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Ancuta, Roman Banach, Ryszard Szoppe, Henryk Vlassak, Antoni Wawrzyniak; fotografowie Sylwester Braun i Joachim Joachimczyk; historyk Aleksander Gieysztor oraz
ﬁlolog prof. Kazimierz Feliks Kumaniecki. Do czasów współczesnych udało się ocalić niewielką część zrealizowanych przez nich materiałów. Sami ﬁlmowcy nie byli

Komplet ﬁlmów (122 kręgi taśmy ﬁlmowej) został ukryty przed upadkiem Powstania
przez żołnierzy z Oddziału „Chwaty” w piwnicy domu przy
ul. Wilanowskiej 1. Filmowe rolki, zwinięte w rulony, zostały umieszczone
w stanie oszacować po wojnie ich wielkości.

w gazogeneratorach samochodowych, które następnie przykryto szczelnymi pokrywami i owinięto osmołowaną papą, a później umieszczono w pojemnikach. Pojemniki
te zostały odkopane w 1946 r. Materiał ﬁlmowy przekazano do konserwacji i obróbki,
a w następnej kolejności został on zmontowany przez Wacława Kaźmierczaka na
taśmie 35 mm w jeden ﬁlm: „Warszawa walczy”. Niestety, niedługo potem materiał
„zaginął” w przepastnych czeluściach archiwów Polski Ludowej, by pojawić się na powrót dopiero w 1956 r., pocięty na krótkie kawałki i posklejany chaotycznie bez zachowania chronologii.

„POWSTANIE WARSZAWSKIE” to pierwszy na świecie
ﬁlm fabularny w całości zmontowany z materiałów dokumentalnych, którego producentem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Film opowiada o tytułowym wydarzeniu poprzez historię dwóch
młodych reporterów, świadków powstańczych walk. Wykorzystując autentyczne kroniki ﬁlmowe z sierpnia 1944 roku, ﬁlm staje się
źródłem historycznym, które może być z powodzeniem wykorzystywane
w pracy dydaktyków. Dzięki nowoczesnym technologiom koloryzacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, „Powstanie Warszawskie” jest atrakcyjne nawet
dla tak wymagających widzów jak uczniowie gimnazjów i liceów. Film

ważną lekcją historii

będzie

– jesteśmy przekonani, że powinien wziąć w niej

MATERIAŁY EDUKACYJNE.

Już wkrótce do szkół
z całej Polski dotrą materiały edukacyjne pozwalające na
przeprowadzenie cyklu lekcji w oparciu o ﬁlm „Powstanie Warszawskie”. Z myślą o realizacji podstawy programowej dla
uczniów wszystkich poziomów szkolnych, w materiałach znajdą Państwo gotowe scenariusze i karty pracy oraz materiały multimedialne umożliwiające
nauczycielowi opracowanie własnej lekcji na temat Powstania Warszawskiego.

W pakiecie znajdą Państwo m.in. kolorowe kadry z ﬁlmu
„Powstanie Warszawskie”, archiwalne zdjęcia z Powstania Warszawskiego, mapy, wykresy, a także powstańcze
dokumenty i ﬁlmowe relacje Powstańców. Dzięki tym materia-

udział każdy uczeń w Polsce.

łom uczniowie będą mieli możliwość w ciekawy sposób poznać historię z 1944
roku i lepiej zrozumieć ﬁlm „Powstanie Warszawskie”.

O FILMIE „POWSTANIE WARSZAWSKIE”. 6 godzin

1% przychodu z biletów zasili organizacje kombatanckie

oryginalnych kronik z Powstania Warszawskiego; 7 miesięcy pracy; zespół konsultantów ds. militariów, ubioru, architektury, również urbanistów, varsavia-

1000 godzin konsultacji kolorystycznych,
1200 ujęć, 1440 godzin koloryzacji i rekonstrukcji, 112.000
wybranych klatek, 648.000 minut rekonstrukcji, 22.971.520
megabajtów danych. To tylko niektóre liczby pozwalające uświadomić

nistów i historyków;

sobie, choćby częściowo, ogromny nakład pracy i środków włożonych w realizację projektu „Powstanie Warszawskie”. Efektem jest 90 minut odbudowanego,
pokolorowanego, ściskającego za gardło ﬁlmu, który ukazuje Powstanie Warszawskie z niespotykanym dotąd realizmem.

TWÓRCY.

Producentem i pomysłodawcą ﬁlmu „Powstanie Warszawskie” jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Reżyserem obrazu
raazu jest Jan Komasa, twórca nagradzanego na ccałym świecie ﬁlmu

Scenariusz stworzyli Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Piotr Śliwowski – szef
„Sala Samobójców”.

pionu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Jan Komasa. Muzykę skomponował Bartosz Chajdecki, autor ścieżki dźwiękowej do serialu „Czas honoru”. Nad koloryzacją materiałów zdjęciowych czuwał uznany polski autor zdjęć
Piotr Sobociński Jr. Za montaż odpowiadały Milenia Fiedler i Joanna Brühl. Na potrzeby współczesnej produkcji dialogi napisali Joanna Pawluśkiewicz i Michał Suﬁn.
W projekt zaangażowani zostali także aktorzy: Maciej Nowicki, Michał Żurawski oraz
Antoni Królikowski, którzy użyczyli swych głosów bohaterom ﬁlmu.

GENEZA „POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”. Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związki Walki Zbrojnej – Armii Krajowej
(BIP KG ZWZ – AK) zostało utworzone na przełomie marca i kwietnia 1940 r.

Podstawowymi zadaniami BiP-u było informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach rządu w Londynie, dokumentowanie działań okupanta i walka z niemiecką propagandą.
Dział A (Informacyjno-ﬁlmowy) BIP-u prowadził tajne szkolenia
fotoreportażu, reżyserii i obsługi megafonów. Dla BIP-u pracowali m.in. operatorzy i montażyści: Antoni Bohdziewicz, Wacław Kaźmierczak, Leonard
Zawisławski, Seweryn Kruszyński; reżyserzy Jerzy Gabryelski, Jerzy Zarzycki, Andrzej

AGORA_powstanie_krzywe_druk.indd 2

2013-09-12 14:56:43

