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Gdzie ukryta jest prawda o przeszłości? 
jak odnaleźć ślady minionego czasu? czy 
można go zrekonstruować? czy trzeba 
wywoływać duchy zmarłych? Odpowiedzi 
udzielić próbuje kino historyczne.
jego podstawową funkcją jest dostarcza-
nie informacji, wiedzy o minionych zda-
rzeniach. przy czym obowiązywać win-
na – zarówno w filmie dokumentalnym, 
jak i fabularnym – zasada prawdy, rozu-
mianej jako rzetelność dokumentowa-
nia i oddawania tego, co się zdarzyło. 
tradycyjny dokument historyczny, który 
gości dziś w telewizji, szczególnie w kana-
łach o profilu historycznym, podejmu-
je tematy z historii XX wieku i wówczas 
jego twórcy posługują się archiwaliami 
– zachowanymi nagraniami dźwiękowy-
mi, materiałami filmowymi i fotograficz-
nymi, odwołują się do opinii ekspertów 
i wspomnień świadków, często opatru-
ją film głosem obdarzonego autorytetem 
narratora zza kadru. Gdy zaś poruszony 
zostaje temat z zamierzchłej przeszłości, 
poza narratorem i wypowiedziami uczo-
nych chętnie stosuje się inscenizację. 
w obu przypadkach podstawowym zada-
niem dokumentalisty pozostaje zachowa-
nie wiarygodności i oddanie prawdy, choć 
zwłaszcza współcześnie warto pamiętać, 
że nawet film dokumentalny nie zawsze 
gwarantuje pełen obiektywizm. niekiedy 
równie wiarygodnym zapisem przeszło-

ści bywa kino fabularne. Dzięki niemu 
staje się ona przedmiotem ożywionych 
dyskusji, trwałym elementem kultury 
i składnikiem zbiorowej wyobraźni. nasze 
myślenie o minionych zdarzeniach jest 
przefiltrowane przez kino. Dysponujemy 
postpamięcią kształtowaną przez film, 
nowe media, literaturę.
szczególnie ciekawy wydaje się zapis 
przeszłości w filmie dokumentalnym, gdy 
uwzględni się wyjątkowość polskiej szko-
ły dokumentu. polega ona między inny-
mi, a może przede wszystkim na wpisaniu 
w film humanistycznej wizji człowieka. 
Owo przekonanie o konieczności posza-
nowania godności bohatera, zachowa-
nia wrażliwości na ludzkie cierpienie 
i łzy, o odpowiedzialności wobec boha-
terów i widzów, jest konsekwencją autor-
skiej tradycji polskiego dokumentu. Dla 
dokumentalisty artysty ważne są jednost-
kowe losy ludzkie. wielka historia odbi-
ja się w opowieści o konkretnym czło-
wieku. Dlatego Maciej Drygas usiłuje 
wydobyć z niepamięci postać i czyn 
Ryszarda siwca, a Dariusz jabłoński odda-
je głos arnoldowi Mostowiczowi. Dzięki 
wizji filmowej możemy przyjrzeć się zda-
rzeniom z wielu perspektyw. z fragmen-
tów, strzępów złożyć obraz przeszłości. 
Drygas i jabłoński stają się dla widza prze-
wodnikami po archiwach i po krętych 
ścieżkach ludzkiej pamięci.



USŁYSZCIE MÓJ KRZYK
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Reżyser filmów dokumentalnych i słu-
chowisk radiowych; urodzony w 1956 
roku w Łodzi. ukończył wydział Reży-
serii wGiK w Moskwie. był asystentem 
Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa 
zanussiego. w dokumencie debiutował 
filmem Usłyszcie mój krzyk (1991), któ-
ry przyniósł mu światowy rozgłos i liczne 

nagrody na festiwalach filmowych. jest 
kierownikiem pracowni dokumentu 
radiowego w laboratorium Reportażu 
na uniwersytecie warszawskim i wykła-
dowcą na wydziale Reżyserii pwsFtVit 
w Łodzi. wybrana filmografia: Stan nie-
ważkości (1994), Głos nadziei (2002), 
Jeden dzień w PRL (2005).

producent i reżyser filmów dokumental-
nych; urodzony w 1961 roku w warszawie. 
ukończył wydział Reżyserii pwsFtVit 
w Łodzi. był asystentem Krzysztofa 
Kieślowskiego m.in. przy Dekalogu. szef 
założonego w 1990 roku studia apple 
Film production. Od 1994 roku wicepre-
zes, a od 1999 roku prezes stowarzysze-
nia niezależnych producentów Filmo-

wych i telewizyjnych. w 2000 roku został 
prezesem nowo powołanej Krajowej izby 
producentów audiowizualnych. członek 
wielu fundacji i stowarzyszeń producen-
tów oraz europejskiej akademii Filmowej, 
pomysłodawca polskich nagród Filmo-
wych. wybrana filmografia: Lepszy świat 
(1990), Mondo migliore (1992), Fotoamator 
(1998), Wino truskawkowe (2007).

USŁYSZCIE MÓJ KRZYK
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 ROK PRODUKCJI 1991
 PRODUKCJA zespóŁ FilMOwy „lOGOs” pRzy 

wytwóRni FilMów OŚwiatOwycH, 
zespóŁ FilMOwy „zODiaK”

 REŻYSERIA Maciej DRyGas
 SCENARIUSZ Maciej DRyGas
 ZDJĘCIA stanisŁaw ŚlisKOwsKi
 MONTAŻ DOROta waRDĘszKiewicz
 DŹWIĘK anDRzej ŻabicKi
 CZAS TRWANIA 47 Min

bohaterem filmu jest Ryszard siwiec, księ-
gowy z przemyśla, który we wrześniu 
1968 roku dokonał aktu samospalenia na 
stadionie Dziesięciolecia w warszawie, 
podczas centralnych uroczystości dożyn-
kowych. samobójstwo jego było protestem 
przeciwko zniewoleniu, odbieraniu godno-
ści i zbrodniom systemu komunistycznego. 
przez dziesięciolecia zdarzenie to objęte 

było nakazem milczenia. po latach Maciej 
Drygas dociera do zachowanych w nie-
wielkim procencie akt sprawy, do rodziny 
i przyjaciół siwca, do nagrań i listów, do 
uczestników zdarzenia i wreszcie w archi-
wum polskiej Kroniki Filmowej odkry-
wa nieskatalogowane, zaledwie siedmio-
sekundowe ujęcie zatytułowane Płonący 
człowiek – 7 sekund.
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 ROK PRODUKCJI 1998
 PRODUKCJA apple FilM pRODuctiOn, 

bROaDcast aV, telewizja pOlsKa, 
canal+ pOlsKa, 
aGencja pRODuKcji FilMOwej, MDR 

 REŻYSERIA DaRiusz jabŁOńsKi
 SCENARIUSZ anDRzej bODeK, aRnOlD MOstOwicz, 

DaRiusz jabŁOńsKi
 ZDJĘCIA tOMasz MicHaŁOwsKi
 MONTAŻ Milenia FieDleR
 MUZYKA MicHaŁ lORenc
 CZAS TRWANIA 55 Min

Dariusz jabłoński opowiada o łódzkim 
getcie za pomocą fotografii, listów i rapor-
tów buchaltera dzielnicy zamkniętej, 
waltera Geneweina. tę wizję zestawia 
ze wspomnieniami arnolda Mostowicza, 
lekarza ocalonego z zagłady, i czarno-
-białymi ujęciami współczesnej Łodzi. 
tworzy zaskakujący i wykraczający dale-
ko poza percepcyjne stereotypy obraz 
getta we wszystkich kolorach. Genewein 
korzystał bowiem z kolorowych nega-
tywów w przekonaniu, że kolor lepiej 
przedstawia osiągnięcia jego placówki, 

w jego własnym mniemaniu – dobrze 
zorganizowanego i wydajnego przed-
siębiorstwa. Fotografował zakłady pra-
cy, ludzi przy maszynach, przy napręd-
ce ustawianych straganach, oficjalne 
spotkania władz niemieckich z żydow-
skim zarządem, dzieci podczas zabawy, 
wystawy towarów produkowanych przez 
mieszkańców getta. Kolorowy obraz get-
ta zderzony zostaje z wstrząsającą rela-
cją Mostowicza, która uzupełnia to, cze-
go nie widać, czego nie chciał pokazać 
Genewein.



FOTOAMATOR
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P R O L O G
Kamienica, przed którą ktoś wynosi i ukła-
da w stos papiery. zza muru widać tylko 
dym. plan bliski – ogień i unoszone przez 
wiatr papiery. zdarzenie obserwujemy 
ponad murem. podglądamy, choć może 
nie powinniśmy patrzeć; dzieje się coś 
tajemniczego. ulicą płynie tłum, faluje. 
wszyscy zmierzają w tym samym kierun-
ku. widziana przez okno kamienicy foto-
grafia człowieka – starszy mężczyzna, łysy, 
twarz spokojna, ciemne oprawki okula-
rów. Kamera powoli odjeżdża i w końcu 
ukazuje balkon i fasadę budynku. Obrazy 
przenika świdrująca, drażniąca muzyka. 
Usłyszcie mój krzyk.
ciepłe, żółte światło zalewa pierwsze uję-
cia Fotoamatora. widzimy szereg starych 
ksiąg . pomiędzy regałami chodzi star-
szy człowiek. usilnie czegoś szuka. zza 
kadru: „w roku 1987 w jednym z nie-
mieckich antykwariatów znaleziono kil-
kaset kolorowych slajdów. jak się później 
okazało, były to slajdy z getta łódzkie-
go. i to był wstrząs. to był wstrząs, kiedy 
ujrzałem te zdjęcia, jedne z pierwszych 
w historii fotografii kolorowych slajdów 
wykonane przez urzędnika getta waltera 
Geneweina. zdjęcia przedstawiały łódz-
kie getto, ale przecież nie było to to get-
to, które miałem zakarbowane w mojej 
pamięci. aczkolwiek przedstawiały te 
same sylwetki ludzkie, te same domy, te 
same ulice. Gdzie więc szukać prawdy? 
Gdzie kryje się ona? czy w mojej pamięci? 

czy też prawdę tę oddają zdjęcia waltera 
Geneweina? Gdzie odnaleźć tę prawdę? 
w archiwach? w dokumentach? na cmen-
tarzu? na ulicach dawnego getta? jak zro-
zumieć sens tego kolorowego widzenia 
getta w kolorach Geneweina?”. Kamera 
wykonuje równoległe jazdy wzdłuż rega-
łów. Dłoń starszego pana wydobywa 
jeden z tomów. w następnym ujęciu ten 
sam mężczyzna stoi w płaszczu na ulicy. 
Milczy, choć kamera ukazuje go w pół-
zbliżeniu – planie typowym dla wywia-
dów w dokumencie.
tak rozpoczynają się dwa filmy dokumen-
talne. Maciej Drygas i Dariusz jabłoński 
opowiadają o innych zdarzeniach, któ-
re rozgrywają się w innym czasie, choć 
oba mają charakter doświadczenia gra-
nicznego. ukazują człowieka w sytua-
cji skrajnej, człowieka wobec totalita-
ryzmów. Drygas i jabłoński posługują 
się innymi poetykami, ale obaj nada-
ją konkretnej i pełnej faktów opowie-
ści wymiar uniwersalny. Obaj wreszcie 
w niezwykły sposób korzystają z archi-
waliów. Dokonują ich obróbki, włączają 
w filmową tkankę, budując nowy kon-
tekst, rozszerzając znaczenia.

ZNIEWOLENIE I AKT WOLNOŚCI
Usłyszcie mój krzyk to film utkany z wy-
powiedzi bliskich siwca i świadków zda-
rzenia, z fragmentów kroniki filmowej 
upamiętniającej uroczystości dożynko-
we na stadionie Dziesięciolecia w 1968 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ



10

roku i z krótkiego, zaledwie siedmiose-
kundowego ujęcia płonącego Ryszarda 
siwca. z wypowiedzi dzieci i żony oraz 
przyjaciół wyłania się psychologicz-
ny i światopoglądowy portret bohate-
ra. wydaje się, że głównym zamierze-
niem twórców filmu było odtworzenie 
stanu ducha siwca na moment przed 
samospaleniem. Odkrycie prawdy, któ-
rej nie poznajemy ani z akt sprawy, ani 
z ust księdza. archiwistka informuje, 
że dokumenty zostały zniszczone w 1985 
roku. zachował się zaledwie ślad, „że 
toczyła się sprawa o rozpowszechnianie 
w dniu 8 września 1968 roku na stadionie 
Dziesięciolecia przez Ryszarda siwca 
ulotek zawierających fałszywe wiado-
mości o sytuacji społeczno-politycznej 
w polsce”. Ksiądz odczytuje zapis z księ-
gi parafialnej: „Ryszard siwiec zmarł 
w warszawie 12 września 1968 roku, 
jako przyczynę śmierci podano wypa-
dek”. archiwa kłamią, utrwalają zafał-
szowany obraz zdarzeń. zadanie, przed 
którym staje twórca dokumentalista, 
zyskuje wymiar etyczny. 
z opowieści bliskich wyłania się portret 
miłośnika historii, bibliofila, latami mil-
czącego, choć wszyscy z jego otocze-
nia znali jego poglądy i system wartości. 
wielokrotnie mówił o atmosferze znie-
wolenia i niezadowolenia, o niepowo-
dzeniu i nienawiści do systemu komu-
nistycznego. erupcja nagromadzonych 
emocji nastąpiła po wyDaRzeniacH 
MaRca 1968 ROKu. siwiec przeżył je 
jako osobistą klęskę; być może właśnie 
wtedy podjął decyzję o ostatecznym kro-
ku. jego idée fixe stało się przeoranie 
sumień. Oczekiwał narodowego zrywu 

i w tym duchu wychowywał dzieci. nikt 
jednak nie wiedział wówczas, jaką for-
mę przybierze jego nienawiść do syste-
mu. jeden z rozmówców Drygasa stwier-
dza: „liczył na to, że całe społeczeństwo 
za pośrednictwem ludzi zgromadzonych 
na stadionie Dziesięciolecia dowie się, 
że należy walczyć w jakiś sposób z ist-
niejącym reżimem, z obłudą, z fałszem, 
z zakłamaniem, należy walczyć o spra-
wę polską”. przypuszczenia przyjaciół 
skonfrontowane zostają ze słowami testa-
mentu siwca: „ja, Ryszard siwiec, zdrów 
na ciele, po długiej walce i rozwadze 
postanowiłem zaprotestować przeciw-
ko totalnej tyranii zła i kłamstwa opa-
nowującego świat”. 
Fragmenty odczytywanego zza kadru testa-
mentu siwca przerywane są wypowiedzia-
mi jego dzieci, którym zapisał pamiątki 
i książki. innocenta dostrzega poczucie 
osamotnienia, które z pewnością musia-
ło towarzyszyć ojcu. elżbieta myśl o jego 
sile. syn wspomina moment, w któ-
rym uświadomił sobie, że nie musi szu-
kać autorytetu, że odnalazł go w posta-
wie taty. Drugi syn mówi, że ojciec 
uczył ich wiary w drugiego człowieka. 
potwierdzenie tych słów odnajdujemy 
w testamencie: „wam moje drogie dzieci 
nakazuję: nie dajcie sobie nigdy odebrać 
wiary w boga, wiary w człowieka, w jego 
dążenie do wolności i prawdy”. Dzieci 
siwca, choć w pierwszej chwili nie rozu-
miały decyzji ojca, miały do niego żal, 
dziś znajdują dla niej wytłumaczenie 
i usprawiedliwienie, dostrzegają niezłom-
ność jego postawy. Dokumentalista, aby 
nadać zdarzeniom znaczenie uniwersal-
ne, znaleźć ich uzasadnienie w porząd-
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ku religii i kultury, umieszcza wypo-
wiedź ks. józefa tischnera. wskazuje 
on na tradycję buddyjskich mnichów, 
w której samospalenie jest znakiem pro-
testu i świadectwem niezwykłego heroi-
zmu. nie jest to zgodne z duchem chrześ-
cijańskim: „po prostu usiłował przenieść 
świętość jednej religii w łono święto-
ści drugiej religii. […] na czym polegał 
dramat tamtych czasów? wydawało się, 
że nie ma miejsca na wolność, na wol-
ną decyzję. Że przestrzeń wolności, tak 
potrzebna każdemu człowiekowi, została 
zaanektowana przez totalitarną władzę. 
tymczasem w wypadku siwca mieliśmy 
do czynienia z aktem wolnym”1. choć 
wybór siwca trudno uzasadnić w kate-
goriach kultury chrześcijańskiej, tischner 
znajduje w nim głęboki sens polegają-
cy na dokonaniu czynu ostatecznego, 
u którego podstaw leży wolny wybór, 
całkowicie negowany przez system 
komunistyczny. w liście siwca do żony, 
który został zarekwirowany przez służbę 
bezpieczeństwa i dopiero twórcy filmu 
dostarczają go Marii siwiec, czytamy: 
„po to, żeby nie zginęła prawda, człowie-
czeństwo, wolność, ginę. a to mniejsze 
zło jak śmierć milionów”.
Drygas wykorzystuje w Usłyszcie mój 
krzyk konstrukcję charakterystyczną dla 
filmowej wizji lokalnej, odmiany gatun-
kowej filmu dokumentalnego, której poe-
tyka polega na rejestrowaniu post fac-
tum, na miejscu zdarzenia okoliczności 
i realiów niezbędnych do wyjaśnienia 
badanej sprawy. nie tylko zbiera i fil-
muje pamiątki po bohaterze, jego biur-

ko, listy, rozmawia z rodziną, ale stara 
się też odtworzyć tragiczną drogę siwca, 
również w sensie bardzo dosłownym. 
przemierza w pociągu trasę z przemyśla 
do warszawy i wreszcie dociera na sta-
dion. zasadnicza część filmu, na któ-
rą składają się rozmowy ze świadkami, 
to zapis efektów stopniowego odbierania 
wolności myśli i sumienia. zniewolenie 
manifestuje się nie tylko w opisywanych 
reakcjach na samospalenie, ale i w języku 
tych opisów. z rozmów wyłania się obraz 
rzeczywistości całkowicie zafałszowanej, 
sterowanej, którą „zniewolony umysł” 
przyjmuje, choć niekoniecznie akceptu-
je. wszystkie wywiady przeprowadzone 
zostały na pustym stadionie, który rów-
nież stał się niemym świadkiem trage-
dii. Drygas charakteryzuje rozmówców 
przez słowa, gesty i przedmioty: aparat 
fotograficzny, mikrofon itd. sygnalizują 
one, kim jest bohater, ale wydaje się, 
że pełnią również funkcję proustowskiej 
magdalenki: ewokują pamięć. 
Kluczowe wydają się tu wypowiedzi re-
portera radiowego, operatora polskiej 
Kroniki Filmowej i kierowniczki zespo-
łu tanecznego. Operator wspomina, 
jak przez obiektyw 180 mm zobaczył, że 
po drugiej stronie stadionu płonie czło-
wiek, ale z powodu odległości nie miał 
do zdarzenia stosunku emocjonalnego. 
wymówką są również instrukcje dla pra-
cowników mediów, które sprowadzały 
się do słów: róbcie, co do was należy, 
bo i tak niczego innego nie wydrukuje-
my, a mogą być z tego tylko nieprzyjem-
ności. Dziennikarz radiowy, który rela-

1  j. tischner, Myśmy tej śmierci nie przemyśleli, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1.
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cjonował przebieg dożynek, opisywał 
stroje i tańce zespołów ludowych, stwier-
dza, że nie mógł powiedzieć na antenie 
o siwcu, bo w podkładzie miał skoczne 
kujawiaki i kozaki: „transmisja musiała 
iść dalej. Mieliśmy zresztą tekst. no więc, 
skupiliśmy się na tekście. Kolejny taniec, 
kolejny kolorowy obrazek zaczęliśmy 
pokazywać”. Dyrektorka natychmiast 
zajęła się odwracaniem uwagi zespo-
łu od płonącego człowieka, „żeby tam 
nie szli, bo po co”. Każdy robił dalej, 
co do niego należało: „a tamto to uwa-
żaliśmy za incydent jakiś. przeszło i już”. 
Milicjant wspomina: „Krzyczał «precz 
z komuną, precz z Gomułką» […], co było 
tam jeszcze w jego repertuarze, to jest mi 
trudno w tej chwili powiedzieć”. słowa 
te zostały skontrastowane z dramatycz-
nym i pełnym detali opisem przypadko-
wego świadka: „człowiek płonął. to jest 
coś strasznego. widziałem, jak zmie-
niał się. Kolory wszystkie jak kamele-
on: od zieleni poprzez fiolet do czer-
woności”. Mężczyzna próbował gasić 
siwca, za co w ramach podziękowań 
zaproszony został na lampkę konia-
ku do komendy stołecznej, otrzymał 
„gratyfikację pieniężną” i zapewne, 
podobnie jak mil icjant,  nakaz mil-
czenia. władza przedstawiła oficjal-
ną wersję, która opierała się na kłam-
stwie o chorobie psychicznej Ryszarda 
siwca. część osób już na stadionie krzy-
czała: „wariat!”, inni uznali, że „wód-
ka się w nim zapaliła”. Reakcje na akt 
samospalenia były rozmaite: od zupeł-
niej obojętności otumanionych propa-
gandą po przekonanie o szaleństwie 
płonącego.

uderza język tych wspomnień, dzię-
ki niemu bez trudu odtworzyć moż-
na światopogląd i  system wartości, 
który ukształtował opowiadających. 
nie ma w nim empatii, ludzkiego współ-
czucia. Rozmówcy uciekają od odpowie-
dzialności, od obowiązku dania świa-
dectwa. chowają się za przepisami, 
nakazami i zakazami władzy, za ogra-
niczeniami języka i wyobraźni. Drygas 
przedstawia wstrząsający portret zbioro-
wej nieświadomości, obraz społeczeń-
stwa zniewolonego. Daje odpowiedź 
na pytanie, dlaczego nikt nie usłyszał 
krzyku siwca, choć płonął na stadio-
nie w obecności kamer, fotoreporte-
rów, dziennikarzy i tysięcy anonimowych 
świadków. zwolnienie społeczeństwa 
z obowiązku decydowania o czymkol-
wiek, odpowiedzialności za czyny, wpro-
wadziło je w stan wygodnego uśpienia. 
totalitarna władza mogła w ten spo-
sób zapanować nad wszystkimi sfera-
mi ludzkiego życia. Reżyser pokazuje, 
że z tego stanu nie jest łatwo się wyrwać, 
że zdarzenia lat 80. i wreszcie rok 1989 
nie zmieniły gwałtownie sposobu percep-
cji świata i porządku wartości. Milczenie 
wokół sprawy siwca trwało nadal, choć 
powszechnie znany i upamiętniony został 
akt samospalenia jana palacHa.

C H O C H O L I  T A N I E C
w warstwie wizualnej  f i lmu domi-
nującą rolę odgrywają ujęcia archi-
walne ze stadionu. pierwsze obrazy 
umieszczone zostały tuż za prologiem. 
przedstawiają tancerzy w strojach ludo-
wych. Rozbrzmiewa muzyka folklo-
rystyczna. Kamera zostaje skierowa-
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na na publiczność na trybunach. widz 
orientuje się w przestrzeni, w której roz-
grywać się będzie najistotniejsze zda-
rzenie. Kolejny fragment kroniki poka-
zuje moment składania plonów podczas 
dożynek. tym razem ujęciom towarzy-
szy głos lektora dobrze znanego z kro-
nik. we fragmencie trzecim obraz ulega 
deformacjom: sylwetki zostają wydłużo-
ne. Muzyka stopniowo z ludowej prze-
chodzi w pełen dysonansów, niepokoją-
cy utwór współczesny. autor ponownie 
wykadrowuje ujęcia. widzimy twarze 
tancerzy w zbliżeniu. zwolnione tem-
po pozwala przyjrzeć się ich mimice, 
gestowi, który zaprzecza pozornej rado-
ści i entuzjazmowi. zapis, który w pierw-
szym oglądzie wydawał się bardzo ste-
reotypowym, charakterystycznym dla 
spreparowanej, pseudoludowej kultury 
przedstawieniem uroczystości masowych, 
zaczyna budzić niepokój. twórcy udaje 
się zbudować napięcie, wywołać uczu-
cie niepewności, wynikające ze stopnio-
wego odkrywania przemilczanej, odrzu-
canej przeszłości. tancerze odwracają 
wzrok w jednym kierunku, na ich twa-
rzach zamiast uśmiechu pojawia się gry-
mas. taniec nie zostaje przerwany, ale 
tworzone przez tancerzy figury ulega-
ją zniekształceniu. na trybunach ludzie 
chwytają się za głowy, przysłaniają usta. 
Dzięki zwolnieniu tempa i technice zbli-
żeń w obrębie jednego archiwalnego uję-
cia, zrealizowanego z dużej odległości, 
widz dostrzega przerażenie na twarzach. 
nagle powolny upływ czasu filmowe-
go zostaje przerwany, ruch zatrzymany 
w stop-klatce. w kolejnej partii archi-
waliów to samo ujęcie zostaje tak wyka-

drowane, że w centrum obrazu znajdu-
je się dziewczyna. widzimy ją w planach 
bliższych niż dotąd. pustoszeje kilka 
ławek na trybunach. ludzie rozbiega-
ją się w różnych kierunkach. ich ruch 
wskazuje na to, że coś istotnego dzieje 
się w lewej, dolnej części kadru. Mamy 
poczucie, że jesteśmy coraz bliżej dra-
matycznego zdarzenia. za pomocą repe-
tycji i zawieszeń Drygas pozwala widzo-
wi stopniowo wejść w miniony czas 
i przestrzeń, odkrywać prawdę o prze-
szłości. Obserwatorzy z trybun zbiegają 
coraz niżej. Dostrzegamy ruchy ich nóg. 
zbliżenia docierają do granicy ostrości. 
Krótkie ujęcie ukazuje płomień w dole 
kadru. jeszcze raz widzimy twarze tance-
rzy zwrócone w jednym kierunku. teraz 
ich osobliwemu zachowaniu nadany 
zostaje sens. w centrum kadru kolejnego 
ujęcia widać płonącego człowieka. w pół-
zbliżeniu przyglądamy się jego gestom, 
dociera do nas niemy krzyk. wreszcie 
zbliżenie – twarz krzyczącego siwca. 
stop-klatce w sferze dźwięku odpowia-
da nagłe nastanie ciszy, urwanie świdru-
jącego dźwięku klawesynu.
przetworzeniom autorskim uległo zale-
dwie siedmiosekundowe ujęcie utrwa-
lone przez operatora kroniki zbigniewa 
skoczka.  Repetycje,  rozfa lowanie, 
ponowne wykadrowanie wydłużają owo 
ujęcie, czyniąc zeń centralną część fil-
mu. zamykająca stop-klatka może dzięki 
temu stać się zakończeniem o sile kathar-
sis. Drygas wydobywa prawdę z rzeczy-
wistości zafałszowanej. poprzez defor-
macje zmusza widza do refleksyjnego 
odbioru materiału archiwalnego. proces 
odkrywania prawdy jest długotrwały, 
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ponieważ autentyczne, wstrząsające 
zdarzenie pokryte zostało nieprzebrany-
mi warstwami cekinów, koronek, pasia-
stych spódnic i czepców. taniec na sta-
dionie zyskuje siłę metafory. to kolejna 
w historii kultury polskiej realizacja 
cHOcHOleGO tańca. Świadkowie 
zdarzenia, podobnie jak bohatero-
wie wyspiańskiego, pogrążeni w mara-

zmie, w usypiającym, eskapistycznym 
tańcu, tracą kontakt z rzeczywistością. 
stadion Dziesięciolecia to synteza pRl 
– jego sztuczności, blichtru, intelek-
tualnej łatwizny i moralnego lenistwa. 
z tego pozornego błogostanu nie wyrwie 
widzów nawet płonący na znak protestu 
człowiek. Dlatego głos Ryszarda siwca 
nie został usłyszany.

PRAWDA ZAMKNIĘTA W OBRAZIE
Dariusz jabłoński opowiada pozornie 
historię zupełnie inną, odległą w czasie, 
przywołuje świat, którego już nie ma, 
choć jest to rzeczywistość historycz-
na, na trwałe zapisana w zbiorowej 
pamięci europy. Fotoamator, podob-
nie jak Usłyszcie mój krzyk, traktuje 
o doświadczeniu systemu totalitarnego, 
o szczególnym rodzaju zniewolenia, któ-
re stało się udziałem ludzi na stadionie 
w 1968 roku i księgowego w łódzkim get-
cie, waltera Geneweina, bohatera filmu 
jabłońskiego. za pomocą fotografii, nie-
mieckich raportów i sprawozdań, snu-
tych przed kamerą wspomnień arnolda 
Mostowicza oraz współczesnych ujęć 
miasta rekonstruuje rzeczywistość łódz-
kiego getta. litzmannstadt Ghetto było 
miejscem szczególnym na tle istniejących 
wówczas w wielu europejskich miastach 
dzielnic zamkniętych. po pierwsze, było 
największe w polsce, po drugie, najdłu-
żej przetrwało (do połowy 1944 roku), 
po trzecie, zorganizowane było jak wiel-
ka, nieludzka fabryka, która produkowa-
ła na potrzeby trzeciej Rzeszy. 

jabłoński  umieszcza w swym f i lmie 
znaczną część fotografii z tzw. kolekcji 
Geneweina. zbiór 393 amatorskich zdjęć 
wykonanych przez księgowego łódzkie-
go getta waltera Geneweina odnaleziony 
został w roku 1987 w jednym z wiedeń-
skich antykwariatów. Muzea żydowskie 
i historyczne zorganizowały wystawy, 
ukazał się katalog. wyjątkowość zdjęć 
Geneweina polegała na tym, że były 
kolorowe. jako jeden z pierwszych foto-
amatorów wykorzystał barwne klisze 
firmy aGFa. swój wybór uzasadniał: 
„jako doświadczony fotoamator uwa-
żam, że zdjęcia kolorowe lepiej przed-
stawią osiągnięcia mojej placówki”. Kolor 
w fotografiach z getta zaburza nasze 
przyzwyczajenia odbiorcze. większość 
bowiem archiwaliów z tego okresu to fil-
my i zdjęcia czarno-białe. czerń i biel 
wydaje się w związku z tym bliższa praw-
dy, ma siłę oddziaływania charaktery-
styczną dla wiarygodnego dokumentu 
przeszłości. nie bez przyczyny twórcy 
filmów fabularnych o zagładzie, choćby 
andrzej wajda w Korczaku czy steven 
spielberg w Liście Schindlera, posługi-
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wali się taśmą czarno-białą. ponadto 
kolor pełni funkcję estetyzującą, nada-
je filmowanej rzeczywistości charakter 
baśniowy, zbliża do fikcji. wielu reży-
serów, z andrzejem tarkowskim na cze-
le, uważało kolor za mniej realistyczny 
niż czerń i biel.
Kolor nie jest jednak jedynym źródłem 
przekłamań w fotografiach buchalte-
ra getta. Genewein usiłował przedsta-
wić łódzką dzielnicę zamkniętą jako 
dobrze zorganizowane, doskonale pro-
sperujące przedsiębiorstwo. cóż to dla 
niego oznaczało? przede wszystkim to, 
że „placówka” jest wydajna i opłacalna, 
przy czym zupełnie nieistotne są warun-
ki pracy i życia. Genewein ignoruje fakt 
przymusowej izolacji, masowej śmierci 
z głodu i chorób, braku opieki medycz-
nej i podstawowych środków do życia, 
wreszcie przemoc i transporty wywożą-
ce Żydów do obozów śmierci. w cyto-
wanych zza kadru, w oryginale po nie-
miecku, dokumentach pojawiają się te 
kwestie, ale zawsze formułowane są peł-
nym eufemizmów językiem urzędniczym. 
w kolekcji dominują więc zdjęcia ukazu-
jące zakłady pracy, warsztaty lub wytwo-
ry tej pracy. z prawdziwym namaszcze-
niem i dumą fotografuje i pisze Genewein 
o wystawie odzieży produkowanej dla 
ludności Rzeszy przez warsztaty getta. 
zdjęcia robi również na ulicy, ale skwa-
pliwie unika obrazów nędzy i poniże-
nia. Hans bibow (kupiec z bremy, kie-
rownik wydziału izby Kontrolnej Rzeszy 
niemieckiej ds. Getta; w dniu 30 kwiet-
nia 1947 roku skazany na karę śmierci 
wyrokiem sądu w Łodzi) stoi przy stra-
ganie i wybiera krawat. Dwoje dzie-

ci bawi się przed drewnianym domem. 
pracowite Żydówki reperują odzież, któ-
ra wróciła do getta z transportu śmierci 
do chełmna. Fabryka i piękny, nasycony 
błękit nieba. Kobiety plotą koszyki. Mali 
uczniowie stają w szeregu jakby przygo-
towywali się do wyjścia na wycieczkę. 
tymczasem opuszczenie murów getta 
oznacza tylko jedno – śmierć w komorze 
gazowej. czerwiec 1941 roku: oficjalna 
wizyta Himmlera, lśniący czarny samo-
chód w środku kadru. Dumny urzędnik 
getta za biurkiem, zmienił właśnie spo-
sób księgowania na wydajniejszy, dzię-
ki temu awansował i został zaliczony 
do innej grupy uposażenia. Genewein 
świadomie unika zbliżeń, na których 
ludzki grymas, spojrzenie mogłyby ujaw-
nić prawdę o getcie. Konsekwentnie two-
rzy więc portrety zbiorowe. często foto-
grafuje w odległym planie, dzięki czemu 
Żydzi ładowani do bydlęcych wagonów, 
wyglądają jak ubodzy podróżni na zatło-
czonym dworcu. znaczną część jego foto-
grafii przenika ciepłe słoneczne światło. 
w wielu istotnym elementem kompozy-
cyjnym jest sielsko błękitne niebo.
Fotoamator to nieustannie ponawiana 
próba weryfikacji obrazu getta w kolorach 
Geneweina. jabłoński przeprowadza ją 
na kilku poziomach. po pierwsze, foto-
grafie i czytane chłodno dokumenty uzu-
pełnia opowieścią arnolda Mostowicza, 
ocalonego Żyda, lekarza w getcie. 
Mężczyzna filmowany jest w miesz-
kaniu z widokiem na dawną dzielnicę 
zamkniętą, w bliskim planie, w czerni 
i bieli. jego obraz getta to dramat rozsta-
nia z bliskimi, wszy i tyfus, praca ponad 
ludzkie siły, masowa śmierć. jego relacja 
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znakomicie oddaje pracę pamięci, spo-
sób, w jaki w naszych wspomnieniach 
brzmią dźwięki i nakładają się obrazy 
z przeszłości. noc w październiku lub 
listopadzie 1943 roku: „jest to obraz, 
który został w mej pamięci, dlatego 
że jest połączony. jest on jednocześnie 
pewnymi odgłosami, pewnymi wraże-
niami słuchowymi, których nie potrafię 
z siebie wyrzucić. jak kończyłem wizytę 
w pogotowiu i wychodziłem od jakiegoś 
chorego, wsiadałem do dorożki. to było 
gdzieś na rogu jakiejś ulicy, być może 
gdzieś niedaleko Młynarskiej, w tam-
tych okolicach. i w pewnym momen-
cie dobiegł mnie stukot, jakby ktoś bił 
młotkiem po kamieniach, ten stukot stał 
się coraz wyraźniejszy, coraz bardziej 
masowy, coraz bardziej narastał, tak-
że nawet zauważyłem, aż koń chrapa-
mi zareagował na to. […] narastał ten 
odgłos, zamieniając się w huk, grzmot, 
jak się okazało, tysięcy trepów bijących 
o kamień uliczny. i po chwili z dwóch 
stron ulicy, bo to było na rogu,  poja-
wiały się masy ludzi, którzy szli gdzieś 
do roboty. ludzie w mroku, w zimnie, 
okutani byle czym, szmatami, papiera-
mi, gałganami, jakimiś pasmami papieru, 
sznurkami wręcz, walili trepami o bruk. 
w milczeniu szli”. Getto to potworny 
tłok, to nieustanny strach i jednocześnie 
czekanie na cud, to wypisywane kolej-
no karty zgonu wujów i ciotek, to mar-
twa matka i dziecko na łóżku ruszającym 
się od wszy.
po drugie, jabłoński zestawia koloro-
we fotografie Geneweina z czarno-
białymi, fi lmowymi ujęciami współ-
czesnej Łodzi, dzielnicy bałuty, która 

niegdyś była terenem getta. Kilkakrotnie 
reżyser posługuje s ię inscenizacją. 
bohaterowie stoją w pozach podob-
nych jak na zdjęciach Geneweina, 
wykonują zbliżone gesty i czynności. 
na niewielu fotografiach oglądać moż-
na moment likwidacji getta, przeszuki-
wania i transportów. jabłoński usiłuje 
oddać atmosferę tamtego czasu nie tyl-
ko w słowach Mostowicza, ale i w obra-
zach ukazujących bohatera na podwór-
kach, klatkach schodowych, w ujęciach 
oświetlonych charakterystycznym reflek-
torem, za pomocą którego wyszukiwano 
ukrywających się. czarno-białe uję-
cia niekiedy realizowane są dokład-
nie w tych samych miejscach, w któ-
rych fotografował Genewein. jabłoński 
montuje zdjęcia z ujęciami za pomocą 
przenikań. Dzisiejszy świat nagle sta-
je się częścią getta. na ulicę dzielnicy 
zamkniętej wjeżdża współczesny tram-
waj. Drewniany dom stoi w tym samym 
miejscu. podwórko kamienicy wygląda 
identycznie. w ten sposób obraz getta 
staje się częścią naszej pamięci, współ 
czesnego świata. czarno-białe ujęcia 
Łodzi są jednak puste: ruch wewnątrz-
kadrowy jest ograniczony, ludzie poja-
wiają się rzadko. wrażenie opuszczone-
go miasta budowane jest również przez 
zredukowanie sfery dźwięku. Obrazom 
towarzyszy muzyka lub znacząca cisza. 
powraca dawna Łódź, ale jest to już inne 
miasto – miasto cieni.
jabłoński korzysta z rozmaitych tech-
nik, które służą przede wszystkim włą-
czeniu nieruchomych obrazów w film. 
podobnie jak dodane do nich szmery 
i głosy ożywiają zdjęcia. Ruchy kamery 
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zastępują rzeczywisty ruch sfotografowa-
nych bohaterów. szczególne znaczenie 
mają najazdy. ich funkcja nie ogranicza 
się bowiem do „uruchomienia”, prze-
de wszystkim kierują one uwagę widza 
na pewne detale, twarze, które znajdu-
ją się u Geneweina na drugim, trzecim 
planie. Operowanie kamerą sprawia, 
że struktura narzucona na rzeczywi-
stość przez księgowego z getta chwieje 
się i rozpada. twórcy filmu wydobywa-
ją z fotografii to, co ich autor próbował 
za wszelką cenę ukryć. pokazują wychu-
dzone twarze, oczy pełne bólu i rozpa-
czy, otwarte w krzyku usta, ukrywające 
się, przestraszone dzieci. Kamera błą-
dzi niekiedy po fotografii, szukając tego, 
co na pierwszy rzut oka niewidoczne. 
za straganem z krawatami, przed któ-
rym stoi bibow, za płotem dostrzega 
przestraszony wzrok małego chłopca. 
spojrzenie mężczyzny stojącego w war-
sztacie uwiecznionego na niebieskawej 
fotografii ukazane w planie bliższym 
zaczyna niepokoić. 
jabłoński zdaje się wydobywać ze zdjęć 
Geneweina barthesowskie punctum. 
Roland barthes w książce Światło obra-
zu wyróżnił dwa podstawowe elementy 
fotografii: studium, które można w pew-
nym uproszczeniu określić jako tło, oraz 
punctum, które jest miejscem skupie-
nia znaczeń, istotnym, przyciągającym 
uwagę odbiorcy detalem. płynący zza 
kadru tekst oraz ruchy kamery pozwa-
lają do niego dotrzeć, odkryć skrupulat-
nie ukrywaną prawdę obrazu. Fotografia 
kłamać może bowiem „tylko co do zna-

czenia jakiejś rzeczy, gdyż z natury jest 
tendencyjna, ale nigdy w sprawie ist-
nienia tej rzeczy. [...] Każda fotogra-
fia jest zaświadczeniem obecności”2. 
powszechność wiedzy o shoah sprawia, 
że odczytanie zdjęć z getta jako zapowie-
dzi śmierci jest potencjalnie doświadcze-
niem każdego widza. w tym kontekście 
punctum szczególnym, demaskującym 
fałsz przewodniej idei kolekcji, stają 
się spojrzenia fotografowanych. wielu 
z nich patrzy wprost w obiektyw.
Fotografia zdradza prawdę również w ko-
lorze. barwa, która miała upiększać 
obraz dzielnicy zamkniętej, okazuje 
się działać na jego niekorzyść. Do historii 
kolekcji wkrada się metafizyka. Kolejne 
kupowane przez Geneweina negatywy 
mają dziwnie czerwoną lub czerwono-
-brązową tonację. Genewein kilkakrot-
nie pisze do producenta negatywów. 
aGFa odpowiada wreszcie, że problem 
z kolorem był konsekwencją wady tech-
nicznej. Dla widza nabiera on jednak 
znaczenia metaforycznego. czerwień 
w kontekście informacji o likwidacji getta 
staje się jednoznacznym znakiem krwi, 
nadchodzącej śmierci.

O  „ B A N A L N O Ś C I  Z Ł A ”
zarówno pozornie niewinne sielskie foto-
grafie Geneweina, jak i ton jego listów 
obrazują zjawisko, które Hannah arendt 
nazwała „banalnością zła”3. największe 
zło XX wieku nie ma bowiem diabolicz-
nej twarzy, nie jest pociągające w swym 
fantazyjnym okrucieństwie. zło totalita-
ryzmu ma twarz aDOlFa eicHManna 

2  R. barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, warszawa 1996, s. 146.
3  H. arendt, Eichmann Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1998.
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– urzędnika, biurokraty i karierowicza. 
zbrodnia staje się możliwa za sprawą 
pracy inżynierów, chemików (samochody 
do gazowania, komory, cyklon b) i specja-
listów od logistyki. porządek i organizacja 
są jej podstawą.
walter Genewein, mężczyzna w śred-
nim wieku, księgowy, siedzi za biurkiem, 
za którym spędza znaczną część dnia. 
Do getta trafia z rozkazu w roku 1940 
z zaszeregowaniem do grupy Viii upo-
sażenia. już po kilku miesiącach awan-
suje do grupy Vi. po koniec „zatrudnie-
nia” w litzmannstadt Ghetto należy już 
do grupy ii i zostaje głównym księgowym. 
charakteryzuje się bowiem sumiennoś-
cią i pracowitością, a ponadto wprowa-
dza innowacje, zmieniając sposób księ-
gowania na bardziej wydajny. z typową 
dla buchaltera skrupulatnością wylicza 
rzeczy wywiezione z getta i wyjaśnia 
ich pochodzenie. uważa się za czło-
wieka uczciwego, na którego nie powi-

nien paść nawet cień podejrzenia. jak 
informuje plansza końcowa filmu, „zmarł 
w salzburgu w 1974 roku w wieku 73 lat 
jako szanowany obywatel”. Genewein 
to produkt totalitarnej inżynierii dusz: 
człowiek pozbawiony poczucia odpo-
wiedzialności za swoje postępowanie 
i jego konsekwencje, wtłoczony w skom-
plikowany system awansów, hierarchii 
i zależności, odpowiedzialny tylko przed 
przełożonym. brak świadomości uczest-
niczenia w zbrodniczej działalności jest 
konsekwencją mechanizmów przesuwa-
nia odpowiedzialności na kolejne ogniwa 
systemu. Kolorowe widzenie getta w foto-
grafiach najlepiej oddaje głębię indok-
trynacji. nawet w zdjęciach robionych 
do prywatnej kolekcji, na własny uży-
tek Genewein podtrzymuje obraz pro-
pagandowy. wierzy weń do tego stopnia, 
że na zdjęciach i w korespondencji sta-
je się on rzeczywistością, jedyną praw-
dziwą dla fotoamatora.



USŁYSZCIE MÓJ KRZYK



FOTOAMATOR
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CHOCHOLI TANIEC
Motyw wielokrotnie powracający w polskim kinie, m.in. w Popiele i diamencie 
andrzeja wajdy, w Salcie tadeusza Konwickiego, w Weselu andrzeja wajdy (gdzie 
istotnym elementem dopełniającym staje się pełna znaczeń i przejmująca wokaliza 
czesława niemena), w Balu na dworcu w Koluszkach Filipa bajona. chocholi taniec 
poprzez nieustanne odnawianie znaczeń i trwałą obecność w różnych dziedzinach 
sztuki stał się swoistym toposem polskiej kultury narodowej.

ADOLF EICHMANN
bohater słynnej książki Hanny arendt Eichmann w Jerozolimie, jeden z najważniej-
szych twórców i wykonawców projektu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydow-
skiej”, odpowiedzialny między innymi za transport Żydów z całej europy do obozów 
śmierci. jako pełnomocnik Heinricha Himmlera prowadził nadzór nad wykonaniem 
postanowień konferencji w wannsee z 1942 roku. Do 1960 roku ukrywał się, jak wie-
lu innych nazistów, w argentynie. został odnaleziony i porwany przez Mossad. sąd 
w jerozolimie skazał go na karę śmierci przez powieszenie.

WYDARZENIA MARCA 1968 ROKU
Obejmują kryzys polityczny i społeczny, którego bezpośrednią przyczyną było brutal-
ne stłumienie protestu studentów pod pomnikiem adama Mickiewicza w warszawie 
przeciwko zdjęciu przez cenzurę Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka wysta-
wianych w teatrze narodowym; rzeczywistą przyczyną fali demonstracji były anty-
semickie działania partii, nasilające się represje i ograniczenie wolności słowa oraz 
interwencja wojsk układu warszawskiego w czechosłowacji.

J A N  P A L A C H
student filozofii praskiego uniwersytetu Karola, który podpalił się 16 stycznia 1969 roku 
na znak protestu przeciwko wkroczeniu wojsk układu warszawskiego do czechosłowacji 
w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku. Krzyk palacha został jednak usłyszany. student 
rzeźby Olbram zoubek zdjął potajemnie jego maskę pośmiertną i umieścił ją przed 
Muzeum narodowym na placu wacława, w miejscu samospalenia. pogrzeb studenta 
przerodził się w wielotysięczną manifestację przeciwko okupacji.



22

1 Mechanizm zniewalania i zawłasz-
czania wszystkich sfer życia przez tota-
litaryzm. Odebranie prywatności, funk-
cja masowych widowisk w procesie 
„psucia” kultury, zakłamywanie języ-
ka; zjawiska te omówić można również 
w kontekście lektur: Rok 1984 George’a 
Orwella, fragmentów Zniewolonego 
umysłu czesława Miłosza, fragmentów 
analiz Michała Głowińskiego z książki 
Nowomowa po polsku.
2 Mechanizmy budowania społeczeń-
stwa totalitarnego w oparciu o zastra-
szenie, kreowanie wroga. wydarzenia 
Marca ‘68 w polsce i  in terwencja 
w czechosłowacji jako kontekst histo-
ryczny. wskazanie na moment w histo-

rii komunistycznego totalitaryzmu, któ-
ry pozwoli wyjaśnić decyzję Ryszarda 
siwca.
3 Kategoria postpamięci, czyli wizja 
przeszłości zapośredniczona przez teks-
ty kultury: literaturę, teatr, film, komiks 
itd. Do jakiego stopnia nasze widzenie 
przeszłości jest efektem nałożenia filtru 
kultury i sztuki?
4 Film jako źródło wiedzy historycznej: 
historia w filmie fabularnym, historia 
w filmie dokumentalnym, znaczenie filmu 
w kreowaniu zbiorowej świadomości.
5 Kategoria prawdy w filmie historycz-
nym: znaczenie i sposoby wykorzystania 
archiwaliów, dobór bohaterów, pozycja 
autora dokumentalisty.

Marek Hendrykowski, Film jako źródło 
historyczne, poznań 2000
Mikołaj jazdon, Historia w polskim filmie 
dokumentalnym przełomu wieków [w:] 
Klucze do rzeczywistości. Szkice i roz-
mowy o polskim filmie dokumentalnym 
po roku 1989, pod red.: Małgorzaty 
Hendrykowskiej, poznań 2005 
Maciej Drygas, Było wtedy ostre słońce… 
Jak powstawał film o Siwcu, „Kwartalnik 
Filmowy” 1993, nr 1
Krzysztof Kąkolewski, Szczytami i dnem, 
jak mówił Wańkowicz, „Kino” 1991, 
nr 12 

jan nowak-jeziorański, Dlaczego dra-
mat został nie zauważony, „Kwartalnik 
Filmowy” 1993, nr 1
Ryszard siwiec, Testament, „Kwartalnik 
Filmowy” 1993, nr 1
józef tischner, Myśmy tej śmierci nie 
przemyśleli, „Kwartalnik Filmowy” 1993
tomasz Łysak, O niemożliwej wierze 
w dokument. „Fotoamator” Dariusza 
Jabłońskiego, „Kwartalnik Filmowy” 
2003, nr 43
piotr litka, Tego świata już nie ma, 
„tygodnik powszechny” 1998, nr 33



projekt polskiego instytutu sztuki Filmowej, finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa narodowego, polskiego instytutu sztuki Filmowej oraz polskiego 
wydawnictwa audiowizualnego.

projekt objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego bogdana 
zdrojewskiego, realizowany w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej.

www.filmotekaszkolna.pl

pRODucent wyKOnawczy | polskie wydawnictwo audiowizualne
paRtneR MeDialny | telewizja polska s.a.

licencjODawcy FilMów:

publikacja zawiera materiały audiowizualne chronione prawem autorskim. wszystkie 
prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów są zastrzeżone. płyty DVD 
są przeznaczone wyłącznie do nieodpłatnego użytku edukacyjnego. Kopiowanie, 
rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie i nadawanie jest zabronione.

wytwórnia Filmów Oświatowych 
i programów edukacyjnych
ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź
www.wfo.com.pl

apple Film production
ul. bagatela 10/12, 00-585 warszawa
www.applefilm.com.pl




