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Temat: Życie kulturalne i edukacja w czasach upadku PRL-u. 

Chcę, byście zapamiętali kilka polskich nazwisk związanych z polskim i zagranicznym kinem.  

Krysztof Kieślowski – zaczynał jako dokumentalista w latach sześćdziesiątych. Jego jednak największe 

filmy związane są z tematyką metafizyczną i psychologiczną – seria zatytułowana „Dekalog” (filmy z 

roku 1988) – każdy film poświęcony jest łamaniu któregoś przykazania, a dotyczy sytuacji z życia dnia 

codziennego. Świetna seria. Inne znane filmy to „podwójne życie Weroniki”(film w koprodukcji 

francusko polsko norweskiej) i seria „Trzy kolory” z początku lat dziewięćdziesiątych. Seria ta 

związana jest z barwami narodowymi Francji („Czerwony”, „Biały” i „Niebieski” – koprodukcja 

francusko polsko szwajcarska). 

 

Andrzej Wajda – uhonorowany Oscarem za całokształt pracy w 2000 r. Warto znać przynajmniej kilka 

jego filmów: „Kanał” – opowiadający o losach powstańców warszawskich w czasie wojny, „Popiół i 

diament” – również związany z czasami wojny, „Popioły”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Pan 

Tadeusz”. „Wesele” to ekranizacja lektury – napisanej przez Stanisława Wyspiańskiego (tego, który 

przede wszystkim znany jest z malarstwa, uczeń Jana Matejki). „Pan Tadeusz” (film z 1998 r.) to 

świetna ekranizacja dzieła Adama Mickiewicza – polecam zobaczyć, bo „Pan Tadeusz” to lektura w 

szkole średniej. O czasach komunistycznych opowiadają filmy Wajdy „Człowiek z marmuru” czy 

„Człowiek z żelaza” (o przodownikach pracy, wykonujących swoją pracę ponad przewidzianą przez 

władze komunistyczne dzienną normę). W 2002 r. nakręcił kolejną szkolną lekturę. „Zemsta”. To 

dzieło Aleksandra Fredry. Polecam bardzo, byście zobaczyli. W 2007 r. nakręcił „Katyń” – film 

opowiadający o polskich oficerach zamordowanych przez NKWD w czasie II wojny światowej. 

Pamiętajcie, że ci oficerowie w zdecydowanej większości nie byli zawodowymi żołnierzami. To była 

polska inteligencja, przeszkolona jedynie, by ten tytuł uzyskać i nie być szeregowym żołnierzem. W 

zasadzie każdy jego film, to dzieło sztuki. 

 

Roman Polański – również uhonorowany Oscarem (w 2003 r.), którego nie odebrał na ceremonii w 

USA, ale we Francji. Kontrowersyjny reżyser, na którym ciążą zarzuty w USA i grozić mu może 

więzienie, więc na terenie USA się nie pojawia. Niemniej jednak jego filmy to również dzieła sztuki. 

Polecam, byście zobaczyli „Pianistę” – film opowiadający o losach Władysława Szpilmana (polskiego 

Żyda ukrywającego się w trakcie II wojny światowej, który był jednym z najbardziej uzdolnionych 

naszych pianistów). Właśnie za reżyserię tego filmu Polański dostał Oscara. 

 

Warto zaznaczyć jeszcze dwie postaci, niezwiązane z reżyserią, a jednak znaczące. Pierwszą to poetka 

Wisława Szymborska. Pisała niewiele wierszy, ale wszystkie genialne. Za swoją twórczość dostała w 

1996 r. literacką nagrodę Nobla. 

 

Druga postać to Jurek Owsiak. Założył Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – fundację zbierającą 

pieniądze na sprzęt medyczny ratujący zdrowie i życie przede wszystkim małych pacjentów. Pierwsza 

akcja wystartowała w 1993 r., a finał rocznej zbiórki (zbieranie trwa cały rok, ale raz w roku z 

puszkami na ulicach miast) jest zawsze na początku stycznia. 


