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Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  

prezentuje: 

Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach  
 

„Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” to dziesięć ekranizacji dzieł malarskich 

i grafik, przedstawiających wydarzenia oraz postacie związane z dążeniami do odzyskania przez 

Polskę niepodległości.  

 

Dzięki pracy wybitnych twórców skupionych wokół Wytwórni Filmów Dokumentalnych 

i Fabularnych, na ekranie ożywają m.in.: Tadeusz Rejtan, Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, 

żołnierze spod Olszynki Grochowskiej, bohaterowie Powstania Styczniowego, szwoleżerowie 

z czasów Księstwa Warszawskiego, rewolucjoniści z 1905 roku, a także Józef Piłsudski na czele 

podległych mu oddziałów strzeleckich, które dały początek Legionom Polskim.  

Pomysłodawcą i producentem cyklu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt 

sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. 
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Ożywione dzieła malarstwa historycznego 

Każdy z dziesięciu filmów z cyklu wywodzi się z wybitnego dzieła sztuki plastycznej. Wśród 

pierwowzorów znalazły się m.in. obrazy Wojciecha Kossaka („Przysięga Kościuszki na Rynku 

w Krakowie 24 marca 1794”, „Olszynka Grochowska” i „Emilia Plater w potyczce pod Szawłami”), 

Jana Matejki („Rejtan – Upadek Polski”), Jacka Malczewskiego („Wigilia na Syberii”), 

Maksymiliana Gierymskiego („Patrol powstańczy”), Artura Grottgera (“Kucie kos”), Stanisława 

Masłowskiego („Wiosna roku 1905”), Horacego Verneta („Bitwa pod Somosierrą”) i Stanisława 

Kaczora-Batowskiego („Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc w 1914r.”). 

W rolach historycznych bohaterów występują znakomici polscy aktorzy, m.in: Marcin Bosak, 

Mateusz Damięcki, Tomasz Schimscheiner i Marcn Hycnar. Spektakularna scenografia i barwne 

kostiumy przenoszą widzów do przeszłości, pozwalając im niejako wejść do wnętrza obrazu, 

przyjrzeć się jego bohaterom, usłyszeć ich rozmowy i poznać kontekst historyczny wydarzeń 

uwiecznionych przez artystę. Każdej historii fabularnej towarzyszy komentarz narratora, polskiego 

aktora Olgierda Łukaszewicza, który opowiada o historycznym tle wydarzeń przedstawionych 

w filmie.  

Cykl powstał we współpracy z wybitnymi polskimi twórcami skupionymi wokół Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych, takimi jak: reżyser i scenarzysta Marek Brodzki („Wiedźmin”), autor 

zdjęć Arek Tomiak („Karbala”, „Zaćma”, „Obława”) oraz autor scenografii Marek Warszewski 

(„Karbala”, „Najlepszy”). 
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Filmy z cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” cieszą się dużym uznaniem 

wśród publiczności i zdobywają nagrody na polskich i zagranicznych festiwalach.  

Całą serię nagrodzono m.in. ZŁOTYM KOPERNIKIEM na VIII Festiwalu Filmów Edukacyjnych 

EDUKINO, jeden z filmów otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ podczas Festiwal Form 

Dokumentalnych NURT, natomiast ekranizacja obrazu Wojciecha Kossaka pt. „Przysięga 

Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794r.” została nominowana do nagrody REMI 

tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych World Film Fest w Houston. 

Ponadto, cykl „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” znalazł się programie 

32. edycji drugiego najstarszego festiwalu filmowego w Polsce - Tarnowska Nagroda Filmowa. 

Jednym z wydarzeń towarzyszących Festiwalu jest otwarta 12 kwietnia 2018 roku w Galerii 

Tarnowskiego Centrum Kultury, wystawa poświęcona kulisom powstawania cyklu, która cieszy się 

dużym zainteresowaniem.  

 

Wydawnictwo DVD 

Zwieńczeniem produkcji cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” jest 

przygotowane wydawnictwo DVD, zawierające cały cykl 10 filmów edukacyjnych.  

Zasadnicze zalety Wydawnictwa DVD „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” to: 

▪ możliwość wykorzystania przy prowadzeniu lekcji lub zajęć szkolnych; 

▪ możliwość wykorzystania do przygotowania ścieżki obchodów Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w oparciu o dzieła malarstwa, ożywione przez film; 

▪ popularyzacja historii Polski XIX w. – zwłaszcza wydarzeń związanych z dążeniem do 

odzyskania niepodległości. 

Wydawnictwo DVD „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” jest do nabycia 

w siedzibie Wytwórni oraz sprzedaży wysyłkowej:  

http://www.wfdif.pl/pl/wydawnictwo-dvd-1 
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Zeszyty edukacyjne uzupełniające wydawnictwo DVD  

Mając na uwadze wyjątkowy walor edukacyjny cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych 

obrazach”, w 2018 roku Wytwórnia rozpoczęła prace nad przygotowaniem materiałów 

dydaktycznych, które rozszerzają zagadnienia poruszone w filmach. 

Materiały powstają z przeznaczeniem dla nauczycieli historii, języka polskiego oraz wiedzy 

o kulturze w szkołach ponadpodstawowych i najstarszych klasach szkół podstawowych. Zestawy 

opracowywane są jednak w sposób pozwalający na ich wykorzystanie również animatorom kultury, 

liderom grup rekonstrukcyjnych, instruktorom harcerskim, a także miłośnikom historii i sztuki.  

Do każdego z dziesięciu filmów z cyklu powstaje jeden Zeszyt edukacyjny, w którego skład wejdą: 

trzy zróżnicowane i szczegółowe scenariusze lekcji, zrealizowane w formie modułowej, która 

umożliwia swobodne komponowanie lekcji/zajęć przez nauczycieli lub inne osoby prowadzące. 

Każdy ze scenariuszy uzupełni komplet zróżnicowanych materiałów dodatkowych: wybór tekstów 

źródłowych, mapy, karty pracy, quizy, ćwiczenia.  

W zestawach dydaktycznych uwzględniono również elementy edukacji filmowej, których 

opracowaniem zajmuje się scenarzysta oraz ceniony teoretyk filmowy Michał J. Zabłocki. 

Zeszyty edukacyjne wraz z filmami z cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” 

stanowią cenny materiał dydaktyczny i mogą posłużyć wzbogaceniu dydaktyki szkolnej  oraz 

przyczynić się do zróżnicowania oferty edukacyjnej. 

Zeszyty edukacyjne do serii 10 filmów „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” 

będzie można nabyć w czerwcu 2018 roku na oficjalnej stronie producenta: www.wfdif.pl 
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Kontynuacja „ożywionych obrazów” Jana Matejki 

Cykl „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” jest kontynuacją zrealizowanego 

w 2016 roku przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych cyklu filmów edukacyjnych 

pt. „Historia w ożywionych obrazach”, poświęconego w całości obrazom Jana Matejki. Wśród 

dziesięciu zekranizowanych dzieł znalazły się m.in.: „Stańczyk na balu u królowej Bony”, „Carowie 

Szujscy na sejmie warszawskim”, „Hołd Pruski”, „Konstytucja 3 Maja”, „Zaprowadzenie 

chrześcijaństwa R.P. 965” czy „Kazanie Skargi”. 

 

We współpracy z praktykami nauczania oraz specjalistami z zakresu edukacji filmowej WFDiF, do 

serii poświęconej twórczości Jana Matejki opracowano Pakiety edukacyjne dla nauczycieli, 

pozwalające na wykorzystanie filmów na zajęciach szkolnych. Pakiety stanowią zestawy gotowych 

materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych.  

W skład każdego zestawu wchodzą: film DVD wraz z 

reportażem z planu filmowego, szczegółowy 

i rozbudowany scenariusz lekcji, zbiór zagadnień 

dotyczących edukacji filmowej oraz materiały 

dodatkowe: prezentacja multimedialna, karty pracy, 

zestawy zadań, mapy i wybór tekstów źródłowych. 

Scenariusze i materiały dodatkowe, oprócz wydarzeń 

historycznych uwiecznionych przez Jana Matejkę 

dotyczą także kultury materialnej epoki, sztuki 

i obyczajów. Pakiet edukacyjny wraz z prezentacją 

i materiałami filmowymi na DVD jest kompletnym 

zestawem dydaktycznym, który może być wykorzystany 

zarówno na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy 

o kulturze, jak i na zajęciach plastycznych, na lekcjach 

z zakresu edukacji filmowej i medialnej. 

Pakiety edukacyjne są do nabycia zarówno w siedzibie Wytwórni, jak i w sprzedaży 

wysyłkowej: http://www.wfdif.pl/pl/oferta-dla-szkol-pakiet-edukacyjny. 
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MATERIAŁY ON-LINE DLA DZIENNIKARZY: 

 

Zwiastun cyklu „Polska Niepodległa - Historia w ożywionych obrazach”: 

https://vimeo.com/241167813 

 

Film „Wojciech Kossak. Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794r.”: 

https://vimeo.com/265551862 

hasło: kosciuszko 

 

Strona na Facebook’u 

Historia w ożywionych obrazach – Polska Niepodległa  

https://www.facebook.com/ozywioneobrazy/ 

 

https://vimeo.com/265551862

