMORY OF BÖZÖDÚJFALU
In 1988, in the last years of Ceaușescu's dictatorship, a dam 
construction began near Erdőszentgyörgy, in Transylvania.  
The town of Bözödújfalu was then completely flooded, and 
families living there for generations were forced to move.  
Only ruins and the church tower remain on the shore as a 
symbol of destruction. In 2017, the lock system broke down 
and the artificial lake had to be drained. The ruins of the village 
became visible again. In the film, the village’s former inhabitants 
talk about their past home, as the sight of their abandoned 
homes turns into a painful journey into the past.

„Bözödújfalu spoczywa na dnie jeziora, dawni mieszkańcy, rozsiani po całym 

świecie wciąż przeżywają żałobę za utraconą ziemią. Ludzie różnych narodowości 

i religii żyli tu razem przez wieki, szanując się nawzajem i kochając. (…) Niech 

to miejsce będzie na zawsze symbolem pokoju religijnego” – taki napis jest na 

pomniku wzniesionym przez Árpáda Sükösda w 1995 roku w Bözödújfalu. 
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BITWA POD KRAWCZUNAMI
 REŻ.  JAROSŁAW SZOSTKO  

 30’ LITWA 2021 

13 lipca 1944 roku. Akcja Burza. Trwa Operacja Ostra Brama 
o wyzwolenie Wilna. Zgrupowanie nr 2 Okręgu Wileńskiego 
Armii Krajowej mjr. Mieczysława Potockiego ps. „Węgielny” 
stacza ostatni bój z wycofującym się z Wilna zgrupowaniem 
Niemców, ginie dowódca 1 Wileńskiej Brygady Armii Krajo-
wej, por. Czesław Grombczewski ps. „Jurand”.   

THE BATTLE OF KRAVCHUNY
It is July 13, 1944. Operation Tempest. The Operation Gate of 
Dawn for the liberation of Vilnius is in progress. Group No. 2 of 
the Vilnius District of the Home Army led by Maj. Mieczysław 
Potocki codename "Węgielny" fights the last battle with the 
Germans retreating from Vilnius, the commander of the 1st 
Vilnius Brigade of the Home Army gets killed, Lieutenant 
Czesław Grombczewski codename “Jurand”. 

BATERIA. PATAREI
 REŻ.  RIHO VÄSTRIK  

 16’ ESTONIA 2021 

Eksperymentalny dokument zabiera widza w podróż  
w czasie do Twierdzy Morskiej Patarei w Tallinie, która  
w XX wieku była więzieniem. Koncepcja filmu oparta jest 
na grze fantasy – gdyby te ściany mówiły. Film komunikuje 
się z widzem przede wszystkim za pomocą zmysłów, a nie 
informacji faktograficznych. Narrator jest fikcyjnym więź-
niem, który zapomniany, pozostał w Patarei. Tekst narratora 
oparty jest na prawdziwych historiach wielu ludzi.   

BATTERY. PATAREI
This experimental documentary takes the viewer  
on a journey back in time to the Sea Fortress Patarei 
in Tallinn, which was a prison in the 20th century. The 
film’s concept is based on a fantasy game - if those walls 
could talk. The movie communicates with The audience 
primarily through senses, not factual information.  
The narrator is a fictional prisoner who has remained  
in Patarei, forgotten by everyone. The narrator's lines  
are based on real stories from many people.

BELGRAD SOLIDARNY  
Z „SOLIDARNOŚCIĄ”

 REŻ.  GRZEGORZ CZERNIAK/MATEUSZ SOKULSKI  

 57’ POLSKA 2022 

Film ukazuje recepcję ruchu „Solidarności” w byłej 
Jugosławii. Bohaterami dokumentu są przedstawiciele 
opozycji jugosłowiańskiej, osoby kontestujące  reżim na 
Bałkanach, które w latach 80. podejmowali konkretne 
inicjatywy na rzecz poparcia dla Polski, a za wyrażanie 
sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego  
czy stłumienia strajku w KWK Wujek, spotkały  
ich represje ze strony władz Jugosławii.   

BELGRADE IN SOLIDARITY  
WITH THE "SOLIDARITY"
The film shows the reception of the Solidarity 
movement in former Yugoslavia. Representatives  
of the Yugoslavian opposition and people opposing 
the regime in the Balkans are the main protagonists 
of the film. In the 1980s, they took specific initiatives 
to  support Poland, and for expressing opposition 
to the introduction of the martial law and the 
suppression of the strike in the Wujek mine, they 
faced repressions from Yugoslavian authorities.

CASUS BELLI.  
PO CO KOMU TA WOJNA?

 REŻ.  MACIEJ MACIEJOWSKI  

 56’ POLSKA 2022 

Film pokazujący mechanizm rosyjskich agresji: na Gruzję 
w 2008 r. i Ukrainę od 2014 r. Osią narracji jest postawione 
przez jedną z pierwszoplanowych bohaterek filmu, Tatianę 
Kurczewską, dramatyczne pytanie „Po co komu ta wojna?!”. 
Zwykli ludzie, będący naszymi bohaterami, oraz wojskowi, 
politycy i eksperci jednocześnie łączą swoimi losami trzy 
kraje: Gruzję, Ukrainę i Polskę.
   

CASUS BELLI.  
WHO NEEDS THIS WAR?
It is a film showing the mechanism of the Russian 
aggressions: against Georgia in 2008 and Ukraine since 
2014. The main part of the narrative is a question made 
by one of the main protagonists of the film, Tatiana 
Kurczewska: “Who needs this war?”. Ordinary people, 
who are our heroes, and the military, politicians and 
experts, at the same time connect three countries  
with their lives: Georgia, Ukraine and Poland.

I N T E R N AT I O N A L  D O C U M E N TA RY  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Bitwa pod Krawczunami”



DNI PRZEMIANY
 REŻ.  TOMASZ JURKIEWICZ  

 50’ POLSKA 2018 

Krzysztof zostaje wybrany przewodniczącym lokalnego 
komitetu Światowych Dni Młodzieży. Wraz z całą spo-
łecznością wsi musi poradzić sobie z zakwaterowaniem 
kilkuset Brazylijczyków i Francuzów w lokalnej szkole 
i prywatnych domach. Wszyscy chcą, aby pielgrzymi 
czuli się tu jak najlepiej. Na przeszkodzie stają brak 
znajomości języka, problemy organizacyjne i ciągłe 
zmiany harmonogramu przyjazdów. Dochodzą do tego 
nieporozumienia kulturowe. Opowieść o zwyczajnym-
-niezwyczajnym bohaterze zza kulis.  

THE DAYS OF TRANSFORMATION
Krzysztof gets elected chairman of the local committee 
of the World Youth Days. Together with the entire 
village community, he has to cope with accommodating 
several hundred Brazilians and French in a local school 
and private homes. Everyone wants the pilgrims to 
feel at home here. They are hindered by not knowing 
the language, organizational problems and constant 
changes in the schedule of arrivals. There are also 
cultural misunderstandings. It is a story about an 
ordinary-extraordinary hero from behind the scenes.
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ETHBET!
 REŻ.  MATTEO FERRARINI  

 70’ WŁOCHY/FRANCJA/BELGIA 2021

Dziesięć lat po nieudanej rewolucji na placu Tahrir 
w Egipcie, reżim Al-Sisiego nadal stoi za zaginięciami 
ludzi, opozycjoniści są więzieni bez procesów, a policja 
stosuje tortury. Aktywiści na emigracji i ci, którzy po-
zostali w Kairze, ciągle walczą… Uczą się też jak uciec 
przed cyfrowym nadzorem rządu, a nawet lobbują eu-
ropejskich polityków i przedstawicieli władz, by działali 
w obronie wolności słowa i demokracji, nawet kosztem 
interesów handlowych państw. 

ETHBET! 
Ten years after the unsuccessful revolution at the 
Tahrir Square in Egypt, the regime of Al-Sisi is still 
behind disappearances of people, opposition members 
are being jailed without trial and the police still uses 
torture. Activists, both those on emigration and those 
who remained in Cairo, are still fighting… They are  
also learning how to escape the digital control  
of the government and are even lobbying for European 
politicians and government officials to act in defence  
of the freedom of speech and democracy, even  
at the expense of their countries’ trade interests.

„Ethbet!”
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LARISSA
 REŻ.  ALEXANDRE DAYET  

 44’ POLSKA 2020 

Pod koniec 1942 roku, dziesięcioletnia dziewczynka 
Larissa ucieka z warszawskiego getta. Jej matka zo-
stała deportowana do Treblinki. Dziewczynka wspina 
się po drabinie i skacze przez mur... Po „aryjskiej” stro-
nie znajduje schronienie u rodziny Jasików. Nastolatka 
Helena opiekuje się Larissą i traktuje ją jak swoją młod-
szą siostrę. Larissa musi jednak opuścić mieszkanie. 
Siedemdziesiąt lat po tych wydarzeniach mieszkająca 
w Paryżu Larissa decyduje się na wyjazd do Polski  
na spotkanie z Heleną.  

LARISSA
At the end of 1942, ten-year-old girl Larissa escapes 
the Warsaw ghetto. Her mother was deported to 
Treblinka. The girl climbs up a ladder and jumps over 
the wall… on the “Aryan” side she finds refuge with  
the Jasikowie family. Teenage Helena takes care  
of Larissa and treats her like a younger sister. Larissa, 
however, has to leave the apartment. 70 years after 
these events Larissa, now living in Paris, decides  
to take a trip to Poland to meet Helena. 

JUTRO CZEKA NAS DŁUGI DZIEŃ
 REŻ.  PAWEŁ WYSOCZAŃSKI

 80’ POLSKA 2019 

Opowieść o polskiej lekarce pracującej od 30 lat w Indiach. 
Helena Pyz prowadzi w Jeevodaya ośrodek dla ludzi  
dotkniętych trądem, oraz dla ich dzieci. Cicha bohaterka, 
nieznana w Polsce, jest w Indiach osobą powszechnie 
znaną. Wreszcie doczekała się filmu o swym fascynującym, 
trudnym i nietuzinkowym życiu.   

LONG DAY TOMORROW
This is a story about a Polish female doctor who has 
been working for the past 30 years in India. Helena  
Pyz runs a clinic in Jeevodaya for people suffering from 
leprosy and their children. She is a silent hero, not known 
in Poland; in India, she is famous. She finally has a movie 
about her fascinating, difficult and unique life. ŁAGIER 0331

 REŻ.  GRZEGORZ CZERNIAK/JERZY ROHOZIŃSKI/ 
    WOJCIECH SARAMONOWICZ  

 60’ POLSKA 2022 

W 1944 roku, po fiasku operacji Ostra Brama, rozpoczęły  
się sowieckie represje wobec żołnierzy AK i ludności polskiej 
na Wileńszczyźnie. Wiele osób trafiło do więzień, wiele zo-
stało zamordowanych. W marcu i maju 1945 roku wywiezio-
no z Wilna kilka tysięcy Polaków do Saratowa, a następnie 
do łagru 0331 w gruzińskiej Kutaisi w Gruzji. Film przywołuje 
zapomnianą historię o obozie śmierci, gdzie z głodu, chorób 
i w wyniku niewolniczej pracy zmarło tysiące Polaków.

GULAG 0331
In 1944, after the failure of the Ostra Brama operation, 
Soviet repressions against the Home Army soldiers and the 
Polish population in the Vilnius region began. Many people 
were imprisoned, many were murdered. In March and May 
1945, several thousand Poles were transported from Vilnius 
to Saratov, and then to the labor camp 0331 in Kutaisi, 
Georgia. The film recalls the forgotten story  
of the death camp where thousands of Poles died  
of hunger, disease and slave labor.

„Jutro czeka nas długi dzień”

„Łagier 0331”
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MATKI WOJNY
 REŻ.  PIOTR PORAJ-POLESKI  

 45’ POLSKA 2022 

1200 kobiet i dzieci, które uciekły przed śmiercią i wojną 
z Ukrainy, znalazło schronienie w Sielpi. Mimo zapew-
nienia uchodźcom jak najlepszych warunków, trauma 
wojny i dramat śmierci wciąż dominują w ich codzien-
nym życiu. Marta Manowska spotkała się w ośrodku 
z ukraińskimi kobietami i ich dziećmi. Wysłuchała dra-
matycznych historii o tym, co przeżyły podczas wojny 
na Ukrainie, jak dotarły do Polski. Mówią o tym głośno 
i wyraźnie, aby świat nigdy nie zapomniał.  

MOTHERS OF WAR
1,200 women and children who fled from Ukraine from 
death and war found refuge in Sielpia. Despite providing 
refugees with the best possible conditions, the trauma  
of war and the tragedy of death still dominate their 
everyday lives. Marta Manowska met Ukrainian women 
and their children at the refugee centre. She listened  
to dramatic stories about what they experienced during 
the war in Ukraine and how they reached Poland. They talk 
about it loud and clear so that the world will never forget.

MAXI – NAJWIĘKSZY  
PROCES MAFII 

 REŻ.  GRAZIANO CONVERSANO  

 55’ WŁOCHY 2018

Historia wielkiego procesu mafijnego, który trwał 638 
dni i doprowadził do bezprecedensowego wyroku ska-
zującego dla członków mafii – 19 wyroków dożywocia 
i łącznie 2665 lat więzienia dla 346 oskarżonych. Tele-
wizja RAI była jedynym nadawcą telewizyjnym, któremu 
pozwolono mieć kamery na sali sądowej i nagrywać  
cały proces. Ponad 30 lat później reporterzy i kamerzyści 
spoglądają wstecz na kluczowe momenty rozpraw oraz  
na towarzyszące całości groteskowe incydenty, komentu-
jąc je ze swojej wyjątkowej, unikalnej perspektywy.  
Ta oryginalna narracja przeplata kolejne wydarzenia.  

MAXI – THE BIGGEST MAFIA TRIAL
The story of a massive mafia trial that lasted  
638 days and led to an unprecedented conviction  
for mafia members – 19 life sentences and a total  
of 2,665 years in prison for 346 defendants. RAI TV  
was the only broadcaster allowed to have cameras  
in the courtroom and record the entire trial. More than 
30 years later, reporters and cameramen look back  
at the key moments of the trial and the accompanying 
grotesque incidents, commenting on them from their 
unique perspective. This unique narrative intertwines 
successive events. 

NIEZNANI BOHATEROWIE  
W WALCE Z KOMUNIZMEM

 REŻ.  EVA HOLUBÁNSKA-BARTOVIČOVÁ  

 49’ SŁOWACJA 2019 

W dzisiejszej Słowacji można usłyszeć ludzi wyrażają-
cych się pozytywnie o komunistycznym reżimie.  
Często padają takie zdania jak: „Wszyscy mieli pracę”, 
„Państwo dbało o wszystko”. To tylko dwa przykłady, 
ale podobnych stwierdzeń jest o wiele więcej. Rzucają 
one na pojmowanie historii niebezpieczny cień wybiela-
jąc czasy, w których tak wiele ludzi cierpiało, tylu  
było bezwzględnie prześladowanych przez reżim  
czechosłowacki w latach 1948-1989.  

UNKNOWN HEROES IN THE FIGHT 
AGAINST COMMUNISM
In today's Slovakia you can hear people expressing 
themselves positively about the communist regime. 
Often there are sentences such as: "Everyone had 
a job", "The state took care of everything". These 
are just two examples, but there are many more 
statements like these. They cast a dangerous shadow 
on the understanding of history, watering down  
the times when so many people suffered, so many 
were ruthlessly persecuted by the Czechoslovak 
regime between 1948-1989.

„MAXI – największy proces mafii”
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NUMER 432. CUD W PIEKLE
 REŻ.  KAROL I  KSAWERY JAROSZYŃSCY  

 57’ POLSKA 2022 

Produkcja podejmuje temat gehenny obozów koncentra-
cyjnych przedstawione za pomocą szczególnych „rzeczy” 
– rycin Mariana Kołodzieja, Polaka, który w wieku 18 lat 
pierwszym transportem trafił do KL Auschwitz. Sam autor 
prosi, aby jego ryciny nie były nazywane obrazami, lecz 
„Kliszami Pamięci”. Zaś miejsce, w którym je pokazuje nie 
wystawą, ale „Labiryntami”. Wpatrywanie się w owe  
„Klisze” jest wstrząsającym przeżyciem, które najlepiej  
oddał słowami ksiądz Tischner, mówiąc: „Tu jest praw-
dziwe KL Auschwitz”.   

NUMBER 432. A MIRACLE IN HELL
The production takes up the subject of the ordeal  
of concentration camps presented with the help  
of special "things" - the drawings by Marian Kołodziej, 
a Pole who, at the age of 18, was transported to KL 
Auschwitz for the first time. The author himself asks 
that his engravings should not be called paintings, but 
"Cliches of Memory". And the place where he shows them 
not with an exhibition, but with "Labyrinths". Staring  
at these "Cliches" is a shocking experience, best 
expressed in words by Father Tischner, when he said: 
"Here is the real KL Auschwitz".

OBŁOKI ŚMIERCI – BOLIMÓW 1915
 REŻ.   IRENEUSZ SKRUCZAJ  

 64’ POLSKA 2022 

Bolimów, środek współczesnej Polski. Właśnie tutaj pod-
czas I wojny światowej gaz bojowy pierwszy raz zabijał  
na masową skalę. Film pokazuje oczami polskich żołnierzy 
śmierć tak przerażającą, że w jej obliczu walczący rzucali 
się na pomoc nieprzyjacielowi. To obraz antywojenny,  
stawiający pytania o moralność i naturę człowieka.  
Wydarzenia prowadzące do bitwy pod Bolimowem  
pokazały, że gdy sumienie śpi, również w wybitnych  
umysłach może narodzić się czyste zło.
   

CLOUDS OF DEATH  
– BOLIMÓW 1915
Bolimów, the centre of contemporary Poland. It was  
here that during the First World War, combat gas was 
killing on a massive scale for the first time. The film 
shows, through the eyes of Polish soldiers, death so 
terrifying that in its face they rushed to help the enemy.  
It is an anti-war painting that poses questions about  
the morality and nature of man. The events leading up  
to the Battle of Bolimów showed that when conscience  
is asleep, also in outstanding minds, pure evil can be born.

„Obłoki śmierci – Bolimów 1915”



PATRON MEDIALNY
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OSTATNIA NIEDZIELA  
W PRZEDWOJENNYM LWOWIE

 REŻ.  PAWEŁ NAROŻNIK 

 50’ POLSKA 2022 

Akcja filmu dzieje się jednego dnia, 20 lutego 2022 roku, 
we Lwowie. Oczy całego świata skierowane są na Ukra-
inę: napięcie związane z potencjalną inwazją ze strony 
Rosji sięga zenitu. Na ulicach Lwowa panuje cisza przed 
burzą, miasto otacza atmosfera zawieszenia pomiędzy 
wojną a pokojem, przeczucie wielkiego nieszczęścia, ale 
i niezwykłej wiary we własne siły. Bohaterami filmu jest 
Lwów i jego mieszkańcy. Obserwujemy ostatnie chwile 
świata, którego już nie ma.  

LAST SUNDAY IN PRE-WAR LVIV
The action of the film takes place during one day, 
February 20, 2022, in Lviv. The eyes of the whole  
world are on Ukraine: tensions over a potential  
invasion by Russia are reaching their highest point.  
In the streets of Lviv there is silence before the storm, 
the city is surrounded by an atmosphere of suspension 
between war and peace, a feeling of great misfortune, 
but also extraordinary self-confidence. The protagonists 
of the film are the city of Lviv and its inhabitants.  
We are watching the last moments of a world  
that no longer exists.

PLAI. DROGA PRZEZ GÓRY
 REŻ.  EVA DZHYSHYASHVILI 

 75’ UKRAINA 2021 

Historia ludzi, którzy uratowali więcej niż stracili  
pod presją ich ciężkiego życia. Małżeństwo, Hannusya  
i Dmytro... Kiedy przyjrzysz się ich stylowi bycia,  
zahipnotyzuje Cię ich ciągle płynące życie - ponieważ 
oni są życiem samym w sobie. Tak było, jest i będzie; 
pomimo wojen, politycznych potyczek, deszczu i burz.   

PLAI. THE ROAD THROUGH  
THE MOUNTAINS
This is the story of people who have saved more than 
they have lost under the pressure of their burdensome 
being. A married couple, Hannusya and Dmytro… When 
you look closer into their lifestyle – you are mesmerized 
by this eternal flow of life – because they are life itself. 
This is how it was, how it is and how it will be; despite 
wars, political battles, rains and blizzards.

„Plai. Droga przez góry”„Ostatnia niedziela w przedwojennym Lwowie”
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REBELIA
 REŻ.  KRZYSZTOF KUNERT  

 66’ POLSKA 2021 

Rebelia to zryw przeciw czemuś. Przeciw negatywnym 
ideom, przeciwko komunizmowi, nierówności i wyzy-
skowi oraz przede wszystkim Sowietom. Te kilka słów 
definiują sprzeciw Kornel Morawieckiego i Solidarności 
Walczącej przeciw systemowi. Specyficzny kolaż stra-
chu, nasłuchu oraz wolności. Film o losach najdłużej 
i najmocniej zakonspirowanej antykomunistycznej orga-
nizacji. Próba przedstawienie dość klaustrofobicznego 
świata ludzi podziemia solidarnościowego i ceny,  
jaką zapłaciły ich rodziny.  

REBELLION
Rebellion is a spurt against something. Against 
negative ideas, against communism, inequality and 
exploitation and, above all, against the Soviets. These 
few words define the opposition of Kornel Morawiecki 
and Fighting Solidarity against the system. A specific 
collage of fear, listening and freedom. A film about the 
fate of the longest-running and most undercover anti-
communist organisation. An attempt to present the 
rather claustrophobic world of people from the Solidarity 
underground and the price paid by their families.

POLAŃSKI, HOROWITZ.  
HOMETOWN

 REŻ.  MATEUSZ KUDŁA/ANNA KOKOSZKA-ROMER  

 75’ POLSKA/FRANCJA/USA 2021 

Po kilkudziesięciu latach wreszcie udało im się spo-
tkać w rodzinnym mieście. Dwaj artyści, fotografik 
Ryszard Horowitz i reżyser Roman Polański, wędrują 
po Krakowie śladami swoich wojennych doświadczeń. 
Przemierzają uliczki Kazimierza i dawnego getta, za-
glądają do mieszkań, w których spędzili chłopięce lata, 
wspominają tych, których już nie ma – ale także tych, 
dzięki którym przeżyli Zagładę. Film jest barwną opo-
wieścią o dzieciństwie, przyjaźni, wspólnym żydowskim 
losie i przede wszystkim o miejscu, które (mimo upływu 
czasu i wielu zmian) nadal pozostaje domem.  

POLANSKI, HOROWITZ.  
HOMETOWN
After several decades, they finally managed to meet 
in their hometown. Two artists, photographer Ryszard 
Horowitz and director Roman Polański, wander around 
Cracow in the footsteps of their wartime experiences. 
They wander the streets of Kazimierz and the former 
ghetto, visit the flats where they spent their childhood 
years, remember those who are no longer there - but also 
those who helped them survive the Holocaust. The film 
is a colourful story about childhood, friendship, common 
Jewish fate and, above all, a place that (despite the 
passage of time and many changes) still remains a home.

REPATRIACJA PRZODKÓW.  
85 LAT PÓŹNIEJ SZCZĄTKI AJNÓW 
WRACAJĄ DO KINEUSU KOTAN

 REŻ.  TOMOAKI FUJINO  

 24’ JAPONIA 2017 

Ainu to rdzenni mieszkańcy Japonii. W 1931 roku uczeni 
z Uniwersytetu Cesarskiego Hokkaido zbezcześcili groby 
w Kineusu i zabrali ludzkie szczątki do swoich laborato-
riów w celu badań antropologicznych. W 2012 roku Ainu 
poprosili uniwersytet o zwrot szczątków ich przodków. 
Ale uniwersytet Hokkaido odmówił nawet spotkania. 
Dopiero po złożeniu pozwu przeciwko wyższej uczelni, 
rozpoczęły się rozmowy, które zakończyły się odzyska-
niem szczątków przez lud Ainów. Jednak inicjatorka wal-
ki o godny pochówek swej babci i dziadka, nie doczekała 
tego radosnego dnia. Do tej pory jeszcze ponad 1600 
szczątków Ainów jest przechowywanych na różnych 
uniwersytetach i muzeach na całym świecie.  

ANCESTRAL REPATRIATION. 
85 YEARS LATER THE HUMAN 
REMAINS OF AINU RETURN  
TO KINEUSU KOTAN
Ainu are native to Japan. In 1931, scholars at the Imperial 
University of Hokkaido desecrated the graves at Kineusu 
and took the human remains to their laboratories for 
anthropological research. In 2012, Ainu asked the university 
to return the remains of their ancestors. But Hokkaido 
University declined to even meet. It was only after a lawsuit 
was filed against the university that talks began, which 
ended with the recovery of the remains by the Ainu people. 
However, the initiator of the fight for the burial of her 
grandmother and grandfather did not live to see this happy 
day. To date, more than 1,600 Ainu remains are kept  
at various universities and museums around the world.

I N T E R N AT I O N A L  D O C U M E N TA RY  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Repatriacja przodków. 85 lat później szczątki Ajnów  
wracają do Kineusu Kotan”



M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  K O N K U R S  F I L M Ó W  D O K U M E N TA L N YC H
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SKAŁA NADZIEI
 REŻ.  ADAM ROZGONYI  

 50’ WĘGRY 2021 

Dzieje skały, na której został zbudowany zamek w Budzie. 
W wapiennych jaskiniach pod zamkiem już od średnio-
wiecza istniał system podziemnych grot i korytarzy, a tuż 
przed wojną zbudowano pod górą szpital nazywany szpi-
talem w skale. Film upamiętnia Andrása Seibrigera zwa-
nego Wujkiem Bandim, lekarza, którego wszyscy kochali 
i który z poświęceniem leczył wtedy rannych i chorych.  
Po wojnie reżim komunistyczny nie pozwolił mu wrócić  
do pracy, więc Seibriger przyjmował pacjentów pota-
jemnie. Podczas Rewolucji Węgierskiej szpital został 
nielegalnie otwarty dla rannych znoszonych tu z całego 
Budapesztu i znów na pierwszej linii stanął Wujek Bandi, 
za co ponownie spotkały go prześladowania.  

ROCK OF HOPE
The film shows the history of the rock on which the Buda 
Castle was built. In the limestone caves under the castle, 
there was a system of underground caverns and corridors 
since the Middle Ages, and just before the war, a hospital 
commonly referred to as the hospital in the rock was built 
under the mountain. During the siege of Budapest, local 
residents hid there, in addition to patients and wounded 
soldiers. The film commemorates András Seibriger known 
as Uncle Bandi, a doctor who was loved by everyone and 
who treated the wounded and sick with dedication. After the 
war, the communist regime prevented him from returning 
to work, so Seibriger received patients secretly. During the 
Hungarian Revolution, the hospital was illegally opened for 
wounded from all over Budapest, and Uncle Bandi again 
stood in the front line, for which he was again persecuted.

STAN WOJENNY.  
NIE BYLIŚMY SAMI

 REŻ.  JAN CZARLEWSKI  

 58’ POLSKA 2021 

Strajki sierpniowe i działania Solidarności w latach 
1980-81 doprowadziły do prawdziwego trzęsienia zie-
mi w globalnej polityce. Dokument pokazuje reakcje 
wolnego świata i konsekwencje ogłoszenia stanu wo-
jennego nad Wisłą w grudniu 1981 roku, w kontekście 
nie tylko wielkiej polityki, ale także w odniesieniu do  
innych narodów oraz pojedynczych ludzi, którzy solida-
ryzowali się z Polakami i im pomagali.  

MARTIAL LAW.  
WE WERE NOT ALONE
The August strikes and the actions of Solidarity in 
1980-1981 led to a real earthquake in global politics. 
The document shows the reactions of the free world 
and the consequences of the declaration of martial law 
in Poland in December 1981, in the context of not only 
great politics, but also in relation to other nations and 
individuals who sympathised with and helped Poles.

WIĘKSZA NIŻ TRAUMA
 REŻ.  MIRTA PUHLOVSKI/VEDRANA PRIBAČIĆ  

 90’ CHORWACJA 2022 

Gdybyś przeżył wojnę, a przeszłość wciąż ciążyła  
na tobie, co byś zrobił, aby odzyskać radość życia?  
Przez kilka lat filmowcy towarzyszyli życiu czterech  
kobiet, które 27 lat temu wcześniej, podczas wojny 
na Bałkanach, przeżyły okrutne gwałty i zmagały się 
z ogromną traumą. Uczestnicząc w specjalnym projekcie 
„Jestem większa niż moja trauma”, odkryły, że mogą 
zmienić swe życie i relacje, jeśli uda im się pokonać  
ten lęk i upiory przeszłości.  

BIGGER THAN TRAUMA
If you had survived the war and the past was  
still heavy on you, what would you do to regain  
the joy of life? For several years, the filmmakers 
accompanied the lives of four women who, 27 years  
ago, during the war in the Balkans, were cruelly  
raped and struggled with enormous trauma.  
By participating in the special project "I am greater  
than my trauma", they discovered that they could  
change their lives and relationships if they managed  
to overcome this fear and the ghosts of the past.

WALCZĄCA
 REŻ.  KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZĆ  

 52’ POLSKA 2022 

Fabularyzowany dokument o znaku Polski Walczącej.  
Przedstawia genezę jego powstania, ludzi, którzy  
się do tego przyczynili oraz o jego historyczne znaczenie,  
które sprawiło, że symbol ten do dziś jest najbardziej  
rozpoznawalnym znakiem definiującym polskość.  
Film przenosi widza do okupowanej Polski. Biuro  
Propagandy i Informacji ZWZ-AK ogłasza konkurs  
na zaprojektowanie znaku – symbolu polskiego  
oporu i walki z okupantem.  

FIGHTING
It is a feature-documentary about the symbol of Fighting 
Poland. It shows the origins of its creation, the people  
who made it happen, and the historical meaning which  
made it into one of the most recognisable symbols  
defining the Polish culture. The film takes the viewer  
to occupied Poland. The Bureau of Information and 
Propaganda of the Headquarters of the Home Army 
announces a competition for designing the symbol  
of the Polish resistance and the fight against the occupier.



„Zapomniana granica Europy”

„Historie pojedynczych osób mogą  
dać nam inną perspektywę na szersze 
społeczne, moralne i  duchowe 
problemy. Dodaje to ludzkiego 
wymiaru i oglądu, dlatego twórca 
dokumentu powinien 
najbardziej skupić  
się na teraźniejszości. 
Na tu i  teraz.” 

"The history of individuals 
can give a different 
perspective on larger 
social, moral, end 
spiritual matters.  
It brings an 
Humanistic 
perspective and 
dimension.The 
documentary 
filmmaker should 
focus the most 
in the present 
moment. Here  
and now."

ANABEL  RODRIGUEZ  R IOS ,  
członek jury Międzynarodowego  
Konkursu Filmów Dokumentalnych NNW, 
zwycięzca głównej nagrody w tym 
konkursie, w roku 2021.
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ZAPOMNIANA GRANICA EUROPY
 REŻ.  OLIVER HALMBURGER  

 52’ NIEMCY 2022 

Granica między Czechosłowacją a Zachodem pod-
czas zimnej wojny zamieniła się w miejsce zbrodni. 
Ludzie, którzy próbowali przedrzeć się do wolnego 
świata, byli oszukiwani przez przemytników, którzy 
prowadzili ich wprost w ręce oprawców. Zbudowano 
fałszywy budynek straży granicznej, a na ucieki-
nierów czekali przebrani w amerykańskie mundury 
żołnierze reżimu komunistycznego. Wyciągali od 
zdesperowanych ludzi informacje, a potem aresz-
towali ich za próbę ucieczki, wielu otrzymało wyrok 
śmierci. Trzydzieści lat po upadku żelaznej kurtyny 
czescy i niemieccy prokuratorzy próbują odkryć 
prawdę. W filmie wypowiadają się też byli oficero-
wie tajnej policji, którzy twierdzą, że działali  
zgodnie z konstytucją…  

THE FORGOTTEN BORDER  
OF EUROPE
The border between Czechoslovakia and the West 
turned into a crime scene during the Cold War. 
People who tried to break into the free world were 
deceived by smugglers who led them straight into 
the hands of their torturers. A fake border guard 
building was built, and the refugees were awaited 
by soldiers of the communist regime dressed in 
American uniforms. They extracted information from 
desperate people and then arrested them for trying 
to escape, many were sentenced to death. Thirty 
years after the fall of the Iron Curtain, Czech  
and German prosecutors are trying to uncover  
the truth. The film also features former secret 
police officers who claim that they acted in 
accordance with the constitution...

„Większa niż trauma”

I N T E R N AT I O N A L  D O C U M E N TA RY  F I L M  C O M P E T I T I O N
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Polish Film 
Competition



K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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ADAM MACEDOŃSKI.  
WIĘCEJ NIŻ JEDNO ŻYCIE

 REŻ.  KRZYSZTOF BROŻEK  

 52’

Losy Adama Macedońskiego – uczestnika manifestacji  
3 Maja 1946 roku w Krakowie i walk o krzyż  
w Nowej Hucie 1960 roku. Współzałożyciela Instytutu 
Katyńskiego, Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy 
oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Macedoński to 
niestrudzony zbieracz świadectw katyńskich w czasach, 
kiedy wielu nawet bało się wymówić słowo „Katyń”. 
Zatrzymywany, represjonowany, internowany.

BLACHNICKI. ŻYCIE I ŚWIATŁO
 REŻ.  IWO KARDEL  

 66’

W biografii ks. Franciszka Blachnickiego odbijają  
się najważniejsze momenty historii XX w: odrodzenie 
Polski po rozbiorach, II Wojna Światowa, Auschwitz, 
wyrok śmierci, cudowne ocalenie, prześladowania  
Kościoła w PRL, Jasnogórskie Śluby Narodu,  
organizacja wielkiego ruchu trzeźwościowego  
– szykany w latach 60-tych i wyrok więzienia,  
działalność ewangelizacyjna wśród młodzieży  
– stworzenie kilkudziesięciotysięcznej wspólnoty  
Ruchu Światło-Życie, przyjaźń z Wojtyłą, współpraca 
z Solidarnością, odbiór z Danutą Wałęsową nagrody 
Nobla, nagroda Sołżenicyna w Waszyngtonie, patrio-
tyczna i międzynarodowa działalność emigracyjna 
w latach 1981–87 – pod hasłem Chrześcijańskiej Służby 
Wyzwolenia Narodów, a w końcu osaczenie kapłana przez 
komunistyczną agenturę i nagła tajemnicza śmierć. 

BUNT I AFIRMACJA
 REŻ.  EWA ŻMIGRODZKA, KRZYSZTOF ZWOLIŃSKI  

 52’

Dokument prezentujący sylwetkę Bronisława 
Wildsteina – inteligenta, pisarza, publicysty, 
dziennikarza, erudyty. W kameralnym obrazie drogi 
życiowej i intelektualnej dominują tytułowe: bunt 
i afirmacja – cechy zdawałoby się przeciwstawne, 
a paradoksalnie obie obecne w postawie bohatera. 
Wildstein dzieli się swoim życiem, pokazuje  
na czym polegała jego ewolucja ideowa, która  
była wynikiem jego dojrzewania oraz wydarzeń  
społeczno-politycznych w Polsce.

DZIELNIEŚMY STALI,  
CELNIE RZUCALI 

 REŻ.  MARIA DŁUŻEWSKA  

 58’

Zapis dramatu, który rozegrał się w ciągu kilku grudniowych 
dni 1970 roku. Film opiera się na odnalezionych nagraniach 
rozmów osób zaangażowanych w pacyfikację protestów. 
Słuchając ich mamy szansę wejścia w tajemniczy świat 
zbrojnego ramienia peerelowskiej władzy – chłodnych  
profesjonalistów, którzy bunt wobec ich rządów zgniotą  
za wszelką cenę. W pewnym momencie w tym gronie  
pojawia się jednak… strach. Towarzysze wiedzą,  
że ich władza nie ma oparcia w narodzie.

„Głowa doktora Witaszka”„Adam Macedoński. Więcej niż jedno życie”



„Ja się karmię swoimi bohaterami, bo dzięki nim mogę być silna. Uważam też,  

że klucz do nich leży w dzieciństwie, w rodzinie. To jest szukanie fundamentu,  

oparcia. Zasypiam spokojnie jak wiem, że tacy ludzie są wokół nas. Trzeba  

tylko ich opisywać, dawać świadectwo, opowiadać o pięknych ludziach.”

Maria Dłużewska
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INA BENITA. DWA ŻYCIA
 REŻ.  JACEK PAPIS  

 72’

Film, którego bohaterką jest jedna z najbardziej 
tajemniczych postaci polskiego kina lat 30. 
XX wieku. Gwiazda, której szanse na wielką, 
międzynarodową karierę, pogrzebała II wojna 
światowa. W okresie powojennym opowiadano 
legendę o tym, że Ina Benita zginęła w kanałach 
podczas Powstania Warszawskiego. Prawda 
okazała się jednak zupełnie inna...

JÁNOS ESTERHÁZY.  
NIEWYMAZANA HISTORIA

 REŻ.  GRZEGORZ KUBASZKO  

 59’

Burzliwa, heroiczna, ale jednocześnie tragiczna historia 
węgierskiego hrabiego wychowywanego w polskim 
domu i polskiej kulturze, który podczas wojny uratował 
wielu Polaków. Przemycił na Węgry gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, organizował w Budapeszcie konspira-
cyjne spotkania polskich polityków i wojskowych.  
Po wojnie, za ujawnianie zbrodni katyńskiej, został 
skazany na wiele lat łagrów. Przebywał w sumie w je-
denastu zakładach karnych. Zmarł w Mirovie, najcięż-
szym więzieniu dla więźniów politycznych. Jego prochy 
wydano rodzinie dopiero w roku 2017!

GŁOWA DOKTORA WITASZKA
 REŻ.  ZBYSŁAW KACZMAREK  

 52’

Gdy naród jest mordowany, musi się bronić wszystkimi 
możliwymi środkami. Dr Franciszek Witaszek kieruje 
w czasie wojny tajnymi laboratoriami AK, w których 
pracuje nad bronią biologiczną i chemiczną. Niemcy 
obcinają mu głowę i umieszczają w słoju z napisem: 
„Głowa inteligentnego masowego polskiego 
mordercy”. Na czym polegała działalność Witaszka? 
Czy miał prawo pracować nad bronią masowej 
zagłady, narażać rodzinę? Czy można go nazwać 
bohaterem? Z trudną rodzinną historią mierzą  
się córki doktora oraz jego prawnuczka.

JANUSZ NASFETER.  
PIĘKNY OKRUTNY ŚWIAT

 REŻ.  AURELIA SOBCZAK  

 45’

Historia życia i twórczości Janusza Nasfetera  
(1920-1998), wybitnego polskiego reżysera  
– niezłomnego i niepokornego – który poruszając 
w czasach PRL-u tematy trudne i niewygodne,  
zapłacił za to wysoką cenę. Po zmaganiach z cenzurą, 
wycofał się z życia artystycznego. W dokumencie 
występują m.in. aktorzy grający u Nasfetera: Krystyna 
Łubieńska, Filip Łobodziński, Henryk Gołębiewski, 
Tadeusz Wiśniewski i Andrzej Nasfeter. 

JEDWABNE. HISTORIA PRAWDZIWA
 REŻ.  TOMASZ SOMMER  

 68’

10 lipca 1941 roku, w trakcie II wojny światowej, 
w miejscowości Jedwabne na Podlasiu, doszło do 
potwornej zbrodni. Do stodoły, położonej na obrzeżach 
miejscowości, siłą spędzono około 300-400 jej 
mieszkańców, a następnie spalono ich żywcem. Ofiary 
były w większości pochodzenia żydowskiego. Zbrodnią 
tą od dwudziestu lat obciążani są Polacy. Historia 
tragiczna, ale czy prawdziwa? Na to pytanie próbuje 
odpowiedzieć dokument, który powstał na podstawie 
monografii naukowej o tym samym tytule.

P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Jedwabne. Historia Prawdziwa”



LIDIA LWOW-EBERLE.  
PRO MEMORIA 

 REŻ.  DOROTA KANIA,  ANNA ZAPERT  

 37’

Dokument o tragicznej, ale zarazem pięknej,  
bo będącej hołdem najwyższym wartościom  
moralnym i narodowym, historii Lidii Lwow-Eberle, 
bohaterki Armii Krajowej w czasie II wojny światowej 
i żołnierza podziemia niepodległościowego. W filmie 
pokazano, jak była postrzegana i zapamiętana  
przez córkę, towarzyszy broni i przyjaciół. 

„Bozia mnie uchroniła. Byłam ranna, 

ale to nie jest ważne. Dziękuję Bogu  

za swoje życie i wszystko co miałam.”

Lidia Lwow-Eberle

NASZOŚĆ  
– TYLKO DLA NIENORMALNYCH

 REŻ.  MAGDALENA PIEJKO  

 72’

Grupa „odszczepieńców” – mieszkańców  
Poznania, w latach 90. XX wieku tworzących  
„Akcję Alternatywną Naszość”, wymyśla  
happeningi ośmieszające polityków i działaczy 
komunistycznych. Organizuje także protesty  
przeciwko zbrodniczej działalności Vladimira  
Putina. Ich potyczki z systemem sądowniczym,  
policją i mediami stają się opowieścią o nieznanej 
liście swoistych tabu tamtego czasu. Pokazują  
też uniwersalną i antytotalitarną moc śmiechu 
i ludzkiej kreatywności.

K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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KULTURA, GIEDROYĆ I INNI 
 REŻ.  TADEUSZ ŚMIAROWSKI  

 55’

Filmowa opowieść o Jerzym Giedroyciu oraz fenomenie, 
jakim stał się założony przez niego Instytut Literacki. 
Pokazane zostały dzieje tego miejsca, gdzie przez wiele 
lat wydawano jedno z najważniejszych czasopism  
powojennej polskiej emigracji – paryską „Kulturę”.

NA KRAWĘDZI – WITOLD-K 
 REŻ.  PIOTR WEYCHERT,  JACEK KNOPP  

 81’

Film opowiada o życiu i twórczości polsko-amerykań-
skiego artysty Wita Kaczanowskiego znanego jako 
Witold-K – malarza, rzeźbiarza, fotografa. W 1964 roku 
artysta wyjechał na stypendium do Paryża. Zabrał ze 
sobą manuskrypt książki Stanisława Cata-Mackiewicza 
przeznaczony dla paryskiej „Kultury”. Pobyt w mieście 
nad Sekwaną zaowocował wieloma przyjaźniami,  
m.in. z Jacquesem Prévertem oraz Pablem Picassem. 
Ten ostatni namalował nawet portret Witolda-K. 
W 1969 roku Kaczanowski wyjechał do USA.  
Od 1980 roku mieszka i tworzy w Denver.

KUL BYŁ ZAWSZE W JEGO SERCU
 REŻ.  GRAŻYNA CZERMIŃSKA  

 47’

We wrześniu 2021 roku w Warszawie odbyła się beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
To jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku – obrońca 
praw człowieka i Kościoła, mąż stanu. W czasach PRL-u  
represjonowany i aresztowany przez władze komunistycz-
ne. Film pokazuje unikalne i nieznane szerszej publiczności 
materiały archiwalne z czasów pobytu kardynała Stefana 
Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

„Na krawędzi – Witold-K”
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NA ZAWSZE MELOMANI 
 REŻ.  RAFAŁ MIERZEJEWSKI  

 82’

Opowieść o jazzie – muzyce zakazanej w czasach 
stalinizmu w Polsce. Film przedstawia historię 
pierwszego, prawdziwego zespołu jazzowego w Polsce 
– grupy Melomani. O zespole i tamtych czasach 
opowiadają m.in Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Wojciech 
Karolak, Michał Urbaniak, Antoni Studziński i Paweł 
Brodowski. Narratorem jest Marcin Bzyk – raper, który 
jak sam mówi, od czasu wykonania utworu „Story  
of polish jazz” – „nieźle się wkręcił w tę muzykę”.

NIE MOGŁEM INACZEJ.  
KAPŁAN I ŻOŁNIERZ PS. SKI 

 REŻ.  JERZY OLESZKOWICZ  

 58’

Historia ks. Michała Pilipca, który powinien znaleźć się 
w panteonie niezłomnych bohaterów walki o niepodle-
głość Rzeczpospolitej. Ofiara komunistycznego terroru, 
jeden z pierwszych kapłanów kościoła rzymskokatolickie-
go bestialsko zamordowany przez reżim, tuż po wkrocze-
niu Armii Czerwonej i armii gen. Berlinga na tereny Polski. 
Filmowa rekonstrukcja życia i śmierci księdza Michała 
Pilipca ukazuje jego postawę chrześcijańską i patriotycz-
ną, niezłomną choć trudną w powojennych czasach.

OSTATNI ROZDZIAŁ
 REŻ.  TOMASZ ŁYSIAK  

 69’

Bohaterami filmu są ostatni żyjący żołnierze  
Armii Andersa, którzy co roku w rocznicę  
bitwy pod Monte Cassino udają się na swoistą 
pielgrzymkę do Włoch, by oddać hołd poległym 
kolegom. Ich opowieści o drodze do polskiej  
armii przeplatane są narracją o charakterystycz-
nych miejscach atakowanych przez polskie  
oddziały podczas bitwy. Widzimy je osadzone  
we współczesności.

„Gdybym opisywał tylko przygoto-

wania wojskowe i walki, nie przed-

stawiłbym rzeczywistości takiej, 

jaka była w życiu. Żołnierz polski 

przez cały czas wojny myślał o tym  

o co się bije. Nie przesadzę, mówiąc, 

że nie było dnia bez tych myśli. Gdy-

bym to pominął, w obrazie, dowolnie 

okrojonym, nie byłoby prawdy.”

gen. Władysław Anders  
„Bez ostatniego rozdziału”

P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Ostatni rozdział”



„Pamięć”

PORTRETY PRZESZŁOŚCI
 REŻ.  ANDRZEJ GAJEWSKI  

 57’

Malarka Barbara Hempel maluje podwójne portrety 
pięciu bohaterów, którzy w latach 40. i 50. XX wieku 
należeli do tzw. Drugiej Konspiracji. W czasie seansów 
malarskich bohaterowie opowiadają artystce o tym,  
jak trafili do organizacji niepodległościowych,  
jakie wykonywali zadania i jakie dostali wyroki.  
Ich podwójne portrety, namalowane na podstawie 
starych legitymacyjnych fotografii i te stworzone 
obecnie, zestawione ze sobą, zostają zaprezentowane 
na wystawie zorganizowanej przez IPN pod hasłem: 
„Czekali na to 70 lat”.

PAMIĘĆ
 REŻ.  ALINA CZERNIAKOWSKA  

 43’

Flm porusza temat Żelaznej Kurtyny – podziału na 
bogate wolne kraje Europy Zachodniej i zniewolone 
przez Moskwę kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
takie jak Polska. Bazą opowieści są losy dwojga 
zakochanych młodych ludzi, które odczytujemy  
z ich 95 zachowanych listów. Londyn-Warszawa 
i Warszawa-Londyn. Na ich podstawie ułożona została 
narracja, bogata w osobiste doświadczenia Polaków, 
ale jednocześnie będąca obrazem podziałów w Europie 
i świecie. Jak się okazuje, nadal istniejących.

K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ 
 REŻ.  TADEUSZ ARCIUCH  

 52’

Film opowiada historię placu Marszałka Józefa  
Piłsudskiego w Warszawie. Zakręty historii  
zostawiały na nim swój ślad w kolejnych  
wznoszonych tam i burzonych monumentach  
i budynkach. To opowieść o ważnych wydarzeniach 
historycznych, które miały miejsce na placu  
– w sercu Warszawy – od XVII wieku do dzisiaj.  
W filmie można zobaczyć w animacji 3D dawny  
wygląd tego szczególnego miejsca w stolicy  
Polski. Narrację uzupełniają unikatowe  
materiały archiwalne. 

OBLĘŻENIE WARSZAWY
 REŻ.  EUGENIUSZ STARKY  

 55’

Agresja niemiecka na Polskę była częścią  
planu dominacji Niemiec nad światem.  
Potężnej niemieckiej machinie propagandowej  
przeciwstawił się amerykański korespondent  
Julien Bryan. Sfilmował oblężenie Warszawy,  
a po powrocie do Nowego Jorku zaalarmował  
świat, że to nowa wojna Hitlera przeciw ludności  
cywilnej. Pacyfistyczne lobby w USA uległo,  
Stany przestawiły swój przemysł na wojenny,  
demokracja została uratowana.



„Precz z komuną”
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PRECZ Z KOMUNĄ 
 REŻ.  JĘDRZEJ LIPSKI  

 78’

Dokument fabularyzowany opowiadający historię 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego 
w woj. katowickim na sześciu uczelniach w latach 
1980-1990. Chodzi o  Uniwersytet Śląski, Politechnikę 
Śląską, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Medyczną 
i Akademię Ekonomiczną. W filmie występują 
założyciele NZS-u, działacze z lat 1980-1981, 
uczestnicy strajków w stanie wojennym, organizatorzy 
i działacze podziemia niepodległościowego  
działającego na Śląsku i w Zagłębiu.

RODZINA WOŁOSIAŃSKICH 
 REŻ.  RAFAŁ GEREMEK  

 53’

Historia Rodziny Wołosiańskich, którzy podczas  
II wojny światowej w 1942 i 1944 roku, w swoim domu 
w piwnicy ukrywali 40 osób pochodzenia żydowskiego. 
To jednocześnie przejmująca historia walki o wiele 
istnień ludzkich, jak i historia małżeństwa, które 
ryzykowało swoje życie. Zostali za to uhonorowani 
medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Zdjęcia 
realizowane były w USA, Polsce i na Ukrainie. Ze względu 
na autentyczność historii i sposób realizacji filmu, 
zdaniem twórców stanowi on ważny głos w dyskusji 
o stosunku Polaków do Żydów podczas wojny.

SIOSTRY  
– DZIESIĘĆ PANIEN MĄDRYCH

 REŻ.  PIOTR GÓRSKI  

 52’

Historia dziesięciu Elżbietanek bestialsko zamordo-
wanych w 1945 roku na Dolnym Śląsku przez Armię 
Czerwoną. Siostry zmarły śmiercią męczeńską. Były 
dręczone i gwałcone. Beatyfikacja siostry Paschalis i jej 
współtowarzyszek przeszłaby bez echa, gdyby nie wy-
darzenia na Ukrainie, o czym także jest mowa w filmie. 
Film jest nie tylko historią Zgromadzenia i męczeństwa 
Sióstr, ale stawia także pytania: czym jest dzisiaj  
męczeństwo i za co warto dzisiaj umierać?

P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Siostry – Dziesięć Panien Mądrych”



K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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SPORTOWCY W POWSTANIU  
WARSZAWSKIM 

 REŻ.  MAŁGORZATA BRAMA  

 43’

Fabularyzowany film dokumentalny opowiadający 
o okupacyjnym sporcie oraz sportowcach i olimpij-
czykach biorących udział w Powstaniu Warszawskim. 
Historia oparta jest m.in. na autentycznych relacjach 
ostatnich żyjących sportowców, którzy czynnie  
brali udział w konspiracji czy walkach powstańczych. 
Jednym z bohaterów filmu jest Juliusz Kulesza  
– legendarny obrońca Polskiej Wytwórni  
Papierów Wartościowych.

STAŃCZAK – ZŁAPAĆ ŚWIATŁO
 REŻ.  TOMASZ MAGIERSKI  

 60’

Historia życia i kariery Juliana Stańczaka. Urodzony  
w Brodnicy koło Przemyśla jedenastoletni Julian 
trafił w 1940 roku, wraz z rodzicami, do syberyjskiego 
gułagu. W morderczych warunkach obozowych stracił 
władanie w prawej ręce. Jako 13-letni chłopak, po 
sfałszowaniu metryki urodzenia, wstąpił do tworzącej 
się Armii Andersa i wyjechał ze Związku Sowieckiego. 
Po wojnie został wybitnym malarzem, jest twórcą 
Op-Artu, tworzył w Stanach Zjednoczonych.

TAKSÓWKARZ  
CICHY BOHATER GRUDNIA 

 REŻ.  GRZEGORZ LINKOWSKI  

 50’

Bohaterowie strajków studenckich z 1981 roku po-
stanowili odnaleźć lubelskiego taksówkarza, który 
bezinteresownie jeździł w nocy, z 12 na 13 grudnia 1981 
roku, pod kolejne adresy, żeby informować i ostrzegać 
przed mającymi nastąpić represjami wobec ludzi Soli-
darności i opozycji. Odżywają dramaty w opowieściach 
świadków aresztowań, działaczy opozycji i Solidarności 
oraz tych, którzy w pamiętną noc próbowali ostrzegać 
innych i zapobiec represjom. Wracają emocje tamtej 
nocy, odtwarzające dramatyzm sytuacji oraz bohaterów.

„Taksówkarz cichy bohater Grudnia”„Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”

„Bardzo wcześnie przyszło mi do głowy, 

żeby pokazywać to co mam do powiedze-

nia za pomocą obrazu. (…) Niektórzy tak 

mają, że noszą w sobie historie, którymi 

muszą się podzielić. Ja też tak mam. 

Jeżeli coś jest ciekawe, albo wzruszające 

to chcę, żeby inni też to poznali, mogli 

się tym nacieszyć, albo zasmucić lub po 

prostu czegoś się dowiedzieć. (…) Lubię 

historię. I tą dużą, i te małe – zamknięte, 

jednego człowieka czy wydarzenia.”

Anna Ferens



„Film dokumentalny może uwznioślić 

historię, ale nieumiejętnie zrealizowa-

ny może również tę historię zniszczyć 

i skazać na niebyt łącznie z bohaterami. 

Film rządzi się zupełnie innymi pra-

wami niż książka. Nadmiar informacji, 

chaos struktury dramaturgicznej, brak 

wiary w siłę obrazu – to najczęstsze 

błędy popełniane podczas realiza-

cji filmów o tematyce historycznej.

Dla mnie zawsze bardzo istotnym jest 

znalezienie jakiegoś autorskiego pomysłu, 

interesującego klucza dramaturgiczne-

go, który zbuduje wzajemną emocjo-

nalną relację między twórcą i widzem.

Często lepiej zaufać obrazom, z których 

można zbudować niepowtarzalny klimat. 

Lepiej coś zawiesić, nie dopowiedzieć, 

wybrzmieć dźwiękiem niż przegadać.”

Maciej Drygas

„Tańscy. Niepokorni wizjonerzy”
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P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

TAŃSCY. NIEPOKORNI WIZJONERZY
 REŻ.  MAREK PAWŁOWSKI  

 55’

Ballada o Tańskich, geniuszach inżynierii, którzy 
poświęcili wszystko swoim pasjom a jeden 
z nich zapłacił za to wysoką cenę. Machiny latające 
i niesamowite samochody. Wielkie dzieła i wynalazki. 
Czesław i Tadeusz Tańscy – ojciec i syn, którego 
geniusz zabiła wojna. Tadeusz, niepokorny patriota, 
zginął w Auschwitz, bo odmówił pracy dla Niemców.  
Film zawiera cenne archiwalia, widzimy repliki słynnych 
polskich samochodów CWS T-1. Historia opowiedziana 
jest autorskim językiem archikolaży, emocjonalnie 
opisując los genialnych polskich wynalazców. 

TESTAMENT ŻUROWSKIEGO
 REŻ.  SŁAWOMIR KOEHLER  

 52’

Rzecz o Powstaniu Warszawskim po prawej stronie  
Wisły. O walce i późniejszych prześladowaniach pra-
skich powstańców i ich dowódcy przez NKWD i UB, opo-
wiadają uczestnicy powstania. Film bazuje na unikalnej 
wypowiedzi do kamery, stanowiącej rodzaj testamentu, 
dowódcy powstania na Pradze pułkownika Antoniego 
Żurowskiego. Rejestracji dokonał jego syn, wiele lat po 
wojnie, tuż przed śmiercią ojca. Żurowski po wojnie żył 
w ubóstwie ukrywając się pod przybranym nazwiskiem. 
Pochowano go po cichu, bez honorów wojskowych.



K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H

56

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW

TYLKO WIATR
 REŻ.  ZOFIA KOWALEWSKA 

 58’

92-letni Zdzisław i jego 25-letnia wnuczka wyruszają 
w liczącą 5 tysięcy kilometrów podróż do odległej wioski 
w Kazachstanie. Dla niego jest to powrót do miejsca, 
w które jako nastolatek został zesłany przez Sowietów 
podczas II wojny światowej. Po 70 latach podróżuje  
do kraju dzieciństwa, w poszukiwaniu swojej pierwszej 
miłości, którą musiał niegdyś zostawić za sobą.

ZE SWOJCZAN DO WOLNOŚCI
 REŻ.  DARIUSZ WALUSIAK  

 48’

Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawnictwa 
drugiego obiegu, funkcjonujące poza cenzurą, stały  
się głównym orężem walki z komunistycznym reżimem. 
Film opowiada o ludziach, którzy 40 lat temu tworzyli 
konspiracyjny „Biuletyn Małopolski”. Pierwsze numery 
pisma powstawały w tajnej drukarni w Swojczanach, 
oddalonych o około 40 km od Krakowa.

ŻELAZNY CHŁOPIEC
 REŻ.  ANDRZEJ CIECIERSKI  

 55’

Film przedstawia historię życia Zdzisława Badochy  
ps. „Żelazny” – żołnierza V Brygady Wileńskiej AK  
dowodzonej przez majora Zygmunta Szendzielarza  
ps. „Łupaszka”. Badocha, jako kilkuletni chłopiec, 
przyjechał z rodzicami na Wileńszczyznę. Od 1942 roku, 
działał w strukturach konspiracyjnych. W 1944 roku 
został żołnierzem Armii Krajowej. Po zakończeniu  
wojny, wierny swoim zasadom, jako Wyklęty  
i Niezłomny, kontynuował walkę o niepodległość  
Polski na terenach Pomorza Gdańskiego i Powiśla.

WIELEŻYŃSKI ALCHEMIK  
ZE LWOWA

 REŻ.  MARIUSZ BONASZEWSKI  

 54’

Film przybliża postać Mariana Wieleżyńskiego, 
inżyniera chemika, przemysłowca, wynalazcy i pioniera 
przemysłu gazowniczego w Polsce. Jego wizjonerstwo 
zaowocowało stworzeniem pierwszego na świecie 
gazociągu. Wieleżyński stworzył także innowacyjne 
przedsiębiorstwo, działające na niespotykanych 
wówczas zasadach akcjonariatu pracowniczego. 
Opowieść o barwnej postaci pełnego energii chemika, 
który w duchu patriotyzmu, wraz z przyjacielem 
Władysławem Szaynokiem i Ignacym Mościckim, 
rozwinęli polskie gazownictwo i unowocześniali Polskę.

„Ze Swojczan do wolności”

„Żelazny chłopiec”



P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

„Talent jest czynnikiem, który powoduje, 

że film staje się dziełem sztuki a prosty 

przekaz nabiera wartości artystycznej.”

Waldemar Czechowski

ŻURAWSCY Z KAJN 
 REŻ.  ADAM BŁASZCZOK  

 60’

Tragiczne losy rodziny działaczy warmińskich miesz-
kających we wsi Kajny w okolicach Olsztyna. Pięć osób 
z rodziny Żurawskich straciło życie za swoją propolską 
działalność, w wyniku opresji reżimów hitlerowskiego 
i komunistycznego. Najtragiczniejszy los doświadczył 
Alfonsa Żurawskiego, który został ścięty w więzieniu 
w Brandenburgu w 1942 roku pod zarzutem zdrady 
stanu. Antoni został włączony w poczet warmińskich 
męczenników, którzy zginęli podczas II wojny świato-
wej. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

„Żurawscy z Kajn”



„Żwirko i Wigura. 15 dni chwały”

K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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ŻWIRKO I WIGURA. 15 DNI CHWAŁY
 REŻ.  PIOTR KLOC  

 55’

Pełna unikatowych materiałów archiwalnych opowieść  
o wielkim zwycięstwie i tragicznej śmierci pilota Franciszka 
Żwirki i konstruktora jego samolotu – Stanisława Wigury.  
Ich wygrana w międzynarodowych zawodach lotniczych  
Challenge International de Turisme w 1932 roku (29 lat  
po pierwszym locie braci Wright), była sukcesem, który wzbu-
dził w Polsce ogromny entuzjazm i nadzieję. Ten sukces dzielił 
od katastrofy, w której obaj zginęli, zaledwie…15 dni.

... MUSIMY SIĘ NA NOWO POLICZYĆ 
 REŻ.  GRZEGORZ WOJCIECH TOMCZAK  

 90’

W rytm konduktu pogrzebowego odprowadzającego śp. Annę 
Walentynowicz na miejsce wiecznego spoczynku, wdzierają 
się, wywołane wypowiedziami mówców-uczestników pogrze-
bu, obrazy tragicznie zmarłej „matki Solidarności”, opowia-
dającej o zdarzeniach z najnowszej historii Polski, w sposób 
dalece odbiegający od obrazu utrwalonego w głównym  
obiegu informacyjnym.

„... musimy się na nowo policzyć”



FESTIWAL KULTURY NARODOWEJ  
„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” NA STAŁE 
WPISAŁ SIĘ DO KALENDARZA  
INICJATYW KULTURALNYCH TVP.  
PRZED NAMI JEGO III EDYCJA – CZY 
WIEMY JUŻ, KIEDY SIĘ ODBĘDZIE? 

INNYM WAŻNYM WYDARZENIEM  
TELEWIZJI POLSKIEJ JEST MIĘDZYNA-
RODOWY FESTIWAL TELEWIZYJNY  
„HEART OF EUROPE”. JAKA IDEA PRZY-
ŚWIECA TEMU PRZEDSIĘWZIĘCIU?  

Festiwal „Heart of Europe” jest odpowiedzią 
na potrzeby, dostrzegane od dawna zarów-
no przez nadawców publicznych, jak i przez 
państwa całej Europy Środkowo-Wschod-
niej. Potrzeby te dotykają wielu obszarów: 
od konieczności wsparcia lokalnej twórczo-
ści, poprzez wzmocnienie pozycji telewizji 
publicznych w zmieniającym się gwałtownie 
krajobrazie medialnym, aż po marzenie o in-
tegracji krajów naszej części Europy, które 
symbolicznie tworzą tzw. Trójmorze.

 

II EDYCJA „HEART OF EUROPE”  
ODBĘDZIE SIĘ 14-17 LISTOPADA  
2022 ROKU – CO ZOBACZYMY W TEGO-
ROCZNEJ ODSŁONIE WYDARZENIA? 

Oczywiście czeka nas konkurs główny, gdzie 
wyłonimy najlepsze produkcje telewizyjne 
w 6 kategoriach. Ponadto rozszerzamy formu-
łę Festiwalu o nowe wydarzenie, jakim jest 
Forum Koprodukcyjne. Do zgłoszeń na Forum 
zaprosiliśmy twórców z szesnastu krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, którzy chcą 
zaprezentować filmy, seriale i dokumenty na 
różnych etapach rozwoju projektu oraz przed-
stawicieli branży, którzy przyjadą dokonać 
przeglądu najnowszej twórczości i nawiązać 
kontakty. Forum Koprodukcyjne otwiera dla 

Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsa-
mość” powstał z inicjatywy Zarządu Telewizji 
Polskiej, a u jego genezy leży misja nadawcy 
publicznego. Promowanie polskiej twórczości 
i wartości narodowych jest naszym podstawo-
wym zadaniem. To właśnie na Telewizji Pol-
skiej spoczywa obowiązek tworzenia wybit-
nych dzieł kultury narodowej. A wydarzenie,  
które stworzyliśmy, jest tego dowodem. 

III edycja FKN w 2023 roku odbędzie się 
w dniach od 21 lutego do 1 marca. To sta-
ła data, którą wybraliśmy nie bez powodu.  
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”. Ten dzień jest sym-
bolem patriotycznej i obywatelskiej postawy  
Polaków, którzy po II wojnie światowej 
przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy 
komunistycznej. To święto, będące hołdem 

wobec przywiązania Polaków do tradycji 
niepodległościowych, idealnie wpisuje się 
w charakter Festiwalu.

ELEMENTEM FESTIWALU JEST PITCHING  
PROJEKTÓW W FAZIE DEVELOPMENTU.  
CZY W TEJ EDYCJI RÓWNIEŻ BĘDZIE  
CZĘŚCIĄ WYDARZEŃ FESTIWALOWYCH?

TVP jest największym producentem filmów 
dokumentalnych, ale i miejscem, gdzie wspar-
cie uzyskują najzdolniejsi twórcy. Stąd idea 
Pitchingu, którego najważniejszym zadaniem 
jest wspieranie producentów i autorów filmów 
dokumentalnych. TVP daje im szansę na zre-
alizowanie własnego filmu. Podczas tej edycji 
Festiwalu będziemy mogli obejrzeć projekt 
nagrodzony na Pitchingu w ubiegłym roku. 

nas, nadawców i producentów cenne nowe 
możliwości. To tutaj poznajemy i pozyskujemy 
młodych twórców z ich świeżymi pomysła-
mi, a także rozwijamy wymianę programową 
i rozmawiamy o koprodukcjach, by wzbogacić 
portfolio telewizji i wspólnie kreować dla na-
szych widzów inspirujące treści.

MATEUSZ MATYSZKOWICZ  
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej

PROMOWANIE POLSKIEJ  
KULTURY I WARTOŚCI  
NARODOWYCH JEST NASZYM  
NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM



K O N K U R S  F I L M Ó W  P O L S K I C H
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NNW pokażemy pana film  
dokumentalny sprzed ponad  
25 lat „Cicha przystań”. Proszę 
o nim opowiedzieć kilka słów.

Chcąc pokusić się o zilustrowanie jed-
nym filmem przesłania Festiwalu NNW 
– Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci – 
zapraszam państwa do obejrzenia mo-
jego filmu „Cicha przystań”. To obraz 
nakręcony na taśmie 35 milimetrów, 
ćwierć wieku temu. Film pokazywano 
na pięciu kontynentach, zdobył wiele 
prestiżowych nagród. Jest – można  
by rzec – moją filmową wizytówką.

Bohater filmu opowiedział panu 
swoją historię, choć przed laty 
złożył przysięgę milczenia,  
że nie zdradzi swojej tajemnicy.

Film opowiada o 16-latku, który 
podejmuje decyzję zmieniającą 
całe jego życie. Decyzję wynikającą 

z jego patriotycznego wychowania, 
jakie odebrał w domu rodzinnym. 
Ten chłopiec był za młody, by 
walczyć w czasie okupacji, ale kiedy 
skończyła się wojna, mógł już sięgnąć 
po broń. Porzucił edukację, wygodne 
życie, by stopniowo zmieniać się 
w dzikie zwierzę. Stał się wilkiem… 
Czy chciał się podzielić swoją histo-
rią? Nawet jego żona i dzieci jej nie 
znali. Za taki życiorys przez dzie-
siątki lat groziła kara śmierci. Byłem 
testowany przez rok, czy nadaję się 
do cierpliwego wysłuchania tej hi-
storii i sfilmowania jej. Mój bohater 
nie zgodził się ujawnić nazwiska 
ani pokazać twarzy. Im bliżej końca 
historii tym bardziej musiałem mylić 
tropy, żeby ocalić anonimowość  
bohatera. I to się udało. Ostatnia 
część życia bohatera to „życie”  
z nagradzanym za granicą filmem; 
jego zrozumieniem i sukcesem. 
Swoiste zadośćuczynienie za lata 
przeżyte w samotności. 

Rozmowa z Mariuszem Malcem - reżyserem, dokumentalistą,  
przewodniczącym jury w konkursie polskich filmów dokumentalnych 
XIV Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. 

Film powstał w połowie lat 90. 
XX wieku, kiedy jeszcze tematy 
związane z historiami Żołnierzy 
Wyklętych były całkowicie nieznane 
lub przemilczane.

Tak, wtedy nikt jeszcze nie słyszał 
o Żołnierzach Wyklętych, a poszu-
kiwanie ich szczątków było tylko 
naszym wielkim marzeniem. „Cicha 
przystań” to moja prywatna krucjata 
i próba zrozumienia tego jednego, 
indywidualnego losu. Wierzyłem, 
że tak ważne tematy kiedyś muszą 
„ruszyć”, że nie mogą być prze-
milczane. Dokumentalista, moim 
zdaniem, powinien hołdować idei, 
którą przedstawiają trzy słowa 
stanowiące motto tego Festiwalu. 
Żeby realizować dokumenty, trzeba 
walczyć o bohatera i temat, nierzad-
ko iść pod prąd, mierzyć się z bardzo 
skomplikowaną rzeczywistością. 
Czasem trzeba stać się „wyklętym”, 
żeby opowiedzieć daną historię.



P O L I S H  F I L M  C O M P E T I T I O N

Zrealizował pan kilka dokumentów, 
spektakli, słuchowisk o Żołnierzach 
Wyklętych, Powstańcach War-
szawskich i żołnierzach Szarych 
Szeregów. Dlaczego zainteresowały 
pana takie historie? 

To jest konsekwencja mojego wy-
chowania w patriotycznej rodzinie, 
w tradycji II RP. Trudno uznać, że 
teraz jesteśmy w patriotycznym 
uniesieniu, podobnym do tego, które 
przeżywały pokolenia Polaków po 
I Wojnie Światowej. Dziś, tyle lat po 
1989 roku, wciąż mamy problemy 
z definiowaniem wolności czy pa-
triotyzmu. Moim zdaniem Festiwal 
Filmowy NNW jest miejscem, w któ-
rym należy podnosić takie kwestie. 

Czego będzie pan szukał  
w filmach konkursowych?

Prawdy i uniwersum. Prawdy, która mnie 
w danej historii porywa i uniwersum 
przedstawionego językiem filmowym, 
metafory czytelnej dla ludzi w różnym 
wieku. Dobrego kina po prostu.

Z tego, co słyszę jest pan pełen emocji 
i czeka na przygodę z Festiwalem NNW. 

Tak, jestem bardzo ciekaw tych 
filmów. Czekam, by zachwycić się 
tematem, śledzić determinację twórcy 
w dążeniu do prawdy, wreszcie 
czekam na historie opowiedziane 
środkami filmowymi, nieszablonowo, 
w sposób, który zaskoczy widza.
 
Rozmawiała Monika Tarka-Kilen

MARIUSZ MALEC
– reżyser i scenarzysta. Ma na swoim 

koncie 30 filmów dokumentalnych.  

Jest także reżyserem filmów fabularnych, 

licznych spektakli telewizyjnych, popu-

larnych seriali: „Na dobre i na złe” oraz 

„M jak Miłość”. Od kilku lat reżyseruje 

także słuchowiska radiowe (jego „Edyp 

w Kolonos” zdobył w 2022 roku Grand Prix 

Festiwalu „Dwa Teatry”). Zrealizowany 

w 1995 roku dokument „Cicha przystań” 

został jednym z najlepszych dokumentów 

świata na New York Film Festival 1996. 

W tym samym roku otrzymał m.in. Grand 

Prix, DokumentART, i Grand Prix, Tampere 

International Film Festival.
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Competition
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BALLADA ZESŁAŃCA
 REŻ.  MACIEJ JASTRZĘBSKI  

 24’

Opowieść o losach zesłańców. W 1940 roku Sowieci 
rozpoczęli deportację obywateli II RP. W latach 1940-
1941 wywieźli w głąb Rosji około 800 tysięcy osób. 
Bohaterka reportażu, Maria Kleczewska, jako nastolet-
nia dziewczyna przedostała się z rodzicami we wrześniu 
1939 roku z Warszawy do Lwowa. Nie zaznali tam jed-
nak spokoju. Wraz z matką została aresztowana przez 
NKWD i zesłana w głąb ZSRS. Ratunkiem okazała się 
ucieczka z armią generała Andersa, z którą w 1941 roku 
odpłynęła do Iranu.

BILET Z ROWEREM
 REŻ.  EWA SZKURŁATI  

 30’

Anita Cwynar z Kanady znalazła w internecie zdjęcie 
grobu swojej ciotki, która zmarła w Afryce podczas 
II wojny światowej. Obok zdjęcia była informacja, że 
mogiłę odnowili polscy studenci z Krakowa, podczas 
wyprawy naukowej. Osiem lat później jechała pociągiem 
relacji Warszawa-Kraków. Przypadkiem miejsce obok 
niej zajął prof. Hubert Chudzio – kierownik tamtej na-
ukowej wyprawy do Tanzanii. Kiedy zaczęli rozmawiać, 
jeszcze nie wiedzieli jak wiele ich łączy.

CHOJ – OPOWIEŚĆ  
O MIRKU CHOJECKIM

 REŻ.  URSZULA ŻÓŁTOWSKA-TOMASZEWSKA 

 30’

Opowieść o Mirosławie Chojeckim – wydawcy, działaczu 
opozycji w PRL, producencie filmowym, który w marcu 
1968 roku uczestniczył w strajku studentów na Poli-
technice Warszawskiej, za co został usunięty z uczelni.

HEINI, CZYLI HENIO
 REŻ.  KAMIL HYPKI 

 17’

Bohaterem audycji jest Henryk Wojciechowski  
urodzony w Poznaniu w 1932 roku. W czasie II wojny 
światowej został wywieziony do III Rzeszy i poddany 
germanizacji. Jakie były jego dalsze losy? Audycja po-
wstała w cyklu „Świadkowie historii” upamiętniającym 
sylwetki Lubuszan, będących uczestnikami ważnych 
wydarzeń historycznych.





ICH DRUGA WOJNA
 REŻ.  ANTONI ROKICKI  

 23’

Co o rosyjskiej agresji na Ukrainie mówią ci, którzy 
dobrze znają wojenne piekło, bo stanowiło ich 
codzienność? Antoni Rybicki oddaje głos Powstańcom 
Warszawskim i pyta, jakie rady chcą przekazać 
pokoleniu, które do niedawna znało wojnę jedynie 
z książek i filmów. W reportażu słyszymy m.in.: 
Stanisława Jana Majewskiego pseudonim „Stach”, 
Józefę Felińską-Marciniak pseudonim „Kropka”, 
Stefana Laube pseudonim „Adam” i Marię Kowalską 
pseudonim „Myszka”.

MY I POWSTAŃCY
 REŻ.  ADAM BOGORYJA-ZAKRZEWSKI  

 32’

Reportaż o stosunku Polaków do historii Powstania War-
szawskiego i jego uczestników. Z jednej strony szacunku 
dla powstańców, skandowaniu haseł „Chwała bohate-
rom” podczas obchodów rocznicowych, z drugiej – dużej 
niewiedzy o powstaniu oraz koniunkturalności – hołubie-
nia uczestników powstania podczas rocznicy a jednocze-
śnie braku zainteresowania nimi i otoczenia stałą opieką 
w pozostałe dni roku. Bohaterką reportażu jest Grażyna 
Aniołek, wdzięczna Stowarzyszeniu „Paczka dla bohate-
ra” za trwanie przy jej ojcu – pułkowniku i powstańcu.

OBRAZA OBRAZU
 REŻ.  MARIUSZ KAMIŃSKI  

 30’

W czerwcu 1966 roku, w ramach obchodów 1000-lecia 
chrztu Polski, z Częstochowy do Lublina przybyła kopia 
obrazu Matki Boskiej. Władze partyjne przy pomocy 
służb MO i SB przeprowadziły szereg działań pod kryp-
tonimem „Bystrzyca ‘66” deprecjonujących peregryna-
cję obrazu. Na trasie z Wojciechowa do Bełżyc, Służba 
Bezpieczeństwa „aresztowała” obraz, a dwa dni później 
w święto Bożego Ciała, również studentów, którzy 
pojawili się na miejscu uprowadzenia obrazu

„Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa,  

fala 480” – tymi słowami Janina  

Sztompkówna powitała przy mikrofonie  

słuchaczy 18 kwietnia 1926 roku.  

Tak zaczęły się dzieje polskiej radiofonii.  

W 1939 roku Polskie Radio miało  

już przeszło milion abonentów.
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Rozmowa z Piotrem Wittem – jurorem  
konkursu na najlepszy dokument radiowy.

JEŻELI HISTORIA  
MA BYĆ NAUKĄ ŻYCIA,  
TO TYLKO HISTORIA  
PRAWDZIWA

Jakie cechy powinien mieć pana 
zdaniem dobry reportaż radiowy? 

Musi być interesujący, zaczynać się 
mocnym akcentem a przede wszyst-
kim, powinien być prawdziwy. To jest 
trudne, bo są rozmaite elementy,  
redakcyjne czy polityczne, które mogą 
reportaż deformować. Istotny jest też 
dobór tematu, powinien być oryginal-
ny. Jeżeli jest powielany, to musi  
nam o danej sprawie powiedzieć  
coś nowego. No i na koniec, trzeba  

też zwracać uwagę na obiektywne 
przedstawienie opowiadanej historii.

Na Festiwalu NNW nagradzamy 
reportaże opowiadające o historii 
najnowszej i jej bohaterach, 
bowiem każda forma opowiadania 
o historii jest potrzebna… 

W naszej szczególnej historii, ten 
typ reportażu jest niezwykle po-
trzebny. Przez wiele lat przedstawia-
no nam historię zdeformowaną,  

przekłamaną, nieprawdziwą, czego 
skutki spotyka się do dzisiaj. 
Nawet ludzie doświadczeni i mający 
z historią do czynienia na codzień, 
ulegają mitom kutym przez dziesię-
ciolecia komunizmu. Jeżeli historia 
ma być nauką życia, to tylko historia 
prawdziwa a nie spreparowana  
na użytek polityczny. 

Od wielu lat mieszka pan we Francji, 
obserwuje francuski rynek radiowy. 
Czy we francuskim radiu można 
usłyszeć reportaże radiowe? 

Właściwie już nie istnieją. Radio  
francuskie, z niewielkimi wyjątkami,  
jest dzisiaj bardzo skomercjalizowane. 
Europa 1 miała świetnych dziennikarzy, 
reporterów i reportażystów. Dzisiaj 
słowa na antenie jest bardzo mało, 
zaledwie kilka minut, gdzieś pomiędzy 
reklamami a informacjami. W innych 
stacjach radiowych funkcjonuje publi-
cystyka, są rozmowy, komentarze, jak 
chociażby w utrzymywanym z wpłat 
słuchaczy Radio Courtoisie, ale general-
nie amerykanizacja mediów we Francji 
zaznacza się coraz mocniej. Tu nie ma 
miejsca na artyzm czy sztukę.

Ponownie jest pan jurorem Festiwalu 
Filmowego NNW. Z jakimi uczuciami 
przyjeżdża pan do Gdyni? 

Bardzo się na to cieszę. To jest 
zawsze duże przeżycie. Poza tym, 
mieszkając w Paryżu jestem zanurzony 
w żywiole francuskim i taka dawka 
polszczyzny jest potrzebna i niezwykle 
pobudzająca do myślenia.

PIOTR WITT 

– pisarz, eseista i dziennikarz mieszkający w Paryżu. 

Wieloletni korespondent i komentator Radia Wolna 

Europa, francuski korespondent Radia Wnet. Autor 

m.in. monografii historycznej polskiej ambasady  

we Francji „Hotel de Monaco”, książki „Przedpiekle 

sławy. Rzecz o Chopinie”, która ukazała się w prze-

kładzie francuskim a także ukraińskim, tuż przed 

wybuchem wojny na Ukrainie.  

Rozmawiała Monika Tarka-Kilen

67

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TIW

A
L

 F
IL

M
O

W
Y

 NNW
R A D I O  C O M P E T I T I O N



68

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW
K O N K U R S  R A D I O W Y

PORA GNIEWU
 REŻ.  ALEKSANDRA GŁOGOWSKA  

 50’

Słuchowisko na podstawie jedynego, niezatytułowa-
nego i niedokończonego dramatu Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, którego rękopis przechowywany jest 
w zbiorach Biblioteki Narodowej. Poeta pisał ten dra-
mat od roku 1942. To mało znane, ale ważne dzieło 
w jego dorobku, nie tylko ze względu na podjęcie przez 
Baczyńskiego nowej formy, ale także z powodu zawar-
tego w nim moralnego credo artysty.

PAMIĘTAJMY O NICH
 REŻ.  MARZENA WRÓBEL-SZAŁA  

 23’

Marek Grzelka z Nowej Soli przeszedł na piechotę 
blisko 500 km drogami, polami i łąkami, tymi samy-
mi ścieżkami, którymi 80 lat temu szło tysiąc kobiet 
w „Marszu śmierci”.  W styczniu 1945 roku więźniarki 
z nowosolskiego obozu, pracujące w fabryce Gruschwitz 
Textilwerke (filii obozu Gross-Rosen), zostały pognane 
z ówczesnego Neusalz do Flossenburga na Bawarii. 
Ich historię Grzelka poznał przez przypadek i od tamtej 
pory nie mógł o niej zapomnieć.

O DZIADKU, KTÓRY BUTY ŁAGODZIŁ
 REŻ.  BARBARA TYSLIK  

 17’

Jan Lewosz wraz z żoną Marią postanowili wyruszyć 
w podróż po rodzinne wzruszenia, w poszukiwaniu 
śladów przodków, którzy w 1946 roku zostali zmuszeni 
do opuszczenia okolic Czerniowiec na Bukowinie (dzi-
siejsza Ukraina). Zabrali ze sobą zdjęcia i dokumenty, 
które miały być dla nich paszportem do nieznanego 
świata, a także uwiarygodnić ich wizytę i dobre zamiary. 
Ruszyli z duszą na ramieniu, ze strachem przed rozcza-
rowaniem, z obawą, że jedyne co ich czeka to milczące 
chwile przy grobach krewnych.

OFIARY SPOD ZNAKU  
CZERWONEJ GWIAZDY

 REŻ.  MATEUSZ SIENKIEWICZ  

 29’

Choć wydarzenia wojenne zakończyły się w maju 1945 
roku, to kolejne dni, miesiące, a nawet lata, nie były spo-
kojne. Na tzw. ziemiach odzyskanych pojawiali się nowi 
mieszkańcy. Chcieli ułożyć sobie życie w nowej rzeczy-
wistości. Niestety niektórzy z nich trafili w złe miejsce, 
w złym czasie. Spotkania z radzieckimi żołnierzami, którzy 
osiedlili się w Szczecinku i okolicach dla wielu zakończyły 
się tragicznie. O tych, niewyjaśnionych do dziś zdarze-
niach, opowiada pasjonat historii Dariusz Trawiński.

OPOWIEŚCI BABCI LEONARDY
 REŻ.  CEZARY GALEK  

 47’

Małgorzata Łagowska ze Szprotawy od dzieciństwa 
była bardzo związana emocjonalnie ze swoją babcią. 
Słuchała niesamowitych opowieści o losie dziecka 
podążającego za ojcem – żołnierzem armii Andersa. 
Z czasem zdała sobie sprawę z ich wartości historycz-
nej i zaczęła rejestrować babcine opowieści. Po latach 
ruszyła ich śladem. Najpierw na Ukrainę, później do 
Afryki, równocześnie zdając babci na bieżąco szczegó-
łowe relacje. Rodzinna historia ożyła na nowo.
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TOLA
 REŻ.  JOANNA SIKORA  

 30’

Opowieść o życiu Franciszki Ramotowskiej, która 
w czasie wojny, mimo lęku, wykazała się odwagą. 
Doświadczyła zarówno lojalności, jak i zdrady, przyjaźni 
i miłości. Jej losy, od momentu wstąpienia w szeregi 
Armii Krajowej do oddziału „Bruzdy” majora Jana 
Tabortowskiego, wspominają najbliżsi. Kiedy jako 
młodziutka dziewczyna podejmowała tę decyzję, nie 
spodziewała się, że zaważy ona na całym jej życiu.

ŻYCIE SPEŁNIONE
 REŻ.  JOANNA BOGUSŁAWSKA  

 30’

Opowieść o wielkim i cichym bohaterze. Józef 
Walaszczyk w czasie II wojny światowej uratował życie 
53 Żydom. W pierwszych latach okupacji poznał m.in. 
Irenę – dziewczynę, którą otoczył opieką po tym jak 
wyjawiła mu swoją żydowską tożsamość. Mimo jego 
starań Irena została aresztowana przez gestapo, wraz 
z grupą 21 osób. Józef nie poddał się, doprowadził do 
zwolnienia zatrzymanych. Pomagał też, z narażeniem 
życia, lekarzom z warszawskiego getta. Ratował 
również Żydów zatrudnionych w swojej fabryce. 

WIRTUOZ
 REŻ.  JAKUB TARKA  

 30’

Wciąż jako społeczeństwo zbyt mało wiemy o najlepszym 
pianiście wśród polityków i najlepszym polityku wśród 
pianistów – Ignacym Janie Paderewskim. Mimo że minęło 
przeszło 80 lat od jego śmierci, dopiero w 2018 roku po-
wstał pierwszy dokument radiowy opowiadający o życiu 
tego niezwykłego artysty i męża stanu. Audycja odkrywa 
m.in. mało znaną historię z dzieciństwa Paderewskiego, 
które ten spędził w fabryce fortepianów w Warszawie. 
Zabiera też słuchacza do jedynej na świecie zachowanej 
posiadłości pozostałej po mistrzu.

ZIELONA TEKTUROWA WALIZKA
 REŻ.  MICHAŁ RZEPIAK  

 23’

Reportaż opowiada o losach Żołnierza Niezłomnego 
w czasach komunistycznego zniewolenia. Oficer Kedywu 
AK porucznik Kazimierz Rutkowski ps. „Kurzawa”, po 
ekspatriacji z Wilna, nie zaprzestał działalności niepod-
ległościowej. Jego trzej najbliżsi współpracownicy zo-
stali aresztowani i po pokazowym procesie rozstrzelani 
w 1949 roku. „Kurzawa” ścigany przez Urząd Bezpieczeń-
stwa, skutecznie ukrywał się wraz z rodziną przez osiem 
lat, zmieniając tożsamość i miejsca zamieszkania.

POWRÓT DO KORZENI
 REŻ.  MARZENA WRÓBEL-SZAŁA  

 27’

Profesora Hilarego Koprowskiego fascynowała wiruso-
logia. Odkrył i opracował szczepionkę na polio. W la-
tach 60. XX wieku, kiedy szalała epidemia, w wielkich 
beczkach przywiózł do Polski 9 milionów szczepionek. 
Po raz pierwszy po II wojnie przyjechał do kraju w 1958 
roku. Odkrył wówczas, że w Warszawie w miejscu jego 
domu wybudowano Pałac Kultury, a piękny dworek jego 
rodziny w Celestynowie, zwany „Koprówką”, zabrały 
władze komunistyczne.

„Reportaż to gatunek przyciągający  

ludzi, którzy umieją słuchać”

Irena Piłatowska-Mądry



70

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW



Video Clip 
Competition
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GENERAŁ GRYF
 WYK.  BOSSKI ROMAN

 REŻ.  ROMAN LACHOWOLSKI  

 3’

Wideoklip do utworu poświęconego sylwetce generała 
brygady Wojska Polskiego, oficera AK i powstańca 
warszawskiego Janusza Brochwicz-Lewińskiego, który 
dowodził m.in obroną pałacyku Michla, a po wojnie 
przez wiele lat był agentem MI6. W teledysku widzimy 
inscenizacje stworzone przez grupy rekonstrukcyjne 
oraz zdjęcia z bohaterem utworu nakręcone w jego 
mieszkaniu w Warszawie.

K O N K U R S  W I D E O K L I P Ó W

BRONIMY DO KOŃCA…
 WYK.  KSAWERY JAROSZYŃSKI

 REŻ.  KSAWERY JAROSZYŃSKI  

 9’

Etiuda jest interpretacją „Reduty Ordona” Adama 
Mickiewicza. Wybór dzieła, jak również tytuł „Bronimy do 
końca…”, są nieprzypadkowe. Mają pokazać, że przesłanie 
wiersza jest aktualne także i dziś. „Walka o umiłowaną 
Ojczyznę trwa nadal, a my, jako synowie i córki tej ziemi, 
mamy obowiązek ją podjąć” – mówi artysta.

DUŻO MAŁYCH CUDÓW
 WYK.  KUBA KNAP

 REŻ.  PAWEŁ MILEWSKI,  KAMIL RUSZKOWSKI  

 4’

Jeden z wideoklipów, który powstał w projekcie „Bitwa 
Warszawska 2.0” – hip-hopowej inicjatywy uczczenia 
100. rocznicy „jednego z najważniejszych, wspólnotowych 
wydarzeń w nowożytnej historii Polski”. Kuba Knap 
w osobistym utworze, wartości związane z Bitwą 
Warszawską zestawia z dzisiejszą rzeczywistością, 
przekonując jak ważna jest praca u podstaw na rzecz 
budowania wspólnoty, a każdy, nawet najmniejszy, 
wysiłek włożony w pracę na rzecz wspólnego dobra,  
może stać się wielkim cudem.

DZIEDZICTWO KRWI
 WYK.  MALCHUS

 REŻ.  RADOSŁAW SOŁEK  

 5’

Film przedstawia podróż po zapomnianych terenach 
Roztocza Wschodniego, na których znajdują się 
pomniki martyrologii Polaków. W powszechnej 
świadomości pogromy polskich wsi przez bandy UPA 
dotyczyły tylko i wyłącznie Wołynia. Film ma pokazać, 
że na dzisiejszych terenach m.in. województwa 
podkarpackiego, takie sytuacje miały również miejsce. 
Kulminacyjnym momentem wideoklipu jest modlitwa 
pod pomnikiem wymordowanych mieszkańców startej 
z powierzchni ziemi i nieistniejącej już wsi Rudka.

„Niech się Pani pomodli”„Bronimy do końca…”
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„Motyl i chłopiec”

MOTYL I CHŁOPIEC
 WYK.  GRZEGORZ JURCZYK

 REŻ.  GRACJANA PIECHULA  

 5’

Wideoklip opowiada o tym, że w naturze człowieka jest 
potrzeba wolności. Inspiracją był całkowity lockdown 
spowodowany Covidem-19. Klip do utworu młodego 
kompozytora Grzegorza Jurczyka stworzyli studenci 
i absolwenci czterech śląskich uczelni artystycznych: 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, 
Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, 
Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych. Ich ideą było 
pokazanie człowieka „na styku natury i kultury”.

KORYZNÓWKA
 WYK.  FORTECA-WALKA TRWA

 REŻ.  MAGDALENA JANECZEK  

 4’

Piosenka i wideoklip opisują dworek Koryznówka 
w Nowym Wiśniczu, na terenie którego znajduje 
się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Jest 
to także miejsce, w którym przez prawie trzy 
miesiące przebywał rtm. Witold Pilecki po ucieczce 
z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 
Birkenau. W tym domu mieszkał również prawdziwy 
Tomasz Serafiński, z którego dokumentami Rotmistrz 
trafił do obozu. Dzięki wytrwałości rodziny przetrwały 
liczne pamiątki, kultywowane są dawne obyczaje.  
To ostoja patriotyzmu i polskości.

NIECH SIĘ PANI POMODLI
 WYK.  ZESPÓŁ WOKALNO-AKTORSKI SONANTO

 REŻ.  ALEKSANDRA MATRYCA,  
    MAGDALENA PLACEK-BORYŃ, PAWEŁ KRASOWSKI  

 5’

Utwór „Niech się Pani pomodli”, zwany także 
„Modlitwą za antykomunistyczne podziemie”, był 
niezwykle popularny wśród oddziałów pokazanego 
w klipie Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który 
walczył z Niemcami i Sowietami pod koniec II wojny 
światowej i w pierwszych latach powojennych na 
terenie Lubelszczyzny. Zespół Sonanto przypomina 
tę pieśń aranżując ją we współczesny sposób. Utwór 
prezentuje Magdalena Placek-Boryń związana 
z Teatrem Syrena w Warszawie.

V I D E O  C L I P  C O M P E T I T I O N

„Niech się Pani pomodli”
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NIEPODLEGŁA
 WYK.  HEMP GRU, SZWED SWD,  

    KAMIL ZBS, MŁODI,  CZAKU

 REŻ.  PAWEŁ MILEWSKI,  KAMIL RUSZKOWSKI  

 4’

„Z dziada pradziada wartości nasze są nie do zabrania” 
– słyszymy w utworze. W tle krzyże z brzozy samotnie 
stojące w lesie i wilk, który zawsze idzie odważnie 
własną drogą. Wideo powstało w ramach projektu 
„Druga Strona Ulicy – Sztuka Niepodległa” – cyklu 
warsztatów muzycznych oraz projektowania graficznego, 
poświęconych pamięci i 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. W ramach projektu, twórcy 
otrzymali możliwość wspólnej pracy pod okiem uznanych 
i cenionych artystów.

LAS MILCZĄCO TRWAŁ NAD WAMI
 WYK.  ZESPÓŁ WOKALNY SOUL

 REŻ.  RAFAŁ GUŻKOWSKI  

 4’

Utwór o historii żołnierza wyklętego. Ojca, który ponad 
wszystko ukochał Boga, Ojczyznę i Rodzinę. Skończył,  
jak większość Niezłomnych, zastrzelony przez  
PRL-owskich oprawców, pochowany jako bezimienny. 
Spoczywa gdzieś, gdzie las milcząco nad nim trwa.

„Niepodległa”

„Las milcząco trwał nad wami”

NIE TYLKO W SWOIM IMIENIU
 WYK.  VNM, LAVIL,  LISEK, KUBSON

 REŻ.  PAWEŁ MILEWSKI,  KAMIL RUSZKOWSKI  

 4’

Czarno-biały teledysk opowiadający o życiu 
dzisiejszej młodzieży. Młodzi wykonawcy śpiewają 
o tym, że dzisiejszą wolność zawdzięczają tym, 
którzy ją wcześniej wywalczyli. Uświadamiają, że 
każdy młody człowiek powinien mieć świadomość, iż 
bezcenny „luz” zawdzięcza bohaterom i żołnierzom 
sprzed lat. Wideoklip powstał w ramach projektu 
„Bitwa Warszawska 2.0: Addendum – Zarapuj dla 
Niepodległej!”.



75

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TIW

A
L

 F
IL

M
O

W
Y

 NNW

TERYTORIALSI
 WYK.  DRUŻYNA MISTRZÓW

 REŻ.  BŁAŻEJ JANKOWIAK   

 5’

Teledysk i piosenka dla Wojsk Obrony Terytorialnej 
z udziałem artystycznym żołnierzy WOT. Zdjęcia 
kręcone były na poligonie w Siedlcach. W teledysku 
wykorzystano materiały archiwalne WOT związane 
z ważnymi uroczystościami, w których uczestniczyli 
Terytorialsi. Drużyna Mistrzów przez muzykę opowiada 
o patriotyzmie, służbie ojczyźnie i misji WOT. 

ŚLĄSKI REJWACH
 WYK.  GRUBSON, DJ EPROM

 REŻ.  TOMASZ WILCZYŃSKI  

 4’

Muzyczna inicjatywa uczczenia 100. rocznicy Powstań 
Śląskich, która powstała z myślą o kultywowaniu lokalnej 
tradycji oraz opowiadaniu bliskiej Ślązakom historii. 
Obrazy i fotografie wykorzystane w teledysku pochodzą  
ze zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. W utworze 
wykorzystano fragmenty dialogów z filmu „Sól ziemi 
czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza.

W HOŁDZIE PRYMASOWI
 WYK.  BASTI,  LUDAS, SMUNIO,  KARAT NM, EVTIS

 REŻ.  GRZEGORZ SIELATYCKI  

 2’

Wideoklip poświęcony postaci błogosławionego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Utwór wykonują 
raperzy z Warszawy, Poznania oraz Łodzi. Sceny do 
wideoklipu nagrywano w miejscach z których pochodzą 
wykonawcy, oraz tych związanych z historią Polski 
i postacią niezłomnego duchownego.

V I D E O  C L I P  C O M P E T I T I O N

PAMIĘĆ
 WYK.  WALDEMAR KASTA, VOSKOVY,  

    FONOPE, RADYO, HNS

 REŻ.  PAWEŁ MILEWSKI,  KAMIL RUSZKOWSKI  

 4’

Wideoklip oraz utwór powstały w ramach projektu 
„Druga Strona Ulicy – Sztuka Niepodległa”. Zdaniem 
artystów„pamiętać to rzecz święta”. Opowiadają 
o patriotyzmie, trudnej historii Rzeczypospolitej, szacunku 
do bohaterów. „Pamiętam, choć mnie z nimi nie było. 
Prosto z serca jest do nich moja miłość” – szczerym 
wyznaniom towarzyszą nowoczesne obrazy, stonowane 
filmowe kolaże, jak z czołówek filmów o Jamesie Bondzie. 

SZARY MUNDUR
 WYK.  NELA KUCHARCZYK

 REŻ.  KRZYSZTOF KASPRZAK  

 4’

Teledysk powstał w hołdzie częstochowskim harcerzom 
walczącym w Powstaniu Warszawskim, jako zwiastun 
filmu dokumentalnego „Częstochowa. Lata 1939-1945 
– II wojna światowa”. Widzimy w nim archiwalne zdjęcia 
i filmy z obrony Częstochowy we wrześniu 1939 roku, 
codzienne życie mieszkańców miasta z tamtych lat, 
niepewność jutra, zagrożenie życia, ale również opór 
i walkę o zachowanie godności i dążenie do odbudowy 
niepodległego państwa. Piosenkę o swoich rówieśnikach 
sprzed lat śpiewa uczennica szóstej klasy szkoły 
podstawowej z Czarnego Lasu.

„Pamięć”





Marek Piekarczyk,  
przewodniczący jury  
Konkursu Wideoklipów

PODSTAWA DO 
ZROZUMIENIA 
ŚWIATA

W Konkursie Wideoklipów znalazły 
się teledyski do piosenki poetyckiej, 
utwory zespołów młodzieżowych, 
ale także raperów. Jak pan myśli, 
dlaczego muzycy wybierają sobie 
tematy patriotyczne, rapują  
o żołnierzach niezłomnych?

Rap to jest wyraz buntu a bunt jest 
częścią naszego etapu ewolucyjne-
go. Tworzy nasze postawy, wiarę 
i przekonania, które jedni zapomi-
nają a inni, idąc pod prąd realizują 
w swoim dorosłym życiu. Teraz, 
młodym ludziom brakuje autory-
tetów. Zwracają się więc w stronę 
tych, których kiedyś Społeczeństwo 
opluło. Nikt nie rozumiał ich postawy 
i walki. Znaleźli sobie takich, jak oni, 
wyrzutków, którzy walczyli o sprawę 
przegraną. Jest jeszcze jeden aspekt. 
Twórcy chcą być zauważeni, zaistnieć 
w mediach, żeby móc docierać ze 
swoją sztuką do większej grupy ludzi. 
Stąd może zgłoszenia do Festiwalu. 
Wbrew pozorom, to jest dobre, bo być 
może połowa z nich poznała i zaraziła 
się tematem, zaczęła go zgłębiać.  
Takie jest zadanie kultury. Przemyca-
nie wiedzy, świadomości, idei, które 
są podstawą do zrozumienia świata.

A kiedy u pana zaczął się bunt?

Zaczął się 1968 roku, kiedy nasze 
wojsko najechało z ruskimi Cze-
chosłowację i ja, jako syn wojsko-
wego, poczułem ogromny wstyd. 

Wcześniej byłem trochę naiwny. 
Tata – żołnierz, dbał o to, żebym nie 
dowiedział się prawdy, bo sam miał 
przerąbane, gdyż nie był komuni-
stą. Na dodatek mój dziadek był 
antykomunistą. Zapuściłem włosy 
w 1968 roku i zostałem hipisem. 
Z daleka było widać, że nie należę 
do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej czy ZMS-u. To był mój 
manifest. To tak, jakbym cały czas 
nosił ze sobą transparent, że się 
z władzą nie zgadzam.

Wspomniał pan, że pana dziadek 
był antykomunistą. 

Mój dziadek Kazimierz zginął w II woj-
nie światowej w 1939 roku, jego pułk 
zbombardowali Niemcy. Zajmował się 
skautingiem, był Artystą, pisarzem, 
dziennikarzem i współzałożycie-
lem Radia Poznań, pisał książki 
dla młodzieży. Dla niego najważ-
niejsze były „Bóg Honor Ojczyzna”, 
więc jak tylko zaczęła się wojna 
wstąpił do wojska. Jego grób 

znaleźli dopiero sześć lat temu 
moi fani w Wilcznej koło Konina. 
Pochowano go razem innymi, 
w mogile zbiorowej.

Był pan gościem na Festiwalu 
NNW, graliście z TSA koncert…

…dostałem nawet „Drzwi  
Do Wolności” z czego jestem bardzo 
dumny. Podziwiam Organizatorów, 
bo ci co robią ten Festiwal są trochę 
takimi partyzantami, niezłomnymi. 
Nie tylko opowiadają o żołnierzach, 
ale i sami są żołnierzami walczącymi 
w słusznej sprawie. 

MAREK PIEKARCZYK 

- muzyk, rock’n rollowiec, lider TSA,  

społecznik, hipis i buntownik,  

W Wielkanoc 1971 r. szedł ulicą z gitarą, 

w skórzanej kurtce z wymalowanym  

znakiem pokoju. To wystarczyło milicjan-

tom, aby go zatrzymać. Został brutalnie 

pobity, jego głową walili w ziemię.  

Do dziś gorzej słyszy na jedno ucho.

Rozmawiała Monika Tarka-Kilen
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F E S T I WA L  F I L M O W Y  N N W
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Rozmowa z Karoliną  
Maczek-Skillen, wnuczką  
generała Stanisława Maczka

DZIADEK  
BYŁ WIELKIM  
CZŁOWIEKIEM,  
BO BYŁ SKROMNY

Postać generała Maczka jest bliska 
Festiwalowi NNW. Od lat opowia-
damy o jego dokonaniach, jednak 
wydaje się, że przez wiele lat gene-
rała bardziej doceniano za granicą 
niż w jego ojczystym kraju.

KMS: To zainteresowanie zaczęło się 
kilka lat temu i teraz młodzi ludzie 
w Polsce już wiedzą, kim był generał 
Stanisław Maczek. Dla odmiany 
w Holandii ta pamięć od dawna była 
żywa. Holendrzy pamiętają, co polscy 
żołnierze zrobili dla Bredy.

Dziadek na emigracji był bardzo 
aktywny, nie opuścił swoich  
żołnierzy, zawsze ich wspierał.

KMS: Bardzo pomagał. Byłam 
wychowana z dziadkami, bo w wieku 
dwóch lat z nimi zamieszkałam. 
Wiem, jak to wyglądało. Drzwi były 
zawsze otwarte, a żołnierze byli  
dla dziadka jak rodzina. Już jako 
dziecko czułam, że dziadek jest kimś.

Jaką osobą pan generał był 
prywatnie? Wojskowi kojarzą się 
z osobami, które trzymają w domu 
rygor, porządek.

KMS: Dziadek taki był (śmiech). 
Wszystko było na godzinę: śniadanie, 
kolacja obiad. Jednak przede wszyst-
kim był bardzo skromny i dobry. 

SYGNET  
NIEPODLEGŁOŚCI 
FESTIWALU NNW 

DLA GEN.  
STANISŁAWA 

MACZKA

Dziadek z najstarszą córką Renią i ja w Chicago USA1965 r.

GENERAŁ STANISŁAW MACZEK 

– walczył w I i II wojnie światowej, nazywany „wyzwolicielem Europy”  

i „dowódcą, który nie przegrał żadnej bitwy”. W II WŚ dowodzona przez 

niego 1 Dywizja Pancerna przeszła szlak bojowy przez Francję, Belgię,  

Holandię i Niemcy, odegrała kluczową rolę w bitwie pod Falaise, uczest-

niczyła w wyzwalaniu m.in. Bredy w Holandii, której mieszkańcy uważają 

generała za bohatera narodowego. Po wojnie pozbawiony polskiego obywa-

telstwa, pozostał na emigracji w Edynburgu, gdzie zmarł w 1994 roku. 
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Każdy kochał dziadka za jego dobroć 
i serdeczność. Pamiętam też jak  
uczył mnie języka polskiego. Jak za-
czynałam mówić po angielsku mówił  
od razu z uśmiechem – „Ja to słyszę, 
nie szwargotaj po angielsku”.

Co dziadek opowiadał  
pani o Polsce? 

KMS: Dziadek był bardzo zamknięty, 
skryty pod tym względem. Babcia  
Zosia ciągle rozmawiała z nami, 
głównie o Lwowie. Przychodziło  
do nas wielu emigrantów ze Lwowa, 
częstym gościem była Włada Majew-
ska, jednak dziadek nie włączał się 
zbyt często w te rozmowy. Wydaje mi 
się, że tematy związane z Polską czy 
wojną były dla niego bardzo bolesne. 
Dziadek walczył ze swoimi żołnie-
rzami o wolność Polski. Cała dywizja 
walczyła i niemal cała dywizja nie 
mogła wrócić do ojczyzny. To były  
tematy bardzo bolesne. Tak bolesne,  
że powiem pani, ani moja mama, ani 
mój wujek, ani ja nie pojechaliśmy do 
Polski dopóki dziadek żył, bo nie wolno 
było do Polski wrócić. Jak dziadkowie 
żyli to nawet nie mówili, że mamy 
rodzinę w Warszawie. To dla rodziny, 
kiedy były władze komunistyczne, mo-
gło być niebezpieczne. Było dla mnie 
zaskoczeniem, kiedy dowiedziałam  
się, że mam rodzinę w Polsce.

Ale dziadek doczekał się wolnej 
Polski, bo zmarł w 1994 roku.

KMS: Po śmierci dziadka znaleźli-
śmy list, w którym pisał, że jak ktoś 
będzie jechał do Polski to prosi, 
żeby mu przywiózł garstkę polskiej 
ziemi… Głos mi się łamie i zbiera 
się na płacz, bo trudno mi sobie 
wyobrazić, co czuł dziadek przez 
te wszystkie lata. Na pewno miał 
pęknięte serce. Kiedy po wojnie groby 
polskich bohaterów były niszczone 
przez komunistów, martwił się o grób 
matki. W liście do wujka Andrzeja 
(syna generała – przyp. red.), kiedy 
ten jeszcze studiował, pisał  
„Andrzejku, jak już Polska będzie 
wolna i będzie okazja, proszę poje-

chać do Przemyśla, żeby zobaczyć, 
w jakim jest stanie grób mojej mamy 
a twojej babci”. Ważne były dla niego 
miejsca, czy ludzie, których już do 
końca życia nie mógł zobaczyć. Dzia-
dek ukrywał jednak swoje uczucia. 
Zupełnie inaczej niż babcia, która 
zawsze opowiadała o Polsce. Mówiła 
mi, że jak Polska będzie wolna, 
powinnam do niej wrócić bo to moja 
ojczyzna. Babcia była niesamowitą 
kobietą, wszystko potrafiła, ciężko 
pracowała, opiekowała się niepełno-
sprawną córką Małgosią.

Kilka lat temu w Edynburgu  
przed ratuszem stanął pomnik 
– ławeczka generała Maczka. 
Gdybyśmy chcieli w Edynburgu 
przejść śladami dziadka to jakie 
miejsca warto odwiedzić? 

KMS: Ławeczkę oczywiście i miejsce, 
gdzie najdłużej mieszkali dziadkowie, 
od 1964 roku mieszkali przy 16 Arden  
Street. Jest tam teraz tablica 
pamiątkowa. Koło domu są łąki i jest 
tam alejka, która nosi nazwę General 
Maczek Walk. Dziadek przez te łąki 
dwa razy dziennie spacerował. Pro-
szę sobie wyobrazić żołnierza, który 

widział okropności wojny, sceny któ-
rych nie da się zapomnieć. Normalne 
życie po takich doświadczeniach 
nie jest możliwe. Dziadek na pewno 
miewał koszmary, przeżywał traumę. 
W tych spacerach szukał spokoju. 
Pamiętam też, że jak dziadek miał  
80 lat wziął mnie na wzgórze Arthur’s 
Seat i mówił, że przypomina mu 
kształtem Gubałówkę w Zakopanem.

Uhonorujemy generała Stanisława 
Maczka w tym roku na Festiwalu 
NNW Sygnetem Niepodległości. 
Cieszymy się, że pani może  
być naszym gościem i odebrać  
to uhonorowanie. 

KMS: Jak dowiedziałam się, że dzia-
dek zostanie tak wspaniale uhonoro-
wany to płakałam ze wzruszenia.  
To będzie dla mnie wielkie przeżycie. 
Po raz pierwszy odbiorę coś dla dziad-
ka, w jego imieniu. Dziękuję, że ludzie 
cały czas pamiętają o dziadku. Ludzie 
mówią – generał, a ja widzę człowie-
ka, który nigdy się nie wywyższał. 
Myślę, że był wielkim człowiekiem 
właśnie dlatego, że był skromny.

Rozmawiała Monika Tarka-Kilen



80

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW



Special  
screenings



„Nigdzie nie pójdę”
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„Formoza – polskie jednostki specjalne”

ADAM I EWA
 REŻ.  MICHAŁ WASZYŃSKI 

 37’ POLSKA 1944 

Dokument fabularyzowany: dwaj polscy żołnierze  
Warszawiak Antek i Lwowiak Jóźko spotykają się  
w Bagdadzie w tzw. MP czyli Miejscu Postoju.  
Kiedyś znajdował się tu biblijny raj – miejsce postoju 
Adama i Ewy. Obecnie stacjonuje polska armia. Antek  
i Jóźko opowiadają sobie o swoich wojennych losach.

CICHA PRZYSTAŃ
 REŻ.  MARIUSZ MALEC 

 27’ POLSKA 1995 

Rozmowy z byłym „egzekutorem” WIN-u. „Miałem wtedy 
szesnaście lat, walczyłem o Polskę. Potem musiałem 
ukrywać się przez pięćdziesiąt lat” – mówi bohater filmu. 
W roku 1944 został żołnierzem Armii Krajowej a po jej 
rozwiązaniu złożył przysięgę jako żołnierz organizacji 
Wolność i Niezawisłość. Przyjął pseudonim „Łańcuch”. 
Został wybrany do tzw. oddziału cieni, który wykonywał 
wyroki śmierci. W filmie Mariusza Malca po raz pierwszy 
zdecydował się opowiedzieć o swojej przeszłości.

FORMOZA – POLSKIE  
JEDNOSTKI SPECJALNE

 REŻ.  TOMASZ NOWAK 

 52’ POLSKA 2021

Jednostka Wojskowa FORMOZA uosabia najlepsze 
cechy polskiego żołnierza: profesjonalizm, poświęcenie 
i patriotyzm. Żołnierze specjalizują się w działaniach 
morskich, ale są wszechstronnie wyszkoleni. Film  
ukazuje wymagający proces selekcji i szkolenia  
kandydatów do FORMOZ-y. Kamera towarzyszy żołnie-
rzom na poszczególnych etapach szkolenia. Oglądamy 
spektakularne działania morskie, lądowe i powietrzne, 
a także wywiady z dowódcami i ekspertami wojskowy-
mi. Wykorzystano w nim materiały archiwalne z misji 
w Afganistanie, operacji na Morzu Śródziemnym  
i ćwiczeń w Tampie na Florydzie.

JUTRO BĘDZIE JUTRO
 REŻ.  MARTA PLUCIŃSKA 

 57’ POLSKA 2021 

Autorzy filmu analizują mechanizm nieuczciwej kon-
kurencji, pokazują zwykłych obywateli, którzy poprzez 
szacunek do wykonywania swojej pracy, walczą o god-
ność. Bohaterowie konfrontują swoje zasady zawodo-
we i życiowe z globalizacją i uberyzacją gospodarki. 
Przyglądając się przez okres 3 lat i dokumentując życie 
grupy zawodowych taksówkarzy, autorzy ukazują  
aktualność związkowych idei NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

FILM  
MARIUSZA MALCA, 

PRZEWODNICZĄCEGO 
JURY KONKURSU  
NA NAJLEPSZY  

POLSKI DOKUMENT



„Operacja polska 1920”„Kwatera Ł”
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OPERACJA POLSKA 1920
(POLONIA AKCJÓ 1920)

 REŻ.  SÁNDOR KISS,  KORNÉL KUSSINSZKY 

 72’ WĘGRY 2022 

Film opowiada o spektakularnej akcji pomocy Węgier 
dla Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 8 lipca 
1920 roku Minister Obrony Węgier, István Sréter, polecił 
przekazać Polsce zapasy amunicji armii węgierskiej. 
Rząd Pála Telekiego na własny koszt dostarczył Polsce 
miliony naboi do karabinów, kilkanaście tysięcy poci-
sków artyleryjskich i karabinów oraz kilkaset kuchni 
polowych. W 1920 roku przeszło przez Węgry około  
400 transportów z krajów zachodnich, z materiałami 
wojennymi dla Polski. Gdy rozpoczynały się walki 
o Warszawę, Węgrzy przesłali koleją 22 mln naboi  
do karabinów systemu „Mausera”.

NIGDZIE NIE PÓJDĘ
(ICH GEH NIRGENDWOHIN)

 REŻ.  BIDZINA GOGIBERIDZE 

 53’ GRUZJA/NIEMCY 2021 

Elene i jej brat Leo żyją razem ze swoim  
dziadkiem Davitem w małej wiosce w Gruzji. Davit 
umiera, a rosyjskie wojsko zaczyna budowę  
ogrodzenia z drutem kolczastym obok ich domu.  
Jest to wielkie zagrożenie dla ich życia.   

NUMER 55
(BROJ 55)

 REŻ.  KRISIJAN MILIĆ 

 100’ CHORWACJA 2014 

Jesienią 1991 r. na patrol wyrusza niewielka grupa chorwac-
kich żołnierzy. Wpadają w zasadzkę, a ich zaimprowizowany 
pojazd opancerzony zostaje zniszczony. Są zmuszeni do 
ukrycia się w pobliskim domu. Bronią się tam przed atakiem  
zbuntowanych Serbów, serbskich sił specjalnych i JNA  
(Jugosłowiańskiej Armii Ludowej). Ich opór wobec napast-
ników trwa 24 godziny. W tym czasie ich koledzy próbują ich 
wydostać z pułapki. Film oparty jest na prawdziwych wyda-
rzeniach z czasów chorwackiej wojny o niepodległość.

KWATERA Ł
 REŻ.  ARKADIUSZ GOŁĘBIEWSKI 

 45’ POLSKA 2013 

Latem 2012 roku ekipa naukowców pod kierownictwem 
dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka prowadziła prace eks-
humacyjne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Kwatera na „Łączce” jest miejscem pochówku żołnierzy 
i działaczy podziemia niepodległościowego, którzy byli 
więzieni, katowani i mordowani w więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej. Ich ciała były wrzucane nocą do zwykłych 
dołów. Identyfikacja ich szczątków i godny ich pochó-
wek to dług, jaki ma do spłacenia dzisiejsza Polska tym, 
którzy zginęli za jej niepodległość. Spłaca go rękami 
archeologów, historyków, antropologów i lekarzy sądo-
wych. Muzykę do filmu napisał Marcin Pospieszalski.
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SYNDROM HAMLETA
 REŻ.  ELWIRA NIEWIERA, PIOTR ROSOŁOWSKI 

 85’ POLSKA/NIEMCY 2022 

Film przedstawia pokolenie młodych Ukrainców 
naznaczone czasem wojny i politycznego prze-
łomu. Punktem wyjścia filmu są przygotowania 
do spektaklu teatralnego opartego na motywach 
szekspirowskiego „Hamleta”. Próby, w połączeniu 
z wejściem w prywatne życie bohaterów tworzą 
portret pokolenia, które chce zmierzyć się z wo-
jenną traumą. Każdy z bohaterów na swój sposób 
zmaga się z rozczarowaniem, bezsilnością czy 
gniewem. Dla każdego z nich teatralna scena staje 
się trybuną, z której może wykrzyczeć swoje żale 
zadając sobie równocześnie hamletowskie pyta-
nie: „być albo nie być?”. Film portretuje pierwsze 
ukraińskie pokolenie urodzone po rozpadzie ZSRR, 
które próbuje zmienić targany konfliktami kraj 
i uporządkować swoje życie. 

OSTATNIA PODRÓŻ ROMY
 REŻ.  IZABELA PAPROCKA 

 26’ POLSKA 2022 

Bohaterkę poznajemy w Nowym Jorku. Roześmiana, 
kochająca życie, sprawia wrażenie młodej dziewczyny 
w ciele 90-latki. Kiedy jednak podwija rękaw, widzimy 
już nie tylko wypielęgnowaną dłoń, ale także tatuaż 
z numerem. Wraz z nią i jej rodziną ruszamy w niezwy-
kłą podróż podczas której rozliczy się z przeszłością 
i na zawsze pożegna ukochaną Polskę.

ORZEŁ. OSTATNI PATROL
 REŻ.  JACEK BŁAWUT 

 104’ POLSKA 2022 

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa 
gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod 
powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski 
okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolo-
na załoga ma na swoim koncie spektakularne suk-
cesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopie-
nie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. 
Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, 
w trakcie której będzie musiała zmierzyć się nie tyl-
ko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb 
głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren 
samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą 
atmosferą na pokładzie. To, co wydarzy się w kolej-
nych dniach, przejdzie do historii i napisze legendę 
najsłynniejszego z polskich okrętów.

„Syndrom Hamleta”„Ostatnia podróż Romy”

RODZINA
 REŻ.  ANDRZEJ GAJEWSKI 

 59’ POLSKA 2022 

Bohaterem filmu jest aktor Lech Dyblik. „Po pierwsze 
Rodzina” – to dewiza filmu, który opowiada o tym, jak 
trudno jest nauczyć się najważniejszych życiowych ról: 
bycia prawdziwym partnerem, mężem i ojcem, będąc 
jednocześnie egoistycznym aktorem oraz niespełnionym 
muzykiem, a przy tym ciężko doświadczonym człowie-
kiem. Dokument o trudach noszenia życiowych masek, 
upadaniu, używkach, depresji i samoakceptacji.



Rozmowa z Oksaną Czerkaszyną – ukraińską aktorką grającą w Polsce, prowadzącą tegoroczną 
Galę Otwarcia Festiwalu NNW; odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie „Złe drogi” (pokazy-
wanym w konkursie NNW na najlepszy międzynarodowy film fabularny); jedną z bohaterek filmu 
„Syndrom Hamleta”, który będzie można zobaczyć na pokazie specjalnym. Gra także główną rolę 
w filmie „Klondike”, który jest ukraińskim kandydatem do przyszłorocznego Oscara.

MÓWIENIE O WOJNIE  
TO JEST MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Na Festiwalu NNW zobaczymy 
wersję reżyserską filmu „Złe drogi”. 
Opowiedz o swojej roli.

Film jest reżyserskim debiutem 
Natalii Worożbyt, która napisała  
tak dobry scenariusz, że wystarczy-
ło tylko tę rolę wziąć i zagrać ją, jak  
po nutach. Gram sanitariuszkę, która 
musi donieść ciało swojego uko-
chanego, zabitego żołnierza – jego 
rodzinie, aby ta go pochowała. Żeby 
zagrać autentycznie, rozmawiałam 

z kilkoma prawdziwymi kobietami-
-żołnierzami. Moja bohaterka jest 
połączeniem kilku kobiet, które  
walczyły i przeżyły straty bliskich 
ludzi. To dedykacja dla kobiet  
walczących na froncie.

Czy jako aktorka ukraińska,  
po wybuchu wojny czujesz, że masz 
do wykonania jakaś misję? 

Mówienie o wojnie to jest moja od-
powiedzialność, bo wielu artystów 

ukraińskich nie ma takiej możli-
wości. Walczą i robią niesamowite 
rzeczy, żeby ukraińska sztuka 
i kultura przetrwały. Od 2014 roku, 
czyli początku wojny w Ukrainie, 
zrobiłam już ponad 10 projektów 
teatralnych i filmowych, terapeu-
tycznych dla zmobilizowanych czy 
walczących żołnierzy. Przykładem 
jest właśnie „Syndrom Hamleta”. 
Pracujemy z nim z żołnierzami, 
którzy teraz walczą. Przepracowu-
jemy traumy. Postaram się zrobić 
wszystko, żeby ukraińska kultura, 
teatr, film – przetrwały. Podobnie  
jak ukraińska tożsamość narodowa. 

Z jakim przesłaniem jako  
człowiek, artystka i Ukrainka, 
przyjeżdżasz na Festiwal NNW,  
na którym opowiadamy  
o drogach do wolności?

To jest niezwykle ważne, że w sferze 
kulturalnej, stwarzacie przestrzenie 
nie tylko dla Polaków, żeby poznali 
nasze filmy, muzykę czy działania, 
ale też dla Ukraińców i Ukrainek, 
którzy w Polsce obecnie mieszkają. 
Po to, żeby mogli zobaczyć ukra-
ińskie dzieła, które są w tej chwili 
doceniane na świecie i mieć dostęp 
do ukraińskiej kultury. To jest gest, 
moim zdaniem, wielki i mocny.

Oksana Czerkaszyna jest  
uznawana za najlepszą aktorkę 
ukraińską młodego pokolenia.  
Od czterech lat gra w Polsce.  
Od 2021 roku jest aktorką Teatru 
Powszechnego w Warszawie. 
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Rozmawiała Monika Tarka-Kilen



Film z natury jest strukturą dynamiczną,  
a mnie fascynuje obraz zastygły w bezruchu. 
Z dużym trudem przychodziło mi wprowadzić 
element działania w ten mój świat. (…)  
Raz mi się to udaje, raz nie. Moje filmy są prawie 
nieruchome… Od fotografii jednak odszedłem, 
traktuję ją jako narzędzie pomocnicze, 
a nie samoistne. Przed przystąpieniem do fi lmu 
wykonuję dużo dokumentacyjnych zdjęć i  na 
poziomie fotografi i  szukam języka do fi lmu, 
który mam robić. (…) Operator może brać 
udział w inscenizacji ,  organizować ją wspólnie 
z reżyserem, natomiast światło jest paletą,  
na której pracuje i  dzięki której kreuje byt f i lmu, 
jego nastrój,  buduje jego emocje.
Źródło: Miesięcznik UŚ w Katowicach

ADAM S IKORA 

Wybitny operator filmowy, reżyser, 
scenarzysta i fotograf. Laureat wielu 
prestiżowych nagród filmowych 
m.in.: Srebrnej Żaby za zdjęcia  
do filmu „Angelus” na Camerimage 
w Łodzi (2001) czy Złotych Lwów  
za zdjęcia do filmu „Essential 
Killing” na festiwalu w Wenecji 
(2011). Wykładowca. Juror  
XIV Festiwalu Filmowego NNW.
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MOJE FILMY SĄ PRAWIE  
NIERUCHOME…

WIELKA DROGA
(THE GREAT WAY)

 REŻ.  MICHAŁ WASZYŃSKI 

 87’ WŁOCHY/POLSKA 1946 

Główni bohaterowie to Adam i Irena. Poznali  
się jeszcze przed wojną we Lwowie. Mieli wspólne  
plany na przyszłość. Wrzesień 1939 zniszczył  
ich marzenia. Zostali wywiezieni w głąb Związku  
Radzieckiego. Ponownie spotkali się dopiero  
w czasie formowania polskiej armii. Adam poszedł  
wtedy walczyć u boku gen. Andersa. Został ciężko 
ranny pod Monte Cassino. Nie zapomniał jednak  
o ukochanej z którą musiał się rozłączyć.

„Wielka droga”



WIELKA DROGA,  „The Great Way”  
REŻ. MICHAŁ WASZYŃSKI,  
WŁOCHY, POLSKA, 1946, 87 MIN
Film przedstawia losy pary narzeczo-
nych rozłączonych wojną: od oblęże-
nia Lwowa w 1939 roku do formo-
wania Armii Andersa w ZSRS poprzez 
tułaczkę w Iranie, Iraku, Palestynie 
i Egipcie aż po kampanię włoską. 
Istotnym i najbardziej wartościowym 
elementem filmu są autentyczne 
zdjęcia dokumentalne, m. in. z bitwy 
o Monte Cassino, w której bohater 
filmu – Adam zostaje ranny.

Przygotowana przez Filmotekę Naro-
dową premiera odrestaurowanego 
filmu „Wielka Droga” jest kolejnym 
niezwykle ważnym przedsięwzięciem 
zmierzającym do przywrócenia pol-
skiej kulturze i pamięci zbiorowej do-
konań polskich twórców – tym razem 
scenicznych i teatralnych. Jest aktem 
oddania należnego miejsca w polskiej kulturze artystom wojennym, a później emigracyjnym, którzy będąc rów-
nież żołnierzami, dzielili tułaczy los z żołnierzami II Korpusu i niewygody warunków frontowych, a jednocześnie 
swoim talentem i tworzonym pięknem podtrzymywali ducha narodowego i wiarę w powrót do wolnej ojczyzny 
– której wielu z nich nigdy nie doczekało. 

Reżyseria: Michał Waszyński

Scenariusz: Konrad Tom

Zdjęcia: Stanisław Lipiński,  
Seweryn Steinwurzel

 Muzyka: Henryk Wars

Obsada aktorska:

Jadwiga Andrzejewska: pielęgniarka Jadwiga

Renata Bogdańska: Irena Wolska

Albin Ossowski: Adam Krajewski,  
narzeczony Ireny

Józef Winawer: ordynator szpitala polowego

zespoły teatrów Rewii A.P.W. Dramatycznego 
i Studium Dramatycznego II Korpusu
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Discussion panels  
and meetings
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CZY DIABEŁ MA DZIŚ  
TYLKO TWARZ PUTINA?

 MODERATOR:  RED. JACEK KARNOWSKI 

O myśli prof. Anny Pawełczyńskiej z książki  
Głowa hydry. O przewrotności współczesnego  
zła – czy współczesny liberalizm przybiera  
postać nowego totalitaryzmu?

Piotr Gliński, wicepremier, minister MKiDN

red. Teresa Bochwic 

red. Bronisław Wildstein

DWIE ŁĄCZKI.  
WARSZAWA-BUDAPESZT

 MODERATOR:  RED. JACEK KARNOWSKI

Dwa miejsca pochówków ofiar reżimu komunistycznego 
– Parcela numer 301 w Budapeszcie i Kwatera na Łączce 
w Warszawie. Wspólne losy. W trakcie panelu wyświe-
tlane będą fragmenty filmu Nieznany (Smeretlenek),  
reż. Gulás János. 

dr Filip Musiał, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

dr Imre Molnar, historyk, były szef Węgierskiego  
Instytutu Kultury w Bratysławie

Istvan Ostvon

Petr Blažek, historyk, Instytut Badań  
nad Reżimami Totalitarnymi 

Tamás Molnár, inicjator upamiętnienia  
i oznaczenia bezimiennych grobów w Parceli 301

JAK OPOWIADAĆ HISTORIĘ?  
CZY FORMA DEGRADUJE TREŚĆ?

 MODERATOR:  MACIEJ CHMIEL,  DYREKTOR STUDIA    
    FILMÓW RYSUNKOWYCH 

Krzysztof Noworyta, producent kreatywny

Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych  
Technologii IPN

Justyna Karnowska, dyrektor TVP ABC

młodzież z Uniwersyteckiego Liceum  
Ogólnokształcącego w Łodzi

Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej

Ewa Kubasiewicz–Houée, opozycjonistka,  
filolog polski, współorganizowała oddział  
trójmiejski Solidarności Walczącej

Karolina Maczek-Skillen, wnuczka gen. Maczka

CZY PRYMAS WYSZYŃSKI  
BYŁ POLITYKIEM?

 PANEL INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ

 MODERATOR:  PIOTR SIWEK

„Ja mówiłem do Narodu i dlatego ograniczyłem się  
do tych elementów zasadniczych, starając się wy-
dozować tak, abym nie był demagogiem, zwłaszcza 
w takiej sytuacji, w której nie wiadomo, do czego 
to jeszcze może doprowadzić” – te słowa prymasa 
jasno pokazują, jak rozumiał misję Kościoła w czasie 
wydarzeń Sierpnia ’80 – biskupi mieli pełnić funkcję 
nauczycieli Narodu i wskazywać, że należy pracować 
na jego rzecz, oraz starać się łagodzić napięcie spo-
łeczne. Kościół oceniał zawarcie porozumień sierp-
niowych jako wielki sukces robotników i deklarował 
wyraźnie swoje wsparcie dla ich postulatów. 

Marek Jurek, polityk, poseł na Sejm RP,  
poseł do Parlamentu Europejskiego,  
założyciel Prawicy Rzeczypospolitej 

prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu  
Dziedzictwa Myśli Narodowej

dr Ewa Czaczkowska, historyk,  
dziennikarz, publicystka

SZCZEGÓŁY I DOKŁADNE DATY 
WSZYSTKICH PANELI I SPOTKAŃ 
ZNAJDUJĄ SIĘ W PROGRAMIE 
FESTIWALU NNW I NA STRONIE 
WWW.FESTIWALNNW.PL
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JAK PRZEKONAĆ INNYCH,  
ŻE HISTORIA TO NASZA  
PRZYSZŁOŚĆ?

 MODERATOR:  MACIEJ CHMIEL  
    (DYREKTOR STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH)

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości,  
staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem  
bezdomnym, bez przyszłości – powiedział  
prymas Stefan Wyszyński. 

Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty

Agata Maryniak, dyrektor Uniwersyteckiego  
Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty

Jarosław Stawiarski, Marszałek  
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Noworyta, producent kreatywny

MIASTA-BOHATEROWIE
 PANEL INSTYTUTU STRAT WOJENNYCH

Rozmowa o miastach-symbolach oporu, których 
mieszkańcy stanęli niezłomnie w obliczu wojny, broniąc 
swoich domów, płacąc często najwyższą cenę.

Dominik Galić, scenarzysta filmu o Vukovarze  
„Szósty autobus”

dr Paweł Ukielski, Platforma Europejskiej  
Pamięci i Sumienia 

inż. Józef Menes, Instytut Strat Wojennych,  
oszacował m.in. straty Warszawy w czasie II wojny 
światowej, biorąc udział w pracach zespołu  
powołanego przez prezydenta stolicy  
Lecha Kaczyńskiego w 2004 roku.

prof. Mirosław Kłusek, dyrektor Instytut  
Strat Wojennych 

Eugeniusz Starky, reżyser filmu dokumentalnego  
„Oblężenie Warszawy”
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KINO UKRAIŃSKIE.  
KTO POMAGA UKRAINIE?

Tymur Yashchenko, absolwent Wydziału Prawa  
na Państwowym Uniwersytecie Czerkaskim,  
absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej w Łodzi, żyje i pracuje w Polsce

Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody  
pomorskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego

Volodymyr Grygorenko, żołnierz ukraiński,  
założyciel Fundacji Wola

KRESY PÓŁNOCNO-WSCHODNIE.  
POLSKIE TERMOPILE

dr Kazimierz Krajewski, prezes Wileńsko-Nowogródzkiego 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK

dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor warszawskiego oddziału IPN

KIEDY PORZUCIMY  
SOWIECKIE MYŚLENIE?

Joanna Lichocka, poseł na Sejm RP,  
członek Rady Mediów Narodowych

prof. Andrzej Szpula, filmoznawca, Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej

red. Tomasz Łysiak, dziennikarz, pisarz,  
reżyser i scenarzysta

Szanowni Państwo,

Odwiecznym dążeniem sztuki filmowej jest tworzenie 
wielopasmowego źródła przekazu, zarówno artystycznego, 
jak i pragmatycznego, moralnego czy edukacyjnego. Dzięki 
wyjątkowym wydarzeniom, takim jak Festiwal NNW, możemy 
współuczestniczyć w kreowaniu wartościowych inicjatyw. 
W obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa, których każdego 
dnia doświadczają nasi sąsiedzi z Ukrainy, stanowczo sprzeci-
wiamy się agresji, wyciągając jednocześnie pomocną dłoń  
do tych, którzy potrzebują realnego i konkretnego wsparcia.

Polski Instytut Sztuki Filmowej otwarcie i bezwarunkowo 
solidaryzuje się z Ukrainą oferując miejsca pracy w polskich 
produkcjach audiowizualnych. Poprzez koordynację działań 
pomocowych i organizację spotkań ze środowiskiem filmowym, 
Instytut stał się współautorem planu mającego na celu popra-
wę sytuacji twórców zza naszej wschodniej granicy. Stworzony 
został także specjalny Program Operacyjny – Polsko – Ukraińskie 
Inicjatywy Filmowe o alokacji do 10 mln złotych. Pomoc  
finansowa płynnie dociera do Wnioskodawców, wspierając 
projekty pełne pasji, zaangażowania i kreatywności.

Wierzę, że kinematografia bez granic, to także kinemato-
grafia, która pomimo istniejących przeszkód pozostaje 
niepokorna i niezłomna. Stanowi trwale zapisany funda-
ment, który dla wielu może okazać się inspiracją  
do działania i nadzieją na lepsze jutro.

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Radosław Śmigulski
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KOBIETY INTERNOWANE 1982
Jak potoczyło się życie kobiet internowanych 
w czasie stanu wojennego.

Alina Cybula-Borowińska i jej koleżanki

RYNEK FILMOWY  
W EUROPIE I W ŚWIECIE
Jakie są główne tendencje w produkcji, dystrybucji 
filmowej i promocji? Jak współdziałać przy tworzeniu 
filmów? W dyskusji udział wezmą producenci  
telewizyjni i filmowi z Europy i USA.

REPARACJE WOJENNE RP.  
CZAS NAJWYŻSZY

 PANEL INSTYTUTU STRAT WOJENNYCH

Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych

Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego

prof. Mirosław Kłusek, dyrektor Instytutu  
Strat Wojennych 

Andrzej Mularczyk, poseł na Sejm RP, przewodniczący 
Rady Instytutu Strat Wojennych 

dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

MŁODZI I PRZYSZŁOŚĆ  
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Piotr Mazurek, minister, pełnomocnik rządu  
ds. polityki młodzieżowej

Anna Siłaczuk, koordynatorka projektów  
w Instytucie Poznańskim,  działaczka  
społeczna w ZHR, NZS, absolwentka  
Akademii Liderów RP oraz Ligi NGO

Mateusz Feszler, prezes Fundacji Służba  
Niepodległej, pracownik Kancelarii Prezesa  
Rady Ministrów., zasiada w ogólnopolskich  
radach m.in. w V i VI kadencji Rady Dzieci  
i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki  
oraz II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Piotr Rydzewski, harcerz, instruktor ZHR  
w stopniu podharcmistrza, komendant  
Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy  
im. Św. Michała Archanioła, prezes Fundacji  
Inicjatyw Młodzieżowych, członek Rady Dialogu  
z Młodym Pokoleniem

Zuzanna Buszman, członek Rady Fundacji  
Our Future Foundation, prawniczka i aktywistka

Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP

ROSYJSKA DEZINFORMACJA  
HISTORYCZNA

 PANEL PLATFORMY EUROPEJSKIEJ  
   PAMIĘCI I  SUMIENIA

W trakcie panelu eksperci związani z Platformą Europej-
skiej Pamięci i Sumienia będą dyskutować, w jaki sposób 
Rosja od lat manipuluje historią i jak wykorzystuje te 
manipulacje w swojej polityce na arenie międzynaro-
dowej, w jaki sposób można przeciwdziałać rosyjskiej 
dezinformacji oraz dlaczego w przypadku Rosji argumen-
ty odwołujące się do historii stanowią nie tylko narzę-
dzie z zakresu soft power, lecz polityki bezpieczeństwa.

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA  
– ORGANIZACJA NIEPOKORNA, 
ZWYCIĘSKA, INSPIRUJĄCA

 MODERATOR:  RED. JAN M. RUMAN

Rozmowa o fenomenie polskiej antykomunistycznej 
organizacji podziemnej, założonej we Wrocławiu, 
w czerwcu 1982 roku, przez Kornela Morawieckiego. 

dr Paweł Piotr Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu  
Dziedzictwa Solidarności

dr Adam Chmielecki, prezes i redaktor  
naczelny Radia Gdańsk

Andrzej Kołodziej, działacz związkowy,  
opozycjonista, współzałożyciel Solidarności  
Walczącej oddział Trójmiasto

Artur Adamski, opozycjonista, redaktor, drukarz, kurier 
podziemnej prasy i działacz Solidarności Walczącej

Roman Zwiercan, opozycjonista, współzałożyciel  
Solidarności Walczącej oddział Trójmiasto

Jan Nebecio, opozycjonista, założyciel Solidarności 
Walczącej w sanockich zakładach Autosan
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VIDEO STUDIO GDAŃSK

Opowieść o pionierach wolnego kina w Polsce.

Jarosław Sellin, sekretarz stanu MKiDN, Generalny 
Konserwator Zabytków

Jarosław Rybicki, reżyser

red. Piotr Semka, dziennikarz, publicysta 

10 LAT WARSZAWSKIEJ ŁĄCZKI
 MODERATOR:  RED. JAROSŁAW WRÓBLEWSKI

Przebieg i podsumowanie prac na Kwaterze Ł,  
Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. 

mec. Anna Szeląg, zastępca dyrektora  
Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN

ksiądz Tomasz Trzaska   

Witold Mieszkowski, syn komandora  
Stanisława Mieszkowskiego

red. Jan Ruman, Biuletyn IPN

SZCZEGÓŁY I DOKŁADNE DATY WSZYSTKICH PANELI  
I SPOTKAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W PROGRAMIE FESTIWALU NNW  
I NA STRONIE WWW.FESTIWALNNW.PL

ZBIERAMY PAMIĘĆ,  
ZAPISUJEMY HISTORIĘ

 MODERATOR:  RED. MARCIN WIKŁO,  
    KINGA HAŁACIŃSKA 

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW

Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN

Gabrysia Mruszczak, reżyser filmowy

Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego

Jacek Pawłowicz, wicedyrektor Muzeum Żołnierzy  
Wyklętych i Więźniów Politycznych w PRL

Jolanta Sowińska-Gogacz, autorka książki  
„Mały Oświęcim.Dziecięcy obóz w Łodzi”

WERSAL 1919. HISTORIA  
W PRODUKCJACH FILMOWYCH

 PANEL INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ

 MODERATOR:  MAREK SKALSKI 

prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu  
Dziedzictwa Myśli Narodowej

Robert Kaczmarek, dyrektor Filmoteki Narodowej  
– Instytutu Audiowizualnego

Krzysztof Nowak 

prof. Piotr Niwiński, historyk, publicysta, członek  
Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
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SPOTKANIE 
Z JANEM PTASZYNEM  
WRÓBLEWSKIM

 PO FILMIE „NA ZAWSZE MELOMANI”

SPOTKANIE 
Z MARKIEM PROBOSZEM

 PO SPEKTAKLU „POWRÓT NORWIDA”

SPOTKANIE 
Z TOMASZEM STACHURĄ,  
SZEFEM PROJEKTU SANTI  
ODNALEŹĆ ORŁA
Założeniem projektu jest doprowadzenie do odkrycia 
miejsca spoczynku wraku najsławniejszego okrętu 
podwodnego Rzeczypospolitej Polskiej ORP „Orzeł” 
wraz z jego sześćdziesięciotrzyosobową załogą oraz 
rozwikłanie zagadki przyczyn jego zatonięcia.

SPOTKANIE 
Z KPT. KRZYSZTOFEM FLIZAKIEM
Krzyś Flizak miał 7 lat, gdy wybuchła II wojna świa-
towa. Jego ojca Tadeusza, zawodowego wojskowego, 
aresztowało NKWD. Mały Krzysztof wraz z matką 
został wywieziony na Syberię. Aby dostać się  
do kompanii młodzieżowej w powstającej w ZSRR 
armii gen. Andersa, podał wcześniejszą o dwa lata 
datę urodzin. Wraz z armią Andersa przeszedł cały 
szlak bojowy, a po wojnie emigrował do Ameryki. 
W USA wstąpił do wojska amerykańskiego i został 
przydzielony do 101 Dywizji Spadochronowej. Brał 
udział w wojnie w Korei, w której został ranny. 

SPOTKANIE 
Z KAROLINĄ MACZEK-SKILLEN
Wnuczka gen. Maczka opowie o swoim Dziadku,  
jednym z najwybitniejszych dowódców Armii Polskiej, 
który nie przegrał żadnej bitwy. „Idąc do pierwszej 
bitwy, będziecie żądali rachunku za całe 5 lat tej  
wojny – za Warszawę, za Kutno, za Westerplatte  
i za setki i tysiące bezbronnych ofiar, które zginęły 
z ręki zaborcy. Zażądamy rachunku za każde  
polskie życie, które zabrali nam Niemcy” – mówił  
gen. Maczek do swoich żołnierzy 6 sierpnia 1944 roku.

WSPOMNIENIE 
O MARII MIRECKIEJ-LORYŚ  
PS. MARTA – PRZYJACIÓŁCE  
FESTIWALU NNW 
Ta wielka Polka, patriotka, legendarna  
postać polskiego podziemia narodowego  
i Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. 
Niestrudzona działaczka polonijna, przez  
lata niosąca pomoc Polakom na Wschodzie,  
a w czasie stanu wojennego rodakom  
w kraju – odeszła 29 maja mając 106 lat.

WSPOMNIENIE 
O MARYNIE  
MIKLASZEWSKIEJ

 PROWADZĄCA:  MAGDALENA PIEJKO, FINA

Agata Miklaszewska, pisarka, poetka,  
siostra Maryny Miklaszewskiej

Anna Bielecka, Fundacja Polska  
Wielki Projekt

Marta Ławacz, Fundacja Polska  
Wielki Projekt

red. Bronisław Wildstein,  
dziennikarz, publicysta

Dla niej prawda była prawdą, 
rzeczy ważne były rzeczami  
ważnymi. Nie było żadnych  
kompromisów…
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Film 
Academy
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TWORZYMY BOOM 
NA HISTORIE…  
MOCNE HISTORIE

Profesjonalne i bezpłatne warsztaty 
scenariuszowe dla twórców filmów 
dokumentalnych i fabularnych 
o tematyce historycznej prowadzone 
przez znakomitych reżyserów i sce-
narzystów; prezentacje pomysłów 
na filmy przed gronem producentów; 
nagradzanie najlepszych scenariuszy 
a także praca z młodzieżą i Polonią – 

na tym polega działalność Akademii 
Filmowej Festiwalu NNW, która 
ruszyła w 2021 roku. „Kreujemy 
boom na filmy historyczne” – mówi 
Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor 
Festiwalu NNW.

Akademia to naturalny proces 
rozwoju działalności Festiwalu. 
Jego organizator czyli Stowarzy-
szenie Scena Kultury, już kilka 
lat temu zaczął rozwijać około 
festiwalową działalność polegają-
cą na profesjonalnym wspieraniu 
twórców, zarówno zawodowców jak 
i amatorów, w formie warsztatów, 
kursów, wykładów itp. W 2021 roku 
powołano do życia Akademię Filmo-
wą Festiwalu NNW, aby wszystkie 
te działania zintegrować pod wspól-
nym szyldem i nadać im jeszcze 
większą skuteczność i dynamikę.

Celem Akademii jest  pomoc 
w stworzeniu dobrego scenariusza, 
bez którego nie będzie dobrego 
filmu, pomoc w uzyskaniu dofi-
nansowania na jego development, 
znalezienie partnerów produkcyj-
nych a także edukacja historyczna 
i filmowa.  Wszystko po to, żeby dać 
widzom szansę na spotkanie z bo-
haterami i opowieścią, która ich nie 
tylko poruszy, ale także sprawi, że 
poznają najnowszą historię Polski 
i zechcą ją zgłębić.

 



N N W  F I L M  A C A D E M Y

Powołanie Akademii Filmowej 
Festiwalu NNW jest odpowiedzią  
na zmieniający się świat oraz 
potrzeby fi lmowców. Piętnastoletnia 
historia Festiwalu NNW pokazała, 
że zmienia się nie tylko system 
produkcji ,  dystrybucji ,  sposoby 
komunikowania z widzem ale 
i  charakter f i lmu. Nowymi tematami 
dyskusji  i  wyzwaniami jest szukanie 
nowych dróg i  sposobów przełożenia 
histori i  na język fi lmu, aby był  
on nie tylko sprawnie opowiedziany 
warsztatowo, ale również 
interesujący dla widza. Żeby osnową 
tematu były nie tylko wybrane 
niuanse z życia bohatera, ale też 
ciekawie przedstawiony background. 
I  wreszcie, aby była to historia 
zrozumiała dla widza.

ARKADIUSZ  GOŁĘB IEWSKI ,  
reżyser, dyrektor Festiwalu
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AKADEMIA FILMOWA NNW SKŁADA SIĘ 
Z CZTERECH MODUŁÓW:

1.
Warsztaty scenariuszowe filmów dokumental-
nych oraz Pitching Forum Festiwalu NNW – roz-
wój pomysłu z doprowadzeniem go do finalnej formy 
scenariusza oraz prezentacji projektu przed gronem 
decydentów podczas Festiwalu NNW w Gdyni. W ra-
mach kilkumiesięcznego kursu odbywają się również 
bezpłatne webinaria, master class, pokazy filmowe, 
warsztaty scenariuszowe, warsztaty montażowe.

2. 
Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych  
„Od first do final draft” – dedykowane począt-
kującym oraz doświadczonym twórcom. W ramach 
bezpłatnego kilkumiesięcznego kursu odbywają 
się konsultacje grupowe i indywidualne. Celem jest 
wypracowanie pierwszej pełnej wersji scenariusza 
z jego finalnym odczytem z udziałem publiczności. 

3.
Młodzieżowa Akademia Filmowa #Młodzi dla 
Historii – rozwinięcie prowadzonego przez 11 lat 
projektu #Młodzi dla Historii. Uczniowie realizują 
swoje etiudy dokumentalne o tematach historycz-
nych/biograficznych i uczestniczą w warsztatach 
filmowych. Wszystko pod okiem specjalistów: reżyse-
rów, operatorów filmowych i montażystów. Odbywają 
się bezpłatne warsztaty filmowe dla uczniów, pokazy 
filmów, spotkania z twórcami, seminaria filmowe.

4. 
Akademia Mediów Polonijnych – darmowe kursy 
oraz szkolenia z zakresu mediów dedykowane 
Polonii, ze szczególnym naciskiem na wschód,  
odbywające się w czasie Festiwalu NNW.

www.akademiafilmowannw.pl



 FILM  
NIE MOŻE  

BYĆ NUDNĄ  
LEKCJĄ 

HISTORII

A K A D E M I A  F I L M O WA  F E S T I WA L U  N N W
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Festiwal NNW to nie tylko miejsce 
pokazów filmowych, spotkań ze 
świadkami historii, debat, wystaw,  
ale także miejsce wsparcia meryto-
rycznego i finansowego dla filmow-
ców, którzy chcą opowiadać o historii 
najnowszej i drogach do wolności. 
Od siedmiu lat w ramach festiwalu 
odbywa się w Gdyni przeznaczone 
dla dokumentalistów Pitching Forum 
Festiwalu NNW, doceniając najlepsze 
projekty stypendiami dla twórców  
i co roku przeznaczając na nagrody 
i development pulę około 60-70 tys. zł.

Pitching Forum w Gdyni poprze-
dzają kilkumiesięczne warsztaty sce-
nariuszowe. Pierwszy etap działań 
odbywa się pod hasłem „od pomysłu 
do scenariusza” a drugi to finałowy 
Pitching Forum.  W ramach warszta-
tów nasi uczestnicy mogą skonfron-
tować swoje pomysły z mentorami 
Akademii: Maciejem Drygasem, 
Grzegorzem Packiem, Anną Ferens, 
Franco de Peña.

„W przypadku dokumentu hi-
storycznego twórcy często giną pod 
ciężarem różnego rodzaju danych, 
faktów, informacji o charakterze 
historycznym. Dlatego bardzo 
istotne jest, aby spośród tego morza 
materiałów wyodrębnić główny nurt 
opowieści filmowej – tak, aby film 
był dla widza wciągającą, intrygu-
jącą przygodą, a nie tylko nudnym, 
przyciężkawym wykładem” – mówi 
koordynator Akademii Filmowej 
NNW Dariusz Dikti. 

ZADANIE: POMYSŁY  
JAK NAJCIEKAWIEJ USTAWIAĆ 
DRAMATURGICZNIE

Dyrektor Festiwalu NNW zaznacza, 
że obecnie twórcy zmuszeni są szukać 
nowych form opowiadania historii  

bowiem odchodzą świadkowie minio-
nych wydarzeń, szczególnie ci z okresu 
II wojny światowej: „Przez lata 
przyzwyczailiśmy się do dokumentów 
biograficznych z udziałem jedynie 
świadka historii i jego domowego 
archiwum. Portret zbiorowy często 
oparty był również na relacjach 
świadków. Obecnie taka narracja już 
nie wystarcza. Zmieniły się oczeki-
wania redakcji zamawiających filmy 
i instytucji dofinansowujących projekty, 
które nie zadowalają się opowieścia-
mi przedstawionymi w kontekście 
edukacyjnym i dziennikarskim tylko 
poszukują ciekawego języka narracji 
filmowej i wysokiej jakości obrazów”. 

Akademia Filmowa Festiwalu NNW 
organizuje dla twórców filmów 
dokumentalnych:

 Warsztaty scenariuszowe  
– dopracowanie koncepcji narracyjnej 
i znalezienie oryginalnego pomysłu 
na film. Jak w interesujący sposób 
przedstawić bohatera filmu, jak 
skonstruować dramaturgię na bazie 
wydarzeń historycznych, jak poru-
szyć emocje widza – to kluczowe 
tematy zajęć. 

 Warsztaty montażowe – prak-
tyczne zajęcia z zakresu kreacji 
trailera przedprodukcyjnego filmu, 
pomoc w przygotowaniu atrakcyjne-
go i spójnego z koncepcją filmu ma-
teriału audiowizualnego. Warsztaty 
odbywają się na Festiwalu NNW tuż 
przed treningiem pitchingu i prezen-
tacją projektów na Pitching Forum. 

 Trening pitchingu – pod okiem  
doświadczonych filmowców i eks-
pertów uczestnicy warsztatów do-
skonalą krótką, zwięzłą prezentację, 

której zadaniem jest profesjonalnie 
zaprezentować projekt filmu.

 Pitching Forum Festiwalu NNW  
– sesja pitchingowa, która odbywa 
się w sali kinowej jako najważniejsze 
wydarzenie branżowe Festiwalu 
Filmowego NNW w Gdyni. To niepo-
wtarzalna okazja na zaprezentowanie 
swojego projektu przed gronem 
redaktorów z Telewizji Polskiej (m.in. 
z Biura Programowego, Działu Kreacji 
i Rozwoju Form Dokumentalnych 
i TVP Historia) oraz przed przedsta-
wicielami instytucji publicznych, które 
wspierają produkcję dokumentów 
historycznych w Polsce (m.in. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe 
Centrum Kultury, Filmoteka Narodo-
wa – Instytut Audiowizualny, Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych). Nabór na warsztaty mon-
tażowe, trening pitchingu i Pitching 
Forum odbywa się w sierpniu. 

„Warto nadmienić, że Pitching 
Forum Festiwalu NNW przynosi 
oczekiwane efekty. Średnio z  pre-
zentowanych co roku 12 projektów, 
7-8 uzyskuje dofinansowanie. 
Potem większość z tych filmów 
trafia na nasz Festiwal podnosząc 
poziom prezentowanych produkcji” 
– mówi Arkadiusz Gołębiewski.

1.PITCHING FORUM I WARSZTATY 
SCENARIUSZOWE FILMÓW  
      DOKUMENTALNYCH



101

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TIW

A
L

 F
IL

M
O

W
Y

 NNW

Reżyser, scenarzysta, tutor Akademii Filmowej Festiwalu NNW
MACIEJ DRYGAS

N N W  F I L M  A C A D E M Y

Jakie cechy powinien  
mieć dobry dokumentalista?

Kiedy gadam z moimi studentami  
to staram się ich uczulić na to, 
żeby lubili świat i gatunek ludzki. 
Żeby byli jak małe dzieci - byli 
otwarci, mieli ciekawość i czułość 
wobec świata. Więc pierwsza rzecz 
to jest jakaś taka dociekliwość. 
Z drugiej strony, wierzę że film 
dokumentalny jest sztuką, ważna 
jest więc umiejetność przekła-
dania tego wszystkiego na język 
filmowy, umiejętność współpracy 
z operatorem i montażystą,  
wiedza o tym jak budować struk-
tury dramaturgiczne, jak układać 
z nich opowieści. 

Jak wygląda praca podczas 
warsztatów Akademii NNW?

Podstawą jest odpowiedzieć sobie 
na pytania: co, jak i po co? O czym 
jest ta historia, w jaki sposób będę 
się ją starał realizować, jak będę 
zbierał materiał, budował struk-
turę dramaturgiczną. Na koniec: 
co z tego ma wynikać, jak ten film 
będzie się na jakichś poziomach 
metaforyzował, budował jakieś 

wyższe piętra znaczeniowe, innymi 
słowy, jak budować relację pomiędzy 
widzem i artystą. 

Jak stworzyć dobry film  
dokumentalny?

Podstawą jest znalezienie autor-
skiego klucza. Czegoś co będzie 
wychodziło poza pewien banał. 
Pracujemy przy filmach o tematyce 
historycznej i tu klasycznym bana-
łem jest historyk, ekspert, fragment 
materiału historycznego, rekon-
strukcja. Powstaje wtedy coś co 
pozostaje w nas jedynie na poziomie 
pewnej informacji. Tymczasem 
chodzi o to, żeby tworzyć też ten 
świat na poziomie emocji. Niezwy-
kle istotne jest to, jak wypracować 
odpowiednie proporcje pomiędzy 
informacją a emocją. Jak budować 
drogę do widza, żeby te emocje 
wzbudzać. Nie jest to proste. 

W jaką stronę rozwija  
się polski dokument?

Jest duża dynamika i coraz mniej-
sza granica między filmem fabular-
nym, dokumentalnym i animacją. 
Te gatunki często się ścierają. 

Nawet jeżeli mamy czysty dokument 
to czerpiemy z pewnego klucza 
dramaturgicznego, którego używa 
się w fabułach. W Polsce mamy 
specyficzny i piękny sposób patrze-
nia na dokument bo wyrastamy 
z tradycji dokumentu szlachetnego, 
obserwacyjnego, 10-15 minutowych 
krótkometrażówek. W krótkiej 
formie trzeba było zawrzeć jakąś 
treść i jeszcze nie być spacyfikowa-
nym przez cenzurę. Wypracowali-
śmy ezopowy język opowiadania. 
Umiejętność opowiadania więcej 
obrazem niż przekazem werbalnym. 
TSo jest pewien fundament, który 
warto pielęgnować. 



 WAŻNA  
JEST CIEKAWA  

I EMOCJONALNIE 
PORUSZAJĄCA  

OPOWIEŚĆ
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W tym roku ruszyła druga edycja 
warsztatów. Przez kilka miesięcy 
twórcy dziewięciu zakwalifikowa-
nych do rozwoju podczas kursu 
scenariuszy, treatmentów, projek-
tów, pracują nad nimi z wybitnymi 
specjalistami: Lechem Majewskim, 
Maciejem Pieprzycą, Dariuszem 

2.WARSZTATY  
SCENARIUSZOWE  
      FILMÓW FABULARNY

„Naszym obowiązkiem jest troska o wspólną pamięć a o za tym idzie 

dobre warsztatowo i rzetelne opowiadanie o ludzkich losach.”

Arkadiusz Gołębiewski

Gajewskim, Przemysławem Nowa-
kowskim, Łukaszem M. Maciejew-
skim, Wojciechem Tomczykiem czy 
Jarosławem Szodą. 

Warsztaty w formule „od first 
do final draft” zostały zorganizo-
wane w ramach Akademii Filmowej 
Festiwalu NNW po raz pierwszy 

w zeszłym roku. Tworzy je kilku-
miesięczny bezpłatny cykl spotkań, 
warsztatów i master class.  
Do każdego cyklu kwalifikowanych 
jest dziewięć projektów fabularnych, 
ciekawych i zróżnicowanych tema-
tycznie. Ich autorzy spotykają się 
regularnie z konsultantami Akademii. 
Pod koniec każdego kursu wybie-
rane są najciekawsze scenariusze 
a nagrodą jest publiczna prezentacja 
projektu – pierwsze czytanie pod 
okiem reżysera, z udziałem znanych 
aktorów, przed gronem przedsta-
wicieli dystrybutorów, instytucji 
filmowych, producentów. Daje to 
twórcom realne szanse na dalszy 
rozwój projektu i w efekcie zwiększa 
szansę na realizację filmu.

15 grudnia 2021 roku, podczas 
gali pierwszej edycji warsztatów zor-
ganizowanej w FINA w Warszawie, 
nagrodzono najlepsze scenariusze 
warsztatów scenariuszowych filmów 
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PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI ,  
scenarzysta, tutor Akademii Filmowej  
Festiwalu NNW

Staram się szukać mocnego punktu 
w każdym projekcie. Czasami jest  
to postać, czasem temat albo motyw. 
Jeżeli tego brakuje to trzeba taki punkt 
znaleźć. To są te elementy, w których 
wyczuwa się siłę i energię, takie warto 
wyciągnąć i podkreślić. Nawet jeżeli 
trzeba wszystko przebudować to nie 
oznacza, że się poniosło klęskę.  
Przemyślenie, przekonstruowanie 
projektu często jest właściwym podej-
ściem. Prowadzącym do zwycięstwa.

Na warsztatach próbujemy nakłonić 
twórców, żeby nie myśleli o kinie histo-
rycznym w sposób sztampowy, żeby to 
nie była typowa biografia, żeby szukali 
nowoczesnego podejścia. W filmach 
historycznych ważna jest współczesna 
lub ponadczasowa emocja, którą widz 
przełoży na swoje doświadczenia.  
Musimy skomunikować się z widzem  
na poziomie emocjonalnym.

Pisanie jest dosyć samotnym zaję-
ciem. Warto zadbać o to, by projekty 
na etapie tworzenia dostały jak naj-
więcej wsparcia.

fabularnych o tematyce historycznej 
2021 roku. Nagrodę główną przy-
znano scenariuszowi filmu „Zimowy 
pociąg” Doroty Latour. To opowieść 
o niespełnionej miłości, której tłem 
są czasy armii Andersa i historia 
polskich uchodźców w Persji.  
Przyznano także dwa wyróżnienia. 
Otrzymali je: Piotr Krzyżanowski za 
„Niedokończony utwór na gitarę” 
– opowiedziany w formie musicalu 
dramat biograficzny o Jacku Kacz-
marskim; a także Jarosław Majka 
za „Czekając na wiatr” – opartą na 
faktach historię żołnierza poakow-
skiego podziemia, który na rozkaz 
swojego dowódcy, zostaje funkcjo-
nariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. 
Fragmenty nagrodzonego tekstu 
zaprezentowali: Ewa Dałkowska 
i Henryk Niebudek.

Pod koniec tego roku poznamy te-
gorocznych finalistów warsztatów 
filmów fabularnych o tematyce hi-
storycznej. Zapraszamy wszystkich 
twórców z pomysłem na film do 
udziału w Warsztatach Scenariu-
szowych Akademii Festiwalu NNW 
w 2023 roku. Szczegółowe informa-
cje znajdą państwo na stronie  
www.akademiafilmowannw.pl.

Fragmenty 
nagrodzonych 

tekstów  
zaprezentowali 

Ewa Dałkowska  
i Henryk Niebudek.
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„Generalny kłopot scenariuszowy, dotyczący 

wszystkich scenarzystów, to zrozumienie  

o czym naprawdę jest film. Jaki jest jego temat.  

W momencie gdy to pojmiemy, praca nad 

scenariuszem jest prostsza. Nie łudźmy się,  

że w pierwszej wersji scenariusza odpowiemy  

sobie na to pytanie. Dobrze jest, jeżeli 

dojdziemy do tego w jego trzeciej wersji.”

Dariusz Gajewski 

O tym co ważne w tworzeniu 
filmów historycznych…

Pierwszą warstwą każdego filmu 
jest ciekawa i emocjonalnie po-
ruszająca opowieść. Historia jest 
często tylko pretekstem,  

czy scenerią, w której rozgrywają 
się opowieści czy namiętności, 
które nas współcześnie dotykają. 
Takie kino historyczne jest obecnie 
najbardziej poszukiwane, gdzie 
warstwa historyczna łączy się 
z warstwą współczesną. 

O potrzebie organizowania warsz-
tatów scenariuszowych Akademii 
Filmowej Festiwalu NNW

Scenariusza się nie pisze, 
scenariusz się cały czas po-
prawia. On jest w nieustan-
nym procesie twórczym. 
Ciekawe są nasze spotkania 

na warsztatach z autorami 
i analizy bowiem wszyscy  

(dotyczy to zarówno autorów 
początkujących, jak i tych  
o dużym dorobku filmowym)  

Reżyser, producent, tutor Akademii Filmowej Festiwalu NNW
MACIEJ PIEPRZYCA

na pewnym etapie pracy nad tekstem, 
pracy która nie jest sprintem tylko 
maratonem, tracimy dystans. 
Dlatego ważne jest, żeby skon-
frontować to co się pisze z kimś, 
kto przeczyta tę historię po raz 
pierwszy. Można uniknąć wtedy 
pracy, która idzie w złym kierunku. 
Po naszych spotkaniach autorzy 
często mogą przemyśleć swój 
projekt, dowiedzieć się jak nad nim 
pracować, co poprawić i na jakie 
pytania powinni sobie odpowie-
dzieć jako autorzy.

O tym czego szuka, jako reżyser 
i producent na warsztatach  
Akademii Filmowej Festiwalu NNW

Szukam inspiracji, nowych tekstów. 
Byłem ciekaw tematów, które po-
jawią się na warsztatach. Chciałem 
przeczytać teksty, zobaczyć jak 
piszą i myślą ludzie w różnym wieku 
- o kinie, scenariuszu czy drama-
turgii. Czerpię inspirację z energii 
autorów i jakości tekstów nad 
którymi pracujemy na warsztatach 
scenariuszowych Akademii NNW. 

„Warsztaty są długim procesem, 

pracą z doświadczonymi twórcami, 

którzy potrafią z boku przyjrzeć 

się scenariuszowi czy projektowi 

i ocenić, co w nim działa a co nie. 

Co jest dobre dla scenariusza 

a który wątek czy rozwiązanie 

dramaturgiczne nie jest.”

Grzegorz Pacek
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„Byłam poruszona. Nie wiedziałam, że blisko mojego 

miejsca zamieszkania działy się rzeczy, które do tej 

pory oddziałują na życie i psychikę mieszkańców.”

Licealistka Alicja Wiraszka – uczestniczka MAF.

„Chodząc z kamerą czułem się jakbym był częścią tego  

co nagrywam. Takie doświadczenie wbija się w głowę i będzie 

miało wpływ na to jak będziemy szli dalej przez życie.”

Licealista Hubert Bochenek – uczestnik MAF.

WARSZTATY  
FILMOWE DLA  

UCZNIÓW, POKAZY  
FILMÓW, SPOTKANIA  

Z TWÓRCAMI, SEMINARIA 
FILMOWE

3.MŁODZIEŻOWA  
AKADEMIA FILMOWA  
      #MŁODZI DLA HISTORII

W pracach Akademii Filmowej NNW 
duży nacisk kładziony jest na eduka-
cję. Dlatego w 2021 roku organizator 
Festiwalu NNW czyli Stowarzyszenie 
Scena Kultury, postanowił rozwinąć 
prowadzony od 11 lat projekt Młodzi 
dla Historii i obok konkursu filmo-
wego wprowadzić zajęcia edukacyj-
no-filmowo-historyczne, pracując 
z młodzieżą szkolną w całej Polsce.

Młodzieżowa Akademia Filmowa 
(MAF) rozpoczęła działania od wo-
jewództwa lubelskiego. Po zeszło-
rocznych wakacjach ruszyły akcje 

promujące nasz projekt wśród szkół. 
Zgłoszono kilkanaście pomysłów 
a do finału doszły cztery zespoły 
młodych filmowców, które pod okiem 
naszej profesjonalnej ekipy opera-
torów, dźwiękowców i montażystów 
Akademii przygotowały wyjątkowe 
filmy dokumentalne. Ich autorzy 
otrzymali na początku listopada  
2021 roku, na gali w Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie, wyróżnienia za swoją 
pracę. Autorzy najlepszego filmu, 
którym został obraz „Kolonia”, czyli 
uczniowie z II LO im. KEN w Puła-

wach, otrzymali nagrodę główną. Film 
będzie wyświetlany dla młodzieży na 
specjalnym pokazie w czasie tegorocz-
nego Festiwalu NNW w Gdyni.



 ODBIORCAMI 
WARSZTATÓW  

SĄ DZIENNIKARZE  
LUB ADEPCI SZTUKI DZIEN-
NIKARSKIEJ PUBLIKUJĄCY 

W POLSKICH MEDIACH  
ZA GRANICĄ.

A K A D E M I A  F I L M O WA  F E S T I WA L U  N N W
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W czasie trwania Festiwalu NNW 
w Gdyni, w ramach Akademii 
przeprowadzane są warsztaty  
dedykowane dziennikarzom 
mediów polonijnych. Poruszamy 
tematy z zakresu publicystyki, 
reportażu, prawa autorskiego, 
opowiadamy o odpowiednim ka-
drowaniu. Mówimy o przestrzeni 
komercyjnej w mediach. Organizu-
jemy wywiady i debaty online. 

Część zajęć realizowana 
jest w formie wykładów, a część 
z możliwością interakcji. Wszyst-
kie spotkania odbywają się online. 

4.WZMACNIAMY  
PRZEKAZ MEDIÓW  
     POLONIJNYCH

„Celem Akademii Mediów Polonijnych jest wzmocnienie  

warsztatowe i utrzymanie łączności z mediami polonijnymi.”

Barbara Konarska

Opiekunami merytorycznymi  
są goście i organizatorzy Festiwalu 
NNW m.in. dyrektor Festiwalu 
Arkadiusz Gołębiewski, dzienni-
karz Marcin Wikło, Maciej Pawlicki 
– producent filmowy i publicysta, 
Jacek Rozenek – aktor i trener 
personalny, Barbara Konarska  
– producent (dział audiowizualny), 
Waldemar Czechowski – reżyser 
i dokumentalista, Jarosław  
Krychowiak – producent  
(dział audiowizualny).

Odbiorcami warsztatów są 
dziennikarze lub adepci sztuki 

dziennikarskiej publikujący w pol-
skich mediach za granicą. Dotyczy 
to zarówno dziennikarzy telewi-
zyjnych, radiowych, prasowych, 
jak i grupy skupionej w mediach 
społecznościowych. W 2021 roku 
zaprosiliśmy uczestników z krajów 
kresowych, USA, Japonii, czy Węgier. 
Nie inaczej jest w tym roku. 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
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Books





(ur. 1990) – pisze felietony, eseje i opowiadania. Publikuje głównie 
na łamach magazynu „Plus Minus”. Autor książki „Milczenie katedry”. 
Były redaktor naczelny wydawanych przez Klub Jagielloński „Pressji”. 
Mąż Oli, tata Julka, Anieli i Stefana. Mieszka w Krakowie.

JAN MACIEJEWSKI

To nie pożar katedry Notre Dame był 
prawdziwym symbolem, dowodem 
na cokolwiek. Będzie nim dopiero jej 
odbudowa. Bo nawet jeżeli do niej 
dojdzie, to, co powstanie, będzie 
tylko atrapą, hołdem złożonym 
przyzwyczajeniu i sentymentowi, 
zaklejeniem niepokojącej dziury 
w krajobrazie. Nie sam pożar, tylko 
sprzątanie po nim będzie prawdzi-
wym symbolem końca. Końca wiel-
kiego milczenia, z którego wyrosły  
ta i setki innych katedr.

Nie były owocem zbiorowego 
natchnienia; pot wylewający się przy 
ich budowie śmierdział tak samo, 
jak ten, który przelewano na polach 
i w bitwach. Nie osładzała go też ani 
satysfakcja z efektu pracy (bo więk-
szość z tych, którzy brali w niej udział, 
nie dożyła jej końca), ani nadzieja na 
zapisanie się w pamięci potomnych  
– nazwiska architektów, murarzy  

i robotników nie zmieściły się na mu-
rach katedr, zniknęły w ich cieniu.

A jednak rosły, jedna za drugą, coraz 
wyższe, całymi pasmami. Żywiły się 
ruinami rzymskich budowli i kamie-
niołomami, materiał do ich budowli 
zapewniały solidarnie historia i natu-
ra. Nikt nie pytał, dlaczego i po co, nie 
szukał w ich istnieniu praktycznego, 
politycznego, czy choćby symbolicz-
nego celu. To byłoby tak, jak pytać 
górę, czemu wyrosła akurat w tym 
miejscu. Wyrosły same z siebie. Ludz-
ki wysiłek, który do tego doprowadził, 
był tak mimowolny, że spokojnie 
można go zakwalifikować jako jedną 
z sił natury. Nie trzeba było do niego 
zmuszać ani zachęcać, wystarczyło 
otworzyć przed nim drzwi. Wystar-
czyło milczeć.

Ich przewaga nad nami polegała na 
tym, że byli obyci i pogodzeni z tajemnicą. 

Z tą podziemną, płynącą pod pozio-
mem naszych losów i biografii rzeką, 
która użyźnia największe z dzieł 
i najbardziej pospolite ze zbiegów 
okoliczności. Nie pytali, skąd i dokąd 
płynie, dlaczego właśnie tamtędy. 
W ogóle byli dużo mniej ciekawscy 
od nas, a jednak dużo więcej rozu-
mieli. Wtedy, w pierwszych wiekach 
drugiego tysiąclecia zrozumieli, że 
coś wokół nich i w nich samych chce 
urosnąć i poddali się temu milczą-
cemu rozkazowi jak zmianie pogody. 
Ruszyli na place budowy, jak szuka 
się schronienia przed ulewą. Nie mieli 
naszej potrzeby bycia usłyszanymi 
i zauważonymi i dlatego potrafili 
słuchać i stworzyć coś, czego nie  
da się przegapić. Bo krzyk może  
być co najwyżej głośny, a milczenie 
potrafi być wielkie.

Fragment tytułowego eseju  
z książki „Milczenie Katedry”

 NAGRODA  
IM. BŁ. KS.  

WŁADYSŁAWA  
BUKOWIŃSKIEGO
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Już od 6 lat Festiwal NNW honoruje polskich pisarzy. Laureatami nagrody  
byli m.in. Bronisław Wildstein, Przemysław Dakowicz czy prof. Andrzej Nowak.



SZCZEGÓŁY SPOTKAŃ Z AUTORAMI W PROGRAMIE FESTIWALU  
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DZIECIŃSTWO  
W CIENIU STANU  
WOJENNEGO

 ELŻBIETA POTRYKUS  

 WYD.  STOWARZYSZENIE  
    MARKI-PUSTELNIK-STRUGA 

Wojtek miał pięć lat, kiedy  
13 grudnia 1981 roku 
wprowadzono w Polsce 
stan wojenny. W jego cieniu 
chłopiec spędził swoje wczesne 
dzieciństwo (…). Jeżeli jesteś 
osobą, której nie są obojętne 
przeżycia dzieci dorastających 
w warunkach niepewności 
i zagrożenia, a ponadto 
poszukujesz pełniejszego 
obrazu ostatniej dekady Polski 
Ludowej – ta książka może cię 
zaciekawić. Intencją autorki było 
upamiętnienie dzieci, którym 
stan wojenny odebrał beztroskie 
dzieciństwo i które mimowolnie 
stały się ofiarami upadającego 
systemu totalitarnego, a książka 
ta jest formą upomnienia się 
o należne tym dzieciom miejsce 
w najnowszej historii Polski.

Zapraszamy na spotkanie 
z Elżbietą Potrykus.

POLSKA  
STASIAKA

 WIKTOR ŚWIETLIK  

 WYD.  UNITAS 

Co to znaczy dobrze sprawować 
urząd państwowy? Kompetencja 
to jedno, ale są jeszcze inne 
ważne niezwykle cechy. Biogra-
fia człowieka, który zachęcał 
i przekonywał, że dobrze jest 
pracować dla Polski. „Jak ujął 
to mistrz Wincenty: >>Rzeczpo-
spolita jest jakby podopieczną<<. 
Taką, która wymaga służby: 
wiernej, kompetentnej, nieoglą-
dającej się za nagrodami ani 
korzyściami własnymi, ale za 
dobrem wspólnym (…). W tej 
książce zobaczyć można portret 
człowieka, który w ten właśnie 
sposób Rzeczpospolitą trakto-
wał” – napisał w przedmowie 
prof. Andrzej Nowak.

Zapraszamy na spotkanie 
z Wiktorem Świetlikiem, 
publicystą, felietonistą 
i dziennikarzem, związa-
nym zarówno z prasą, jak 
i telewizją oraz radiem. 
Laureat Złotej Ryby 2013.

ŻYCIE RELIGIJNE 
PODCZAS POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

 MARCELINA KOPROWSKA  

 WYD.  NERITON 

Jest to pierwsze kompleksowe 
opisanie życia religijnego pod-
czas Powstania Warszawskiego. 
Autorka zmierzyła się z trudną do 
analizy materią. Nie skupiła się 
tylko na działalności duchownych 
i wiernych Kościoła katolickiego, 
ale także sięgnęła do aktywności 
przedstawicieli wyznań reformo-
wanych i prawosławia. Nowością 
jest ustalenie topografii mszy 
i nabożeństw w powstańczej 
Warszawie.

Zapraszamy na spotkanie 
z Marceliną Koprowską 
oraz prof. Janem Żarynem, 
które poprowadzi Piotr Siwek. 
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KOMU POLSKA  
PRZESZKADZA

 PIOTR WITT  

 WYD.  PROHIBITA 

Polska przeszkadzała i wciąż 
przeszkadza. Dlaczego? Komu? 
O tym w brawurowy sposób 
pisze znany korespondent pa-
ryski, dziennikarz i publicysta, 
Piotr Witt. Patrzy i porównuje 
przeszłość z teraźniejszością. 
Zmieniają się imperia, zmieniają 
się głowy państw, zmieniają się 
sojusze międzynarodowe, zmie-
niają się taktyki, zmienia się cały 
świat. Jedno pozostaje niezmien-
ne i ponadczasowe: wszystkim 
przeszkadza niepodległa Polska. 
Dlaczego? Odpowiedź i dowody 
na ten permanentny stan rzeczy 
na kartach książki.

Zapraszamy na spotkanie 
z Piotrem Wittem, publi-
cystą, historykiem, eseistą. 
Był komentatorem 
politycznym w redakcji 
polskiej Radia Wolna 
Europa. Począwszy od lat 
80. do czasu zamknięcia 
tej rozgłośni wygłosił 
około trzech tysięcy 
komentarzy radiowych. 

PANDEMIA WIELKA  
MISTYFIKACJA. 
DZIENNIK CZASU  
ZARAZY

 PIOTR WITT  

 WYD.  ANTYK 

26 czerwca, piątek W Paryżu  
od wtorku kanikuła 35C. Tym,  
co przeżyli koronawirusa, grozi 
teraz śmierć od upału. Francuzi 
długo będą pamiętać aferę  
COVID-19. W samej le de France 
umarło więcej ludzi niż w całych 
Chinach. Przypomniał o tym prof. 
Didier Raoult przesłuchiwany 
w środę przez Komisję Parlamen-
tarną i wczoraj rano przepytywa-
ny przez Jean-Jacquesa Bourdin 
w telewizji. Zdaniem uczonego 
z Marsylii, co najmniej połowę 
ofiar można było uratować od 
śmierci, gdyby zastosowano 
odpowiednią strategię. Profesor 
Christian Perronne formułuje te 
pytania w tytule swojej nowej 
książki: Czy są takie błędy, któ-
rych ONI nie popełnili? Odpowie-
dzi będzie szukał również sąd, 
orzekając o winie i karze. Proku-
ratura prowadzi obecnie śledz-
two z pozwu wielu skarżących: 
lekarzy, pielęgniarek, rodzin ofiar 
o zagrożenie życia i o nieumyślne 
(?!) spowodowanie śmierci.  
Historia tej tragedii, śledzona  
na bieżąco, dzień po dniu, wyja-
śnia prawie wszystko.

MILCZENIE KATEDRY
 JAN MACIEJEWSKI  

 WYD.  TEOLOGIA POLITYCZNA 

Milczenie katedry to zbiór tekstów 
Jana Maciejewskiego publikowa-
nych w ostatnich latach na łamach 
„Rzeczpospolitej”. Refleksja  
Maciejewskiego to wnikliwy, 
przenikliwy i piękny komentarz do 
współczesności – przy czym szcze-
gólnym przedmiotem zaintereso-
wania autora są dzisiejsze czasy 
w ich przede wszystkim ducho-
wym, a nie na przykład politycz-
nym czy społecznym wymiarze.  
Maciejewskiego interesuje nasz 
wiek i człowiek, który go zamieszku-
je. Z tego powodu jego wzrok sięga 
tam, gdzie nieczęsto spoglądamy. 
Książka została opublikowana  
w serii Czwarta Fala, w której  
nakładem Teologii Politycznej  
ukazują się debiuty eseistyczne, 
literackie i filozoficzne.
Gdy Jan Maciejewsi dołączył  
do zespołu „Plusa Minusa” i roz-
poczynał pisanie cotygodniowych 
felietonów, nie spodziewałem się, 
że przed nami tak fascynująca 
przygoda intelektualna. Najlepsze 
z tych dzieł znajdują się w trzyma-
nej przez Państwa w rękach książ-
ce – napisał Michał Szułdrzyński.

Zapraszamy na spotkanie 
z Janem Maciejewski, 
laureatem tegorocznej 
nagrody literackiej  
Festiwalu NNW.
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KRÓTKA OPOWIEŚĆ  
O HONORZE I ŚMIERCI

 EWA KUBASIEWCZ-HOUÉE  

 WYD.  LENA 

Karol Czachor był lekarzem,  
podporucznikiem Korpusu Oficerów  
Sanitarnych, od 1938 roku kapi-
tanem w Korpusie Ochrony Po-
granicza w Ostrogu, nad granicą 
sowiecką, komendantem szpitala 
wojskowego. 17 września 1939 roku 
odmówił opuszczenia szpitala 
i ucieczki przed wkraczającą 
Armią Czerwoną. Aresztowany 
i osadzony w obozie jeńców 
w Starobielsku. Wraz z innymi 
rozstrzelany w Charkowie, w ra-
mach zbrodni katyńskiej. Autorka 
zebrała w niniejszej książce 
wszelkie dostępne informacje 
o  zamordowanym. Podążyła też 
jego śladami – zarówno na dawne 
polskie Kresy, jak również  
do Starobielska i Charkowa.

Zapraszamy na spotkanie  
z Ewa Kubasiewicz-Houée,  
więźniarką stanu wojenne-
go, od 30 lat mieszkającą  
we Francji.

K S I Ą Ż K I
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1989. JESIEŃ  
NARODÓW

 ADAM BURAKOWSKI,  
    ALEKSANDER GUBRYNOWICZ,  
    PAWEŁ UKIELSKI  

 WYD.  PIW 

W 1989 roku na oczach  
zdumionego świata zawalił  
się system komunistyczny.  
Od rozpoczęcia rokowań  
Okrągłego Stołu w Polsce  
w lutym, aż po rozstrzelanie  
Eleny i Nicolae Ceauşescu 
w grudniu – Europa Środkowa 
i Wschodnia przeszła przez 
burzliwy, choć wyjątkowo mało 
krwawy proces wyzwalania się 
spod reżimu komunistycznego 
(totalitarnego). Dziś, ponad  
30 lat po tamtych wydarzeniach, 
wydaje się, iż perspektywa  
jest wystarczająco odległa,  
by bez emocji prowadzić  
badania porównawcze.
Główne wydarzenia omawiane 
i analizowane przez autorów  
książki działy się jesienią 1989 roku.  
Zbiorowymi aktorami tych wy-
darzeń były niewątpliwie narody 
wybijające się na niepodległość  
po 45 latach zniewolenia.

Zapraszamy na spotkanie 
z dr Pawłem Ukielskim. 

NA POLSKIEJ ZIEMI.  
WSPOMNIENIA, 
DZIENNIKI Z LAT 
1976–1990. TOM 1: 
1976–1981

 ATTILA SZALAI  

 WYD.  IPN 

Wspomnienia węgierskiego dzien-
nikarza i tłumacza, dyplomaty, histo-
ryka, działacza opozycyjnego, ani-
matora życia kulturalnego, diarysty 
i pasjonata fotografii, który w latach 
1976–1990 mieszkał w Polsce. Był 
przyjacielem całego narodu polskie-
go i każdego Polaka z osobna, a ich 
przeciwników politycznych niena-
widził tak mocno, jak kochał swoich 
bratanków. W swoim dzienniku nie 
tylko dokumentował, jak tworzy się 
historia, lecz także to, jak on sam 
radził sobie w gospodarce niedoboru, 
jakich prac się podejmował na czarno 
oraz jak smakowało piwo w war-
szawskich zakładach gastrono-
micznych klasy „0” – a wszystko to 
z wielkim poczuciem humoru, obficie 
okraszone dosadnymi anegdotkami.

Zapraszamy na spotkanie, 
podczas którego Attilę 
Szalaia wspominać  
będą przyjaciele.
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 – węgierski dyplomata, pisarz i dziennikarz. Wielki przyjaciel Festiwalu Filmowego NNW,  
zmarł po ciężkiej chorobie dwa lata temu. To był dla nas wszystkich cios. Miał wielki sentyment 
do Polaków i serdecznie nienawidził ich przeciwników politycznych – komunistów. Zawsze 
uśmiechnięty, z dużym poczuciem humoru. Tak jak na jego domu w węgierskim Pazmand wiszą  
dwie flagi – polska i węgierska, tak i jego serce przepełnione było miłością do dwóch Ojczyzn”.

…najpierw, począwszy od 1968 r., 
zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz,  
a następnie w latach 1976–1990 
mieszkał w naszym kraju. W tym 
czasie zajmował się tłumaczeniami 
literatury polskiej na język węgier-
ski, pisaniem recenzji dla czasopism 
literackich i realizacją słuchowisk 
radiowych. W 1980 r. związał się 
z Solidarnością, a w stanie wojennym 
działał w podziemiu. Pod różnymi  
pseudonimami pisywał do konspira-
cyjnych pism zarówno na Węgrzech,  
jak i  w Polsce. Po upadku komunizmu 
powrócił do Budapesztu, gdzie pełnił 
wiele funkcji w mediach i w dyplomacji.  
Był m.in. redaktorem naczelnym dwóch 
dzienników: „Új Magyarország” i „Napi 
Magyarország”. Nad Wisłę wracał na 
dłużej jako radca ambasady czy dyrek-
tor Węgierskiego Instytutu Kultury.
Od 1976 do 1990 r.  Szalai ,  mieszkając 
w Polsce, prowadził dziennik, zapi-
sując na gorąco najważniejsze wyda-
rzenia, w których przyszło mu brać 
udział. Dzieło wydała drukiem  
oficyna Magyar Napló z Budapesztu. 
Przeszło dziewięćsetstronicowy  
tom nosi tytuł „Lengyel földön”  

(„Na polskiej ziemi”) i zbiera bardzo 
dobre recenzje w prasie węgierskiej. 
Atutem książki jest uchwycenie burz-
liwego okresu w najnowszych dziejach 
Polski z perspektywy cudzoziemca, 
opisującego swe przeżycia ze środka 
peerelowskiej rzeczywistości, a zara-
zem zachowującego węgierską optykę 
(Grzegorz Górny „Biuletyn IPN” nr 12/2019).

ATTILA SZALAI
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Exhibitions



W Y S TAW Y

120

M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
Y

 F
E

S
TI

W
A

L
 F

IL
M

O
W

Y
 N

NW

ARMIA KRAJOWA
 WYSTAWA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 

Wystawa przedstawia genezę powstania Armii 
Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski 
i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety 
dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele 
miejsca poświęcono Powstaniu Warszawskiemu 
i losom żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej 
i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na 
Kraj, a potem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, 
które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

ZWYCIĘZCA. PRYMAS  
DLA KOŚCIOŁA I OJCZYZNY

 WYSTAWA INSTYTUTU DZIEDZICTWA  
    MYŚLI NARODOWEJ 

Jedenaście tablic ukazuje posługę Prymasa 
Wyszyńskiego zogniskowaną wokół posługi dla 
Kościoła i Ojczyzny. Oprócz tekstów zobaczymy 
reprodukcje wyjątkowych, historycznych 
fotografii. „Wystawa pokazuje człowieka, który miał 
swoje niezwykłe zobowiązania wobec człowieka 
i narodu. Trzeba pamiętać, że służba prymasa 
Wyszyńskiego przypadała na okres, w którym 
naród polski został zderzony z komunizmem, a więc 
ideologią i praktyką państwa totalitarnego, które było 
ateistyczne. Dzięki Prymasowi dziś możemy dalej 
mówić o sobie, że jesteśmy Polakami” – powiedział 
prof. dr hab. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. 

VIRTUES ET FRATERNITAS
 WYSTAWA INSTYTUTU PILECKIEGO 

Udzielali schronienia, pomagali w ucieczkach, 
dostarczali lekarstwa – obcokrajowcy 

odznaczeni medalem „Virtus et Fraternitas”. 
Wystawa prezentuje ich losy oraz ideę 

medalu przyznawanego tym, którzy nieśli 
pomoc obywatelom polskim podczas wojen 

i prześladowań w latach 1917–1990, a także  
tym wszystkim, którzy przyczynili się  

do zachowania i pielęgnowania pamięci  
o polskich ofiarach totalitaryzmów.
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WIELKA DROGA. ARMIA ANDERSA
 WYSTAWA FILMOTEKI NARODOWEJ  

   – INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO 

Wystawa przygotowana w oparciu o materiały 
archiwalne ze zbiorów Filmoteki Narodowej, 
upamiętniająca Wielką Drogę Armii Andersa.  
Ukazuje niezwykłą historię przemarszu Armii Andersa 
– 120 000 ludzi, którzy w ciągu 1334 dni pokonali 
12 500 kilometrów, wędrując przez trzy kontynenty: 
Europę, Azję i Afrykę. Począwszy od Buzułuku w ZSRS, 
przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt po Włochy Armia 
Andersa wytyczyła szlak Wielkiej Drogi, która wieść 
ją miała do Polski. Wraz z żołnierzami i artystami 
Andersa przemierzamy ów szlak, stając się na 
chwilę świadkami zarówno wielkich, historycznych 
momentów, jak i zwyczajnej codzienności 
w zmieniającym się krajobrazie danego kraju.

LIPCOWI
 WYSTAWA INSTYTUTU PILECKIEGO 

Wystawa złożona z fotografii ofiar 
Obławy Augustowskiej – mężczyzn, 
kobiet i dzieci, zamordowanych przez 
Sowietów w nieznanej do dziś lokalizacji. 
Na Suwalszczyźnie określa się ich mianem 
„Lipcowych”. Przez dekady ich losy były 
nieznane. Stając z nimi twarzą w twarz, 
mamy szansę dostrzec rozmiar straty 
i skalę zbrodni, która przerwała życiorysy 
odważnych młodych ludzi, pełnych pasji 
i planów na przyszłość.
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MISJA: USA
 WYSTAWA CENTRUM HISTORII  ZAJEZDNIA 

Wystawa autorstwa dr. Łukasza Kamińskiego,  
na której obok genezy Solidarności Walczącej  
oraz zarysu biografii jej lidera Kornela Morawieckiego 
zaprezentowana jest m.in. mało znana historia jego 
pobytu w Stanach Zjednoczonych.

DWIE „ŁĄCZKI”
 WYSTAWA SCENY KULTURY  

I  WACŁAW FELCZAK ALAPÍTVÁNY

Wystawa pokazująca dwa miejsca pochówków ofiar 
reżimu komunistycznego, dwa tragiczne skrawki 
ziemi – polskiej i węgierskej – związane ze sobą nicią 
męczeństwa tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

POLSKA – KWATERA NA ŁĄCZCE 

W warszawskim więzieniu mokotowskim mordowano 
żołnierzy podziemia niepodległościowego, a ich ciała 
zakopywano na tzw. „łączce” na Cmentarzu Cywilnym 
– Powązki. Na miejscu tym urządzono kompostownię, 
potem śmietnik. Ekshumacje prowadzone pod kierunkiem 
prof. Krzysztofa Szwagrzyka rozpoczęto 23 lipca 2012 
roku. Już następnego dnia potwierdziły się przypuszcze-
nia o masowych grobach ofiar zbrodni komunistycznych 
lat 1944–1956. Odkopano szczątki ok. 300 osób. 

WĘGRY – PARCELA NUMER 301 

W Budapeszcie ciała ofiar reżimu 
komunistycznego zamordowanych 
lub pobitych na śmierć podczas 
przesłuchań, wieziono w nocy na 
cmentarz Új köztemető (Nowy 
Cmentarz Główny). Tam na najdal-
szej, używanej jako śmietnik, par-
celi numer 301 zwłoki zakopywano 
w bezimiennych dołach. Ofiary wrzucano twarzą 
do dołu, ręce wiązano stalową linką. Z inicjatywy 
Towarzystwa 1956. i Komisji Sprawiedliwości 
Historycznej teren ten został ogłoszony Panteonem 
Narodowym. Przy wejściu wzniesiono rzeźbioną 
bramę szeklerską z napisem: „Męczennicy zginęli  
za ojczyznę”. Parcela 301 więc stała się od tego 
czasu narodowym symbolem.

ORLA STRAŻ – IRAK. NASZA MISJA
 WYSTAWA FUNDACJI ORLA STRAŻ

Wystawa o pomocy humanitarnej niesionej 
chrześcijanom przez fundację w Syrii. Poświęcona 
ludziom, którzy zostali skrzywdzeni przez ISIS, stracili 
bliskich, domy, często dorobek całego życia. 



MAMO, JA NIE CHCĘ WOJNY!
 WYSTAWA ARCHIWUM AKT NOWYCH 

Polsko-ukraiński projekt archiwalny prezentujący histo-
ryczne rysunki polskich dzieci z roku 1946 znajdujących się 
w zasobie Archiwum Akt Nowych, będące zapisem przeżyć 
z czasów II wojny światowej oraz rysunki dzieci ukraińskich 
związane z obecną wojną na Ukrainie. Projekt realizowany 
jest dzięki współpracy specjalistów z Archiwum Akt  

E X H I B I T I O N S

Nowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Kijowskiego  
Uniwersytetu Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji  
Archiwów Państwowych. 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
wystawa jest prezentowana na całym świecie.
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Performances  
and musical  

events
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Marek Probosz, aktor, reżyser, producent i scenarzysta, opowiada  
o swojej karierze w Hollywood, o pracy z największymi gwiazdami  
kina oraz o polskości, którą nosi w sercu.

MOJA MISJA  
POLSKA TRWA!
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U szczytu kariery w Polsce, 
wyjechał pan do Stanów, do Los 
Angeles. Skąd taki pomysł, żeby 
ruszyć w stronę „mitycznego” 
Hollywood? 

„Pytasz dlaczego z kraju wyjecha-
łem? Wyjechałem bo artysta musi 
być wolny, aby tworzyć. Wyjechałem 
z kraju zniewolonego” – napisał  
Norwid. Dziś przemawiam tymi 
słowami ze scen świata grając  
monodram „Powrót Norwida”,  
bo są to i moje słowa. Trzeba przeżyć 
wieloletnią emigrację, by móc do-
trzeć do gorzkiej prawdy tych słów. 
Tak, moja emigracja to był wybór 
wolności. W jednym momencie, jak 
w okruchu lustra, zobaczyłem, co jest 
dla mnie najważniejsze i podjąłem 
życiową decyzję. Bilet w jedną stronę. 
Skok w nieznane. Próba samobójcza! 
W tamtym czasie to oznaczało, że 
zrywałem kontakt – nie było inter-
netu ani komórek. Porzuciłem świat 
splendoru i sławy filmowych planów, 
scen Europy Wschodniej, gdzie prasa 
okrzyknęła mnie „wschodnioeuro-
pejskim Jamesem Deanem”, a filmy, 
w których grałem główne role zdo-
bywały nagrody na najważniejszych 
europejskich festiwalach, byłem na  
plakatach i okładkach filmowych ga-
zet, ale… zapragnąłem WOLNOŚCI! 

Kilka lat póżniej skończył  
pan reżyserię w legendarnej  
The American Film Institute  
w Los Angeles. Studiował tam  
pan z wieloma obecnymi sławami…

Nakręciłem w Hollywood 30-minu-
towy film na podstawie własnego 
scenariusza „Opowiadanie okrutne”, 
dzięki któremu dostałem się do AFI 
– z pięciuset kandydatów z całego 
świata przyjęto dwudziestu młodych 
zdolnych, byłem jednym z nich. 
Kiedy na studiach realizowałem film 
„Fragment: do śmierci”, moim asy-
stentem był kultowy dzisiaj w Holly-
wood reżyser Darren Aronofsky, przy 
„Last Supper” asystował mi dwu-
krotnie nominowany do Oscara za 
scenariusze, „The Fighter”, „Joker”, 
Scott Silver, a moim operatorem 

był także dwukrotnie nominowany 
do Oscara za zdjęcia do „Black 
Swan”, „A Star Is Born” – Matthew 
Libatique. Wyniesione ze studiów 
doświadczenie, wzbogaciło i za-
ostrzyło moje widzenie świata przez 
oko kamery, nauczyło mnie czym 
jest język uniwersalny, jak opowia-
dać historię by poruszyła emocje 
i sprowokowała do nietuzinkowego 
myślenia widzów na całym świecie. 

Od 2005 roku jest pan profesorem 
teatralnego i filmowego aktor-
stwa na słynnym Uniwersytecie 
Kalifornijskim – UCLA, wykładał 
Pan w prestiżowych uczelniach, 
Williams College, Emerson College 
czy Edgemar Center for the Arts. 
Czy ma pan swoją metodę pracy?

Trzeba poznać wszystkie filozofie 
i metody pracy, aby stworzyć swój 
oryginalny, niepowtarzalny styl, od-
kryć własny język. To lata wytężonej 
pracy, odwagi i szalonej pasji, której 
poświęca się życie bez reszty. Dziś, 
po ponad 20-u latach nauczania, 
mogę powiedzieć, że mam swoją  
metodę – metodę Marka Probosza. 
Wielu z moich studentów uważa mnie 
za swojego mentora, kontaktują się 
ze mną z każdego zakątku globu, 
proszą o rady, dodatkowe lekcje życia. 
Jestem też wynajmowany przez 
Studia Hollywood do przygotowywa-
nia głównych aktorów w filmach przed 
rozpoczęciem zdjęć. Zawód nauczy-
ciela w dzisiejszych czasach, w dobie 
inflacji prawdziwych autorytetów 
jest szczególnie ważny. Mądrość 
i doświadczenie mentorów zdolna jest 
przekonać i zainspirować młodych do 
poszukiwań głębokiego sensu życia, 
odkrycia własnego głosu, autentyzmu 
i prawdy w sztuce. 

Jak wspomina pan swoją  
polską Alma Mater?  

W łódzkiej Filmówce kształtowali 
mnie nie tylko tacy profesorowie 
jak Bogdan Hussakowski,  
Jan Peszek, Michał Pawlicki czy 
Jan Machulski, ale i bezwzględna, 
okrutna historia. Studiowałem na 

początku lat 80., w czasie strajków 
i założenia Niezależnego Związ-
ku Studentów w Łodzi, w czasie 
aresztowań, prześladowań i stanu 
wojennego. To był czas testowania 
charakterów, tchórzostwa i odwagi. 

Gra pan w uznanych amerykań-
skich produkcjach u boku ame-
rykańskich gwiazd. Jak wygląda 
świat filmu w Hollywood, czym 
różni się od europejskiego? 

W hollywoodzkim klasyku „Love 
Affair” Glenn Gordon Caron, zagrałem 
u boku takich legend jak Warren 
Beatty, Katharine Hepburn, Annette 
Bening czy Pierce Brosnan. Autorem 
zdjęć był zdobywca Oscara Conrad 
Hall, kompozytorem Ennio Mor-
ricone. Beatty osobiście dokonał 
wyboru obsady. Pewnej niedzieli 
o poranku zadzwonił do mnie mój 
agent i powiedział: Bądź o jedenastej 
w studio Warner Brothers, Stage 
11, jest próba. Zapytałem: Płacą 
podwójnie, przecież niedziela jest 
wolna? Zaśmiał się: Nie, za darmo, 
i wymienił nazwiska wielkich akto-
rów, laureatów Oscara, którzy też 
przyjadą na tę próbę, po czym dodał: 
Oni są mistrzami właśnie dlatego, 
że w niedzielę zrobią wszystko, by 
w poniedziałek być jeszcze lepszymi. 
To różni profesjonalistów od amato-
rów. Poczułem się jakby uderzył we 
mnie piorun! To była fantastyczna 
niedziela! Kreatywna praca z czystej 
pasji, z potrzeby wyższej sztuki  
– przeżyłem to po raz pierwszy 
w Hollywood. To właśnie jest esencją 
sztuki, miłości i życia! 

Dzięki panu Amerykanie poznali 
bliżej rotmistrza Pileckiego.  
Monodram „Ochotnik do Auschwitz: 
Rotmistrz Witold Pilecki”, został 
wystawiony w 2018 roku na 
Broadwayu, pisał nawet o tym 
The New York Times... Co mówili 
krytycy i tamtejsi widzowie 
o tym spektaklu? 

Zdecydowałem się samodzielnie 
wyreżyserować monodram i zgłosić 
go na największy na świecie 



MAREK PROBOSZ 

Polsko-amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, autor i produ-

cent, ma na swoim koncie około 60 ról filmowych. Studiował 

aktorstwo w PWSFTViT w Łodzi, reżyserię w Amerykańskim 

Instytucie Filmowym, AFI, w Los Angeles. Zdobył nagrody 

na festiwalach m.in. w Cannes, Berlinie, San Sebastian, 

Moskwie, Karlowych Warach, Los Angeles, Houston. 

Wyemigrował do USA u szczytu swojej kariery w Europie, 

zaproszony przez The American Cinematheque w Los Angeles 

w 1987 roku jako „Idol swojego pokolenia”. Od tamtej pory 

współpracuje z elitą amerykańskich filmowców. Jego kariera 

filmowa i telewizyjna obejmuje role w produkcjach  

na całym świecie. Wystąpił gościnnie w popularnych seria-

lach: Scorpion (CBS), Scandal (ABC), Numbers (CBS), JAG 

(NBC), MONK (USA). Otrzymał znakomite recenzje w The 

New York Times, Hollywood Reporter i Variety za wcielenie 

się w legendę kina – Romana Polańskiego w filmie Helter 

Skelter (Warner Bros 2004). Jego reżyserski debiut fabularny 

– film Y.M.I. otrzymał NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI  

ABBOT, na The Other Venice Film Festival, w 2004 roku.

W 2006 roku zagrał główną rolę w filmie Śmierć  

rotmistrza Pileckiego w reżyserii Ryszarda  

Bugajskiego. Raport z Auschwitz Pileckiego nagrał 

jako 10-godzinny amerykański audiobook Audible.

com. Monodram w jego wykonaniu i reżyserii Ochotnik  

do Auschwitz: Rotmistrz Witold Pilecki, wystawiony 

w 2018 roku na Broadwayu, otrzymał nagrodę  

BEST DOCUMENTARY SHOW na festiwalu  

UNITED SOLO w Nowym Jorku.

W 2022 roku Probosz został laureatem nagrody 

Heleny Modrzejewskiej – MODJESKA PRIZE w Los 

Angeles oraz nagrody Poli Negri – POLITKA na 15. 

festiwalu w Lipnie. Jest laureatem Oscara Diaspory 

Polskiej – ZŁOTA SOWA w kategorii FILM (Wiedeń 

2018). Otrzymał medale MORTUI SUNT UT LIBERTI 

VIVAMUS (Londyn 2011); ZŁOTY MEDAL WITOLDA 

PILECKIEGO (Oświęcim 2011).
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festiwal jednego aktora – UNITED 
SOLO w Nowym Jorku. Zostałem 
przyjęty jako jeden ze 130-tu spek-
takli z 6-u kontynentów! Premiera 
odbyła się 11 listopada, w setną 
rocznicę odzyskania Niepodległo-
ści Polski! To był cud. Wszystkie 
bilety wyprzedano, a po spektaklu 
otrzymałem 10-minutową owację 
na stojąco. Krytycy ocenili mono-
dram na maksymalne 5 gwiazdek. 
Pisali „Tego spektaklu nie można 
przegapić!”, „Pilecki, to trzęsienie 
ziemi w Nowym Jorku!”. Zdobyłem 
wówczas jedną najważniejszą 
z nagród – The Best Documentary 
Show 2018!

Z kolei na festiwalu NNW  
pokazuje pan swojego Norwida.  
Czy te spektakle o wielkich 
Polakach traktuje pan jako misję 
opowiadania o Polsce światu? 

Norwid „przyszedł” do mnie w czasie 
pandemii. Tekst napisał dla mnie 
słynny norwidolog – prof. Kazimierz 
Braun. Rzuciłem się w wir pracy 
nad monodramem o wizjonerze, 
którego nowatorska twórczość 
i bezkompromisowe sądy arty-

styczne, polityczne i moralne, 
sprawiły że został odrzucony  
jako artysta „przeklęty”. W 1855 roku 
uznany przez władze rosyjskie  
za politycznego „wygnańca”, mógł 
wrócić tylko do więzienia albo na 
Sybir. Zmarł w Paryżu, w biedzie 
i opuszczeniu. Przez rok reżyse-
rowałem sam siebie, wcielałem 
się w Norwida. Dzieliłem jego los. 
Żona mówiła – „to twój autobio-
graficzny monodram”. Zapropo-
nowałem współpracę muzyczną 
znakomitej pianistce Annie von 
Urbans (też emigrantce), która 
mi na żywo akompaniuje. Czym 
jest emigracja, pojąć może tylko 
emigrant. Jestem poza krajem 
już 35 lat, ale Polska jest w moim 
sercu, krew mam polską, pragnę 
przekazywać kolejnym pokoleniom 
ten puls polskości na obczyźnie, 
z któregokolwiek miejsca na 
świecie. Moja misja Polska trwa! 
Amerykańska premiera „Powrotu 
Norwida” odbędzie się w ramach 
konkursu Festiwalu UNITED  
SOLO NY 2022 w niedzielę  
13 listopada o 15:30. Zapraszam!  
Zapraszam na Broadway! 
https://unitedsolo.org/norwids-return/

Wywodzi się pan z rodziny,  
w której historia mocno  
przeplatała się z życiem…

W mojej góralskiej rodzinie, 
kultura i tradycja zawsze były na 
pierwszym miejscu. Dziadek Jerzy 
Probosz, pisarz i poeta, laureat 
Wawrzyna Literackiego Akademii 
Literatury Polskiej z 1939 roku, 
został aresztowany przez Niemców 
i wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau, gdzie został 
zamordowany. Osierocił dziewięcio-
ro dzieci, w tym mojego 10-let-
niego wówczas tatę. Nasłuchałem 
się w domu rodzinnym opowieści 
o dziadku i jego twórczości, zmaga-
niach. Moim mottem przewodnim 
w życiu są ostatnie słowa, które 
napisał na zwitku papieru do przy-
jaciela w czasie aresztowania: 

Życzę Ci z serca mocy
Abyś co dzień i w nocy 
Wytrwał! Wytrwał!! Wytrwał!!!
Choćbyś miał ziemskie ciało 
w proch spalić
Musisz ducha ocalić... 

Rozmawiała Magdalena Łysiak
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POWRÓT NORWIDA
 MONODRAM W REŻYSERI I  I  WYKONANIU MARKA PROBOSZA 
 SCENARIUSZ NA PODSTAWIE DZIEŁ C.K.  NORWIDA KAZIMIERZ BRAUN  
 ARANŻACJA MUZYCZNA ANNA VON URBANS

Odrzucony wizjoner, bezdomny emigrant, powraca do nas dzisiaj, 
ponad 200 lat po narodzinach, jako jeden z największych poetów 
świata, współczesny innowator, który zachwyca, wzrusza  
i… szokuje estetycznym radykalizmem.
Oparty na prawdziwych wydarzeniach „Powrót Norwida”  
to minimalistyczny współczesny dialog aktora i pianisty,  
bogaty tkany gobelin słów i muzyki, w którym Norwid wibruje 
emocjami i prowokuje każdą myślą.
Scena to zamknięta przestrzeń papierowego kwadratu  
symbolizującego norwidowski świat ducha i materii, bezdomny  
świat emigranta, odbicie wewnętrznych przeżyć wyrzutka.  
W napięciu, buncie i namiętnych polemikach intelektualnych  
papierowa scena jest stopniowo rozrywana, szpecona,  
a ostatecznie rozrywana na strzępy. Przeszłość i teraźniejszość 
splatają się, dokonując bolesnych rozliczeń z odrzuconą miłością, 
społeczeństwem i krytyką, która wyszydzała pracę poety jako 
„genialnie samobójczą”, oraz z rosyjskim carskim reżimem,  
który skazał Norwida na wygnanie i zabronił powrotu do ojczyzny.

“NORWID’S  
RETURN”
The rejected visionary, a homeless 
emigrant returns to us today,  
more then 200 years after his  
birth, as one of the greatest world 
poets, a contemporary innovator 
who delights, cheers, moves, and 
shocks with aesthetic radicalism.
Based on true events “Norwid’s 
Return” is a minimalistic 
contemporary dialogue between the 
actor and the pianist, a rich tapestry 
between words and music in which 
Norwid pulsates with emotion and 
provokes with every thought.
The stage is set to a contained 
space of a mere paper square-the 
representation of Norwid’s spiritual 
and material reality, the homeless 
world of an emigrant, a reflection  
of the inner world of an outcast.  
In this realm of tension, rebellion 
and passionate intellectual polemics, 
the paper stage is gradually ripped, 
defaced, and ultimately torn to 
shreds. Past and present intertwine 
making painful settelments with 
a rejected love, society and criticism, 
which ridiculed his work as “brilliantly 
suicidal”, and the Russian Tsarist 
regime, which condemned him  
as an exile and prohibited his  
return to the homeland.
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MELDUJĘ TOBIE POLSKO.  
ROTMISTRZ PILECKI

 MONODRAM W WYKONANIU PRZEMYSŁAWA TEJKOWSKIEGO  
 SCENARIUSZ I  REŻYSERIA SŁAWOMIR GAUDYN 

Sceniczna dokumentacja życia i działalności Witolda 
Pileckiego – od dobrowolnego pojmania w Warszawie, 

założenia ruchu oporu i ucieczki z Auschwitz, po śmierć 
w 1948 roku. Scenariusz został oparty na pamiętnikach 

rotmistrza, jego listach oraz protokołach z przesłuchań przed 
komunistycznym sądem. „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz 

Pilecki” to nie tylko dokumentalna opowieść,  
to także chwytająca za gardło historia o niezwykłym 

człowieku. Przemysław Tejkowski stworzył na scenie postać, 
która staje wobec pytań o zło w historii i zło w człowieku, 

która do dna zgłębia ból, rozpacz i upokorzenie.

KONCERT KWARTETU  
JANA PTASZYNA  
WRÓBLEWSKIEGO
Kwartet (Quartet) powstał w połowie  
lat 90. Ma na koncie niezliczoną ilość 
koncertów, nagrań, udziałów w festiwalach, 
a także mnóstwo zagranicznych eskapad, 
w tym do USA i mekki jazzmanów klubu 
„Birdland”. Reprezentuje muzykę opartą 
o najklasyczniejsze jazzowe tradycje,  
nie pomijając jednak bardziej współczesnych 
osiągnięć. Zespół stara się grać zawsze 
dynamicznie, aczkolwiek i liryczne klimaty 
nie są mu obce. Ucieka od wszelkiego  
rodzaju niesprawdzonych eksperymentów, 
ale także od dobrze sprawdzonych 
schematów. Jan Ptaszyn Wróblewski  
– tenor sax, Wojciech Niedziela – piano, 
Michał Kapczuk – bass, Marcin Jahr – drums.



MAGDALENA ŻUK 

GOŚĆ SPECJALNY GALI ZAMKNIĘCIA

Pianistka koncertująca, wokalistka i kompozytorka. Absolwentka 
prestiżowej The Royal College of Music w Londynie. Ukończyła 
podyplomowe studia pianistyczne u Kevina Kennera i kompozytorskie 
(kompozycja filmowa) u Davida Burnand, uzyskując nagrodę specjalną  
za kompozycje i wykonanie muzyki oraz piosenek filmowych.  
Jest laureatką wielu nagród m.in. prestiżowej Nagrody TV Polonia 
Za zasługi dla Polski i Polaków poza Granicami kraju; Grand Prix 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie; Première 
Prix du Perfectionnement Conservatoire National w Wersalu. 
Wystąpiła w filmie Philippe Allante Histoire du Look – Journées 
Romantiques, grając rolę uczennicy Chopina. Zagrała także w filmie 
Marcina Wrony Chrzest i Jana Komasy Sala Samobójców.
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ALEXANDRA MALATSKOVSKAYA 

GOŚĆ SPECJALNY GALI ZAMKNIĘCIA

Słynna ukraińska kompozytorka, wokalistka, 
pianistka, aktorka i trenerka wokalna.  
Komponuje niesamowitą muzykę do spektakli 
teatralnych czy filmów. Jest laureatką 
wielu nagród. Ukończyła Szkołę Muzyczną 
w Chersoniu w klasie fortepianu, a następnie 
Narodowy Charkowski Uniwersytet Sztuk im 
I. P. Kotlyarevskiego na kierunku kompozycji 
i aranżacji w klasie profesora Władimira Ptuszkina. 
Jest laureatką krajowych i międzynarodowych 
konkursów i festiwali muzycznych.

2022 rok został ogłoszony Rokiem  
Polskiego Romantyzmu w dwusetną 
rocznicę wydania „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza. Dzieło to uznano  
za manifest i jednocześnie początek  
epoki polskiego romantyzmu. Narodziła 
się wyjątkowa epoka w naszej historii, 
której wpływ na nasze dzieje trudny jest  
do przecenienia. Literatura i kultura pol-
skiego romantyzmu ukształtowały wymiar 
i profil duchowy Polaków. Festiwalu NNW 
zaznaczając ów niebagatelny wpływ przy-
gotował oprawę muzyczną Gali Zamknięcia 
z „wiarą i czuciem” – Etiudę Rewolucyjną  
Chopina zagra Magdalena Żuk, pieśni  
o miłości zaśpiewa ukraińska wokalistka 
i kompozytorka Alexandra Malatskovskaya, 
a Marek Probosz wyrecytuje wiersz  
Norwida „Fortepian Chopina”.
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Retrospectives
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RETROSPEKTYWY FESTIWALU FILMOWEGO NNW

  FESTIWAL NNW  
CIĄGLE W TRASIE.

Naszą ideą jest, by echa gdyń-
skiego Festiwalu Filmowego NNW 
rozbrzmiewały przez cały rok. 
Dlatego w ramach Retrospektyw 
NNW odwiedzamy miasta z wy-
branymi filmami prezentowanymi 
w Gdyni zapraszając na dwudnio-
we święto filmu dokumentalnego 
poświęconego historii, wręczając 
uhonorowania lokalnym bohate-
rom, organizując kursy filmowe 
dla młodzieży i warsztaty dla 
samorządowców a także wystawy, 
panele dyskusyjne, koncerty. 

  FESTIWAL NNW  
PRZYWRACA PAMIĘĆ

Spotkania w ramach Retrospek-
tyw to również niepowtarzalna 
okazja, a zarazem ostatni moment, 
aby uhonorować żołnierzy czynu 
niepodległościowego walczących 
na danych terenach oraz tych, 
którzy żołnierzom pomagali. 
Podróżując po Polsce wręczamy 

„Drzwi do Wolności” i „Sygnety 
Niepodległości”. Często na ten 
moment bohaterowie czy ich bliscy, 
czekali latami. „Dziękuję, że pamięć 
o moim tacie została przywró-
cona” – powiedział w Baranowie 
Sandomierskim pan Henryk Białek 
odbierając uhonorowanie w imieniu 
swojego ojca, żołnierza niezłomne-
go Karola Białka ps. „Kruk” - “Wielu 
naszych bohaterów już nie żyje, ale 
dla rodzin, dla ludności lokalnej jest 
bardzo ważne, że ci bohaterowie 
zostali przywołani”.

„W tym sensie Retrospektywy  
to nasze prace badawcze. Przed 
przyjazdem w dane miejsce pracu-
jemy z samorządowcami, lokalnymi 
historykami, szukamy w źródłach 
IPN-u osób, które walczyły w tych 
rejonach z bronią w ręku ale też 
tych, którzy pomagali żołnierzom 
podziemia niepodległościowego 
i nierzadko spotykały ich za to 
represje. Czasem rodziny dopiero 
od nas dowiadują się, że wśród 
bliskich mają czy mieli bohatera. 
Te sprawy były bowiem latami 

Retrospektywy NNW to gdyński Festiwal Filmowy w wersji 
skróconej. Organizujemy w różnych miejscach w Polsce 
dwudniowe święto filmu, historii i lokalnych bohaterów, 
aktywizujemy młodzież. Jesteśmy w trasie nieprzerwanie 
od ponad dziesięciu lat. Zawitaliśmy ze swoim programem 
do kilkudziesięciu miejscowości na terenie Polski oraz 
zagranicą, w tym do Pragi, Paryża, Londynu i Chicago.

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI  
W SWOIM MIEŚCIE!

skrywane i przemilczane. Lokalna 
społeczność zaczyna też lepiej 
rozumieć historie danych rodzin,  
bo można je odkłamać, pozbawić 
komunistycznych nakładek propa-
gandowych” – mówi dyrektor Festi-
walu NNW Arkadiusz Gołębiewski.

  SPOTKAJCIE SIĘ Z NAMI

Dzięki Retrospektywom rozgłos 
zyskują regiony ważne dla naszej 
historii, a pomijane w mediach głów-
nego nurtu. Doceniamy oddolne inicja-
tywy edukacyjno społeczne lokalnych 
działaczy. Każdego roku staramy się 
dotrzeć do nowych miejsc w Polsce 
i jak największej liczby osób zaintere-
sowanych historią najnowszą. 

Stale otrzymujemy liczne za-
pytania z różnych regionów Polski 
dotyczące możliwości realizacji 
Retrospektyw, co świadczy o dużym 
zainteresowaniu i potrzebie organi-
zacji tego typu wydarzeń. Pozwala 
nam to, w naszej skromnej ocenie, 
określić nasze działania jako pew-
nego rodzaju misję społeczną, którą 
realizujemy z dużym powodzeniem, 
między innymi dzięki niesłabnącemu 
wsparciu ze strony Instytucji Pań-
stwowych i Partnerów Festiwalu. 

Dziękujemy za dotychczasową 
gościnę Retrospektyw Festiwalu 
NNW w tak wielu miastach a jed-
nocześnie zachęcamy państwa 
do kontaktowania się z nami 
i współpracy. Spotkajmy się 
w waszym mieście!
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UWAGA PROJEKT!

ALEJA WOLNOŚCI  
CZEKA NA SWOJE  
MIASTO 
Od kilku lat powstaje wyjątkowy 
pomnik. Dyrektor Festiwalu NNW  
Arkadiusz Gołębiewski zbiera gipsowe 
odlewy dłoni ostatnich żyjących bo-
haterów, które posłużą do wykonania 
odlewów. Jego marzeniem jest aby 
w jednym z polskich miast powstała 
Aleja Gwiazd Wolności.

To nawiązanie do XIX-wiecznej 
tradycji robienia odlewów rąk sław-
nych ludzi, ale też do świata filmu. 
Tak jak odciski dłoni, wielkich akto-
rów czy reżyserów, można oglądać 
chociażby w Hollywood czy Cannes, 
tak odciski dłoni naszych bohaterów 
można będzie oglądać w Polsce.

„To będzie pomnik i swo-
iste upamiętnienie tych, którym 
zawdzięczamy wolność” – mówi 
Arkadiusz Gołębiewski.

Odlewy przygotowuje artysta 
rzeźbiarz, twórca kilku statuetek  
i nagród oraz Przyjaciel Festiwalu 
NNW – Marek Zalewski, który  
ma w swojej pracowni już ponad  
50 odcisków dłoni polskich bohaterów. 
Ostatni odcisk zostawiła 2 maja tego 
roku mjr Maria Mirecka-Loryś.  
Trzy tygodnie później dotarła do nas 
smutna wiadomość o jej śmierci.

Bohaterowie niestety powoli 
odchodzą od nas… Dlatego postarajmy 
się, aby jeszcze za życia godnie ich 
uhonorować i upamiętnić! Razem 
zbudujmy wielką Aleję Wolności.  
Czekamy na zgłoszenia bohaterów  
a także miast, które chciałyby być 
miejscem, w którym powstanie  
ten wyjątkowy pomnik.  
Nasz adres: biuro@festiwalnnw.pl

F E S T I WA L  F I L M O W Y  N N W
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Mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta” 
– przyjaciółka Festiwalu Filmowego 
NNW, którego wielokrotnie była hono-
rowym gościem, odeszła na wieczną 
wartę 29 maja 2022 roku w wieku 
106 lat. Była wielką Polką, ogromną 
patriotką, legendarną postacią pol-
skiego podziemia narodowego i Armii 
Krajowej w czasie II wojny światowej, 
komendantką Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego Kobiet. Prześladowana 
przez władze komunistyczne emigro-
wała z Polski i  została niestrudzo-
ną działaczką polonijną, przez lata 
niosącą pomoc Polakom na Wschodzie, 
a w czasie stanu wojennego – rodakom 
w kraju. To z tamtych czasów,  
gdy z USA wyjeżdżała do ZSRR, przewo-
żąc przez granicę zabronione w Związku 
Radzieckim dewocjonalia, pochodził jej  
przydomek „Przemytniczka Boża”.

„Miałem ten honor znać panią  
Marię, wielokrotnie gościć ją na Festi-
walu NNW i odwiedzać. Ostatni raz 
widzieliśmy się zaledwie kilkanaście 
dni temu. Pani Mario, dziękujemy!  
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Będziemy pamiętać” – napisał  
poruszony w dniu śmierci pani Marii, 
dyrektor Festiwalu Filmowego NNW 
Arkadiusz Gołębiewski.

Pani Maria aktywnie uczestniczyła  
w wielu edycjach Festiwalu NNW. 
Brała udział w debatach, uwielbiała 
spotykać się z młodzieżą. Zawsze miała 
dla każdego czas i uśmiech. Ostatni 
raz była naszym gościem w 2021 roku. 
Wzięła udział w premierze fi lmu  
opowiadającego o jej  działalności  
– „Przemytniczka Boża” w reżyserii 
Ewy Szakalickiej Odebrała też nagro-
dę „Źródło”, którą wręczył jej na gali 
NNW prof. Jan Żaryn mówiąc: „Ta pani 
to jest cała II Rzeczpospolita”. Pani 
Maria dostała wtedy od gości Festiwalu 
kilkuminutowe owacje na stojąco.  
Jak zwykle skromna, podziękowała 
i powiedziała: „Polska zawsze była  
dla mnie najważniejsza”.

„POLSKA ZAWSZE 
BYŁA DLA MNIE  
NAJWAŻNIEJSZA” 

WSPOMNIENIE.  

MARIA MIRECKA-LORYŚ  
(1916-2022)





Stowarzyszenie Scena Kultury, które jest 
organizatorem Festiwalu Filmowego NNW, od kilku 
lat prowadzi własny portal informacyjny. Można 
tam znaleźć informacje dotyczące działalności 
Stowarzyszenia i rozwijanych przez nie licznych 
projektów, ale także, a może przede wszystkim, stać 
się częścią społeczności, której bliska jest kultura, 
film, narodowe dziedzictwo, tradycja i historia. 

Zależy nam na stworzeniu mapy „małych 
ojczyzn”. Miejsca, w którym każdy znajdzie 
informacje na temat lokalnych działań na 
rzecz rozwoju kultury, propagowania historii, 
podążania śladem polskich bohaterów np. 
żołnierzy niezłomnych, inicjatyw społecznych, 
promocji i utrwalania lokalnych tradycji. 

Pokazujemy działania i społeczność ludzi, którym 
zależy na kreowaniu patriotyzmu, pokazywaniu 
różnorodnych postaw twórczych, utrwalaniu  
sztuki ludowej, rozwijaniu działań kulturalnych  
– zwłaszcza tych promujących lokalnych artystów. 

Uruchomiliśmy w tym roku  
na portalu „Encyklopedię 
Strażników Wolności”, gdzie 
znajdą państwo setki biogra-
mów osób, żołnierzy wyklę-
tych i opozycjonistów. Stale  
ją rozwijamy i uzupełniamy 
m.in. nazwiskami osób nagra-
dzanych przez Festiwal NNW 
„Drzwiami do Wolności” czy 
„Sygnetami Niepodległości”.

Jeżeli działają państwo na rzecz kultury  
czy zachowania historii, proszę dzielić się  
z nami swoimi pomysłami, informować  
o lokalnych wydarzeniach. Prosimy pisać  
na adres biuro@scenakultury.pl. Strona  
scenakultury.pl jest miejscem, gdzie wspólnie 
możemy się inspirować i wspierać na rzecz  
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
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Wejdź na nasz portal informacyjny!

www.scenakultury.pl
HISTORIA  KULTURA  SPOŁECZEŃSTWO
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WALCZĄCA
 REŻ.  KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ

Fabularyzowany dokument 
opowiadający o znaku Polski 
Walczącej – o genezie jego 
powstania, ludziach, którzy się 
do tego przyczynili oraz o jego 
historycznym znaczeniu, które 
sprawiło, że symbol ten do dziś 
jest najbardziej rozpoznawalnym 
znakiem definiującym polskość.

Zależy nam na połączeniu środo-
wisk polonijnych ze swoimi roda-
kami i zachęcenie ich do wspólnych 
aktywności i integrowania się 
gwarantuje osiągniecie założonych 
celów. Mamy nadzieję, że działa-
nia festiwalowe podniosą poziom 
samoidentyfikacji młodych Polaków 
mieszkających poza granicami 
kraju – z Polską, z jej dziedzictwem 
kulturowym i aktualnymi interesa-
mi, a w konsekwencji również  
rodzaj i poziom angażowania się  
we współpracę z Polską. Promowanie 

dziedzictwa narodowego i kultu-
ry Polski jest niezwykle istotne 
w kształtowaniu rzetelnego  
wizerunku kraju za granicą.
W tegorocznym spotkaniu  
na Festiwalu Polskie Drogi udział 
wezmą harcerze z Belgii, Litwy 
i Białorusi, młodzież polonijna 
i nauczyciele z Norwegii oraz ze 
strony polskiej uczniowe z Liceum 
Mundurowego z Żukowa, z Liceum 
Mundurowego powiatowego  
Zespołu Szkół w Rumii i z Uniwer-
syteckiego Liceum w Łodzi.

POKAZY 
FILMOWE

Znaczenie Polonii i Polaków przebywających za granicą w kształtowaniu 
w środowiskach zamieszkania i pracy rzetelnego wizerunku kraju,  
w tym obrony jego dobrego imienia, a także w pielęgnowaniu dziedzictwa 
narodowego zagranicą, języka polskiego i kultury jest niezwykle istotne.  
Celem Festiwalu Polskie Drogi jest promocja polskiej historii, kultury,  
tradycji i nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów młodych Polaków  
mieszkających za granicą z krajem ojczystym.
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O ŻOŁNIERZU TUŁACZU
 REŻ.  STEFAN OSIECKI 

Film prezentuje historie walk polskich żołnierzy 
od Tobruku do Monte Cassino, z komentarzem 

polskim – Antoniego Słonimskiego.

ORZEŁ. OSTATNI PATROL
 REŻ.  JACEK BŁAWUT 
 POLSKA 2022

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa 
ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie 
supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale 
wyszkolona załoga staje przed tajemniczą i niebezpieczną 
misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko 
z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, 
wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również 
z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. To co wydarzy 
się w kolejnych dniach przejdzie do historii i napisze legendę 
najsłynniejszego z polskich okrętów.

BOHATEROWIE DNIA CODZIENNEGO 
(HÉROES COTIDIANOS)

 REŻ.  SOL JANIK 

Polscy imigranci w Argentynie po II wojnie światowej. 
Film dokumentalny powstał zainspirowany publikacją 
„Bohaterowie dnia codziennego”, stworzoną na podstawie 
wspomnień zebranych przez Jacka Piątkowskiego i Annę 
Stąpór, pracowników Ambasady RP w Buenos Aires, 
a także na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez 
Dominika Czapigo w ramach projektu Archiwum Cyfrowe 
Tradycji Lokalnej w Buenos Aires zrealizowanego przez 
Fundację Ośrodek Karta i Bibliotekę Polską im. Ignacego 
Domeyki w Buenos Aires.

WYBÓR KRÓLA
 REŻ.  ERIK POPPE 
 NORWEGIA 2016  

9 kwietnia 1940 roku niemieccy żołnierze 
zajmują Oslo. Król Norwegii Haakon VII popiera 
kontynuację walki przeciwko hitlerowcom 
i odrzuca niemieckie żądania. W konsekwencji 
królewska rodzina jest zmuszona uciekać z kraju.

Spotkanie ze Sławkiem Nawrockim – próba 
spojrzenia z perspektywy młodego studenta  
na problematykę historyczną w mediach.



ZBIORY MUZEUM SIKORSKIEGO
Panel dr. Wojciecha Delugi o zbiorach Instytutu Polskiego- 
Muzeum Sikorskiego w Londynie. Podczas prezentacji 
zobaczyć można będzie ujęcia z przedwojennej Polski, ostrzał 
Westerplatte, życie gen. Sikorskiego w obiektywie kamery, 
Armię Polską na frontach zachodnich – 1 Dywizję Pancerną,  
II Korpus, lotnictwo i marynarkę.  
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FOTOGRAFIA  
JAKO DOKUMENT  
ARCHIWALNY
Panel dyskusyjny i spotkanie 
z Zygmuntem Walkowskim, 
badaczem dziejów okupacyjnej i powstańczej Warszawy, który 
opisał tysiące powstańczych zdjęć, zrekonstruował filmowe  
Kroniki Powstania Warszawskiego WARSZAWA WALCZY. Dowie-
dzieć się można będzie, jak rozszyfrować niewidoczne „na pierwszy 
rzut oka” informacje ukryte na zdjęciu, jak określić czas i datę 
wykonania zdjęcia oraz jak ustalić lokalizację obiektów na podsta-
wie zdjęć lotniczych. Prowadzący opowie jak zlokalizował miejsce 
pochówku Żołnierzy Wyklętych oraz o historii małego powstańca.  

SPOTKANIE ZE ŚWIATKIEM HISTORII 
KPT. KRZYSZTOFEM FLIZAKIEM
Krzyś Flizak miał 7 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Jego 
ojca Tadeusza, zawodowego wojskowego, aresztowało NKWD. 
Mały Krzysztof wraz z matką został wywieziony na Syberię. 
Aby dostać się do kompanii młodzieżowej w powstającej 
w ZSRR armii gen. Andersa, podał wcześniejszą o dwa lata datę 
urodzin. Wraz z armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy, 
a po wojnie emigrował do Ameryki. W USA wstąpił do wojska 
amerykańskiego i został przydzielony do 101 Dywizji Spado-
chronowej. Brał udział w wojnie w Korei, w której został ranny. 
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PANELE DYSKUSYJNE

SPOTKANIE  
Z AUTORKĄ 
KSIĄŻKI

DZIECIŃSTWO W CIENIU  
STANU WOJENNEGO

 ELŻBIETA POTRYKUS  

Wojtek miał pięć lat, kiedy 13 grudnia 
1981 roku wprowadzono w Polsce stan 
wojenny. W jego cieniu chłopiec spędził 
swoje wczesne dzieciństwo (…). Jeżeli 
jesteś osobą, której nie są obojętne 
przeżycia dzieci dorastających w wa-
runkach niepewności i zagrożenia,  
a ponadto poszukujesz pełniejszego 
obrazu ostatniej dekady Polski Ludowej 
– ta książka może cię zaciekawić. Inten-
cją autorki było upamiętnienie dzieci, 
którym stan wojenny odebrał beztro-
skie dzieciństwo i które mimowolnie 
stały się ofiarami upadającego systemu 
totalitarnego, a książka ta jest formą 
upomnienia się o należne tym dzieciom 
miejsce w najnowszej historii Polski.

Spotkanie ze Sławkiem Nawrockim – próba  
spojrzenia z perspektywy młodego studenta  
na problematykę historyczną w mediach.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego Pomoc Polonii i Polakom za Granicą






