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LUDZIE KINA I TEATRU 
 

 

A. Tadeusz Kantor urodził się w Wielopolu Skrzyńskim w 1915 (tysiąc 

dziewięćset piętnastym) roku. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie, a jednocześnie poznawał malarstwo dekoracyjne i 

teatralne. Po II (drugiej) wojnie światowej rozpoczął pracę w Teatrze Starym w 

Krakowie jako kierownik malarni, a także uczęszczał na kurs scenografii w 

krakowskim Studiu Teatralnym.  

W czasie wojny Kantor stworzył w konspiracji Teatr Niezależny, w którym 

wystawiał repertuar narodowy tylko dla zaufanej publiczności. W tym czasie także 

zajmował się malarstwem surrealistycznym, które przedstawił kilka lat później.  

W 1946 (tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym) roku wziął udział w 

wystawie sztuki współczesnej w paryskim Musée d‘Art Moderne, która 

odmieniła jego spojrzenie na rzeczywistość. Zaczął malować figuratywne obrazy, 

groteskowe postaci na ciemnym tle, które z powodzeniem pokazywał w Paryżu. 

W ten sposób odreagowywał wojenną traumę. Już jako nauczyciel malarstwa na 

uczelni, którą ukończył, brał udział w wielu wystawach światowych. 

Jako protest przeciwko realizmowi socjalistycznemu, wraz z grupą 

dziewięciu malarzy, zorganizował wystawę pt. (pod tytułem) „9 (dziewięciu) 

Malarzy‖ w 1955 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym piątym) roku. Swoją pasję 

teatralną rozwijał w teatrze niezależnym, Cricot 2 (dwa), i tam przedstawiał 

sztuki inspirowane twórczością Wyspiańskiego i Witkiewicza, a potem 

autorskie. W jego realizacjach odnaleźć można również wpływ Brunona 

Schulza. W swoim „Credo‖ napisał: „Nie ogląda się dzieła teatru jak obrazu dla 

estetycznych wzruszeń, ale przeżywa się je konkretnie‖.  

Cechą charakterystyczną spektakli Kantora było pozbawienie aktorów ich 

kształtu, poruszali się oni jak kukły opakowane w czarne stroje, był to tzw. (tak 

zwany) ambalaż – ukrywał rzeczywistość pod opakowaniami. W „W małym 

dworku‖ wg (według ) Witkiewicza pozbawił aktorów osobowości, pełnili oni 

na scenie rolę taką samą, jak przedmioty. Był to tzw. (tak zwany) „teatr 

informel‖. Potem był „teatr zerowy‖, gdzie rozdzielił akcję od tekstu. Kantor 

nieustannie poszukiwał nowego środka wyrazu, modyfikował, przetwarzał i 

asymilował wszelkie nowinki ze świata. Tworzył kompozycje półprzestrzenne, 

w których umieszczał np. (na przykład) zniszczony parasol, bo nie spełniał już 

swojej roli. To samo robił ze starymi workami, papierami czy notatkami.  

Następnie odnalazł happening. Pierwsze happeningi to: „Cricotage‖ i 

„Linia podziału‖. Światową sławę przyniosły mu spektakle „Teatr śmierci. 

Umarła klasa‖, w którym odnajdujemy wątki biograficzne Kantora, „Gdzie są 

niegdysiejsze śniegi?‖, „Wielopole, Wielopole‖, „Niech sczezną artyści‖, 

„Nigdy tu już nie powrócę‖. Te spektakle należą do tzw. (tak zwanego) „teatru 

śmierci‖, gdzie głównym motywem jest przemijanie, śmierć i pamięć. Tworzył 
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natrętnie powracające sceny, wprowadzał chaos i zamęt, w przestrzeni mieszał 

żywych i umarłych. Był artystą natchnionym, sztukę i teatr traktował bardzo 

poważnie. Był to ostatni nurt w jego twórczości.  

Spektakl „Umarła klasa‖ został wystawiony w 1975 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątym piątym) roku. Opowiada o niemożności powrotu do 

przeszłości, do dzieciństwa. Odnajdujemy w nim także tragiczne dzieje narodu 

żydowskiego w czasie II (drugiej) wojny światowej.  

 
Tadeusz Kantor „Umarła klasa”, Kraków 1988 

 

W czasie prób teatralnych zawsze był obecny i wtedy mówił: „Ja muszę 

być obecny tak jak przy rozstrzelaniu. Spektakl dla mnie jest podobny do 

egzekucji‖, a gdy próba przebiegała niezgodnie z jego oczekiwaniami, krzyczał: 

„Ja przez was umrę!‖. Kantor był cholerykiem z usposobienia, neurotykiem, 

artystą totalnym opętanym przez śmierć i utracone dzieciństwo. Żył sztuką i 

wierzył, że poprzez sztukę dochodzi się do prawdy. I obojętnie, czy to było 

malarstwo, czy teatr, zawsze medytował nad sensem życia. Zagłębiał się w 

przeszłości i w niej szukał właściwej drogi w sztuce. Chciał, by jego sztuka 

hipnotyzowała widzów, by reagowali w czasie spektaklu, by płakali – i tak było 

na wszystkich kontynentach świata, mimo że czasem nie rozumieli treści.  

Jego aktorzy żyli w ciągłym zagrożeniu, byli sterroryzowani przez Kantora, 

a jednocześnie był dla nich idolem i wizjonerem. W jednym z wywiadów 

powiedział: „Nie bez racji aktorzy do XIX (dziewiętnastego) wieku nie byli 

chowani na cmentarzach. Artysta jest poza społeczeństwem i wtedy się najlepiej 

czuje, ma pozycję, która pozwala mu na czyste działanie‖. 
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W 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) roku miała miejsce premiera 

spektaklu „Wielopole, Wielopole‖. Wielopole to malutkie galicyjskie miasteczko, 

w którym urodził się Tadeusz Kantor. W przedstawieniu przywołuje 

wspomnienia z dzieciństwa, głównie te tragiczne, np. (na przykład) śmierć 

księdza. Autor jest obecny na scenie jako widz, kontroluje grę aktorów i 

jednocześnie bierze udział w spektaklu, wykonując prace techniczne, ale 

najbardziej jest widoczny, gdy milczy. Jest to rodzaj prowokacji w stosunku do 

widzów. Kantor uwielbiał przełamywać wszelkie konwencje. 

Od 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego) roku Kantor 

przygotowywał spektakl „Dziś są moje urodziny‖. Jest to następne dzieło, w 

którym autor przywołuje lata wojny, wspomina przyjaciół i rodzinę. Sam 

tworzył scenografię do tego widowiska, nawiązującą do swego malarstwa. Na 

scenie pojawiły się ramy obrazów, w których stali aktorzy, przedstawiający, jak 

na rodzinnej fotografii, rodziców Kantora i jego wujków. Aktorzy tylko od 

czasu do czasu wychodzili z tych niby-kadrów, głównie pozowali. Kantor w 

sztuce wykorzystał prawdziwe nagrania głosów znanych sobie osób: Księdza 

Śmietany z Wielopola Skrzyńskiego, głos Jonasza Sterna, który opowiadał 

swoją historię ocalenia w czasie wojny. Na scenie byli oprawcy i ich ofiary. 

Tadeusz Kantor zmarł w czasie jednej z ostatnich prób w grudniu 1990 

(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego) roku. Premiera sztuki odbyła się w 

styczniu 1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego) roku w 

Tuluzie i Paryżu. Miał jak zwykle zagrać na scenie, lecz w spektaklu było już 

tylko puste krzesło należące do Kantora. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę podkreślić wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. teatr śmierci – teatr informel – teatr zerowy – teatr grecki 

2. zniszczony parasol – kukła – worek – pałac 

3. wojna – trauma – przeszłość – samolot 

4. publiczność – most – dekoracja – teatr 

5. wspomnienie – dzwonek – pamięć – śmierć 
  

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć wyraz z definicją. 

1. scena   a. strój aktora, charakteryzujący odgrywaną rolę 

2. kurtyna   b. wydzielony fragment sztuki teatralnej 

3. akt   c. dekoracja teatralna, oddzielająca scenę od widowni 

4. reżyser   d. tekst literacki, na którym opiera się przedstawienie 

5. garderoba  e. niezbędny przedmiot w sztuce teatralnej 

6. scenariusz  f. przestrzeń w teatrze, gdzie grają artyści 

7. rekwizyt   g. człowiek odpowiedzialny za kształt spektaku czy filmu 

8. kostium  h. przebieralnia artystów 
 

Ćwiczenie 3. Z podanych niżej tytułów proszę wybrać tytuły przedstawień 
teatralnych Kantora: „Niech sczezną artyści‖, „Teatr śmierci. Umarła klasa‖, 
„Cricotage‖, „Wielopole, Wielopole‖, „Linia podziału‖, „Nigdy tu już nie 
powrócę‖, „Dziś są moje urodziny‖. 
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Ćwiczenie 4. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   

2. To twórca teatru niezależnego Cricot 2 (dwa).   

3. Był malarzem i scenarzystą bardzo łagodnego usposobienia.   

4. Znany jest jako twórca „teatru śmierci‖.   

5. Zmarł podczas spektaklu „Dziś są moje urodziny‖.    

 
B. Andrzej Wajda urodził się w 1926 (tysiąc dziewięćset dwudziestym 

szóstym) roku w Suwałkach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym, który 
zginął w Katyniu.  

Studiował w PWSF w Łodzi, gdzie uzyskał dyplom w 1960 (tysiąc 
dziewięćset sześćdziesiątym) roku. Jako reżyser zadebiutował filmem 
pełnometrażowym „Pokolenie‖, który miał swoją premierę w 1955 (tysiąc 
dziewięćset pięćdziesiątym piątym) roku, z Tadeuszem Łomnickim, Zbigniewem 
Cybulskim i Romanem Polańskim na ekranie. Film ukazuje pokolenie młodych 
ludzi, mieszkających w Warszawie w czasie II (drugiej) wojny światowej, którzy, 
wchodząc w dorosłość, stają przed różnymi dylematami. Pokazał ich rozterki, 
naiwność, dojrzewanie, radości i smutki dnia codziennego. 

W 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym) roku nakręcił „Popiół i 
diament‖, obraz pełen scen symbolicznych, imponującego aktorstwa i świetnej 
kompozycji scen. Film przeszedł do historii kina dzięki wspanialej roli Zbyszka 
Cybulskiego. 

Na początku lat sześćdziesiątych powstał film „Niewinni czarodzieje‖, do 
którego scenariusz napisali Jerzy Skolimowski i Jerzy Andrzejewski, a muzykę 
Krzysztof Komeda. Film wywołał kontrowersje wśród krytyków, gdyż eksponował 
nowy styl życia – jazz, poezję i alkohol – wśród młodzieży lat sześćdziesiątych. 

W 1965 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym) roku Wajda filmem 
„Popioły‖ rozpoczął współpracę z Danielem Olbrychskim. Film nakręcił na 
podstawie powieści Stefana Żeromskiego i zrobił to z ogromnym rozmachem. 

Daniel Olbrychski, Beata Tyszkiewicz i Andrzej Łapicki pojawili się w 
kolejnym filmie „Wszystko na sprzedaż‖, poświęconym tragicznie zmarłemu 
Zbigniewowi Cybulskiemu. 

W 1972 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim) roku Wajda sięgnął 
po kolejny tekst i pokazał „Wesele‖, apo dwóch latach „Ziemię obiecaną‖. 

Szerokim echem odbił się film „Człowiek z marmuru‖, który pokazuje 
zmagania bohatera z totalitaryzmem. To tragedia ludzi, którzy uwierzyli w sens 
przemian komunistycznych i przez system zostali zniszczeni. Film powstał w 1976 
(tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym szóstym) roku i w Polsce stał się legendą. 

W 1981 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym pierwszym) roku powstał film 
opisujący wydarzenia Sierpnia‘80 (osiemdziesiątego) roku, zatytułowany 
„Człowiek z żelaza‖. 
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Temat zbrodni i kłamstwa katyńskiego ukazał w 2007 (dwa tysiące siódmym) 

roku w filmie „Katyń‖, filmie bardzo osobistym. Powiedział o nim: „To była 

opowieść o mojej matce. Moja matka była ofiarą kłamstwa katyńskiego, a ojciec 

był ofiarą zbrodni katyńskiej. Trudno było w pierwszym filmie na ten temat nie 

pokazać jednego i drugiego‖. Przedstawił w nim typowych bohaterów 

romantycznych, pogodzonych z losem, znających celowość swej śmierci. 

Ze względów osobistych również nakręcił film „Tatarak‖ według 

opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, gdzie do współpracy zaprosił Krystynę 

Jandę. Film zrobiony został na zasadzie narracji śmiertelnie chorej kobiety i 

matki, która straciła swych synów w czasie powstania warszawskiego. Na planie 

filmu Krystyna Janda napisała i odczytała swoje zapiski z okresu choroby i 

śmierci swego męża, operatora, który realizował znaczące filmy Wajdy. 

Kolejny film Wajdy to „Wałęsa – człowiek z nadziei‖, obraz pokazujący 

życie przywódcy politycznego okresu „Solidarności‖, ale też jego prywatne 

życie jako męża i ojca. Wajda określił go następująco: „To będzie film o niej – o 

kobiecie z marmuru, o kobiecie z żelaza, o kobiecie ze stali, krótko mówiąc o 

kobiecie, która potrafi pogodzić sprzeczność swojej sytuacji: obowiązki 

związane z domem i wychowaniem dzieci, w których nikt jej nie może zastąpić, 

ze wspieraniem męża, który bierze udział w wielkiej polityce, w wielkich 

wydarzeniach, z jakimi się mierzy‖. Film to lekcja historii współczesnej Polski. 

Rok 2016 (dwa tysiące szesnasty) przyniósł kolejny obraz Wajdy. Pokazał 

publiczności film pt. (pod tytułem) „Powidoki‖. Tytuł reżyser zaczerpnął z 

obrazów solarystycznych malarza Władysława Strzemińskiego. Film opowiada 

o życiu tego znakomitego artysty awangardowego lat dwudziestych i 

trzydziestych minionego wieku, żyjącego po wojnie w Łodzi. Reżyser pokazuje 

na jego przykładzie, jak władza komunistyczna potrafiła zniszczyć człowieka 

niepokornego, nieszablonowego – jego dramat lat powojennych w Polsce. 

Andrzej Wajda to laureat wielu nagród i odznaczeń międzynarodowych 

oraz Oscara za całokształt twórczości, którego otrzymał w 2000 

(dwutysięcznym) roku. 

Andrzej Wajda zmarł w październiku 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jego ojciec zginął w Katyniu.   

2. Zbyszek Cybulski wystąpił w filmie „Popiół i diament‖.   

3. Film „Popioły‖ powstał na podstawie powieści Bolesława Prusa.   

4. Film „Człowiek z żelaza‖ powstał w sierpniu osiemdziesiątego roku.   

5. Zdobył Oskara za swój ostatni film.   

6. Film „Powidoki‖ opowiada historię życia jego ulubionego aktora.   

7. Nakręcił film o polskim prezydencie.   
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Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić nazwiska aktorów, z którymi najczęściej 
współpracował Andrzej Wajda: Krystyna Janda, Zbyszek Cybulski, Daniel 
Olbrychski, Grażyna Szapołowska, Tadeusz Łomnicki, Stanisław Mikulski, 
Szymon Sędrowski, Wojciech Pokora, Barbara Brylska, Bożena Dykiel, Beata 
Tyszkiewicz. 

 

Ćwiczenie 3. Używając poniższych wyrażeń, proszę opowiedzieć fabułę 
filmu „Katyń‖: film fabularny, zbrodnia katyńska, II (druga) wojna światowa, 
film osobisty, ofiara kłamstwa katyńskiego, pogodzić się z losem, śmierć, 
inteligencja polska. 

 

Ćwiczenie 4. Proszę połączyć opis z tytułem filmu. 
1. Legendarny film z lat siedemdziesiątych.  a. „Tatarak‖ 
2. Film według. opowiadania Iwaszkiewicza.  b. „Katyń‖ 
3. Film z lat sześćdziesiątych z muzyką Komedy. c. „Powidoki‖ 
4. Film o malarzu Władysławie Strzemińskim.  d. „Niewinni czarodzieje‖ 
5. Film o zbrodni katyńskiej.     e. „Człowiek z marmuru‖ 
 

C. Stanisław Bareja to polski reżyser, autor scenariuszy i aktor. Urodził 
się w 1929 (tysiąc dziewięćset dwudziestym dziewiątym) roku w Warszawie. 
Ukończył studia na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej w Łodzi. Jego filmem dyplomowym był „Mąż swojej żony‖ – farsa 
matrymonialna, którą przedstawił w 1960 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym) 
roku. Jak sam powiedział w wywiadzie: „Chyba w ogóle dlatego zostałem 
reżyserem, by móc robić komedie‖.  

Jego twórczość możemy podzielić na dwa okresy – lata sześćdziesiąte, 
kiedy to powstawały lekkie komedie sytuacyjne, oraz lata siedemdziesiąte i 
osiemdziesiąte, gdzie w filmach można już było zauważyć ironię, absurd i satyrę 
na przywary rodaków w polskiej rzeczywistości, wręcz surrealizm.  

W roku 1966 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym szóstym) nakręcił film pt. 
(pod tytułem) „Małżeństwo z rozsądku‖, w którym pokazał warszawską rodzinę, 
która szuka męża-malarza dla swojej córki, gdyż w tym czasie artyści byli grupą 
uprzywilejowaną i mogli mieć duże dochody, a rodzina chciała ukryć w ten 
sposób swoje brudne interesy. 

W filmach drugiego okresu twórczości reżyser wykorzystywał swój 
fascynujący zmysł obserwacji i właściwie każda absurdalna scena z życia, którą 
zauważył, pojawiała się w jego filmie. W tym czasie powstały kultowe komedie, 
takie jak: „Poszukiwany, poszukiwana‖, „Nie ma róży bez ognia‖, „Co mi 
zrobisz, jak mnie złapiesz‖ i „Miś‖. Filmy te były surowo ocenione przez 
cenzurę, lecz mimo to Stanisławowi Barei nadal udawało się tworzyć filmy i w 
połowie lat osiemdziesiątych powstały dwa seriale ośmieszające polskie realia: 
„Alternatywy 4‖ i „Zmiennicy‖. 

Dzięki rolom w filmach Stanisława Barei aktorzy zyskali ogromną sławę. 
Niezapomnianą rolę stworzył Stanisław Tym w „Misiu‖, Wojciech Pokora w 
filmie „Poszukiwany, poszukiwany‖ oraz Krzysztof Kowalewski w komedii 
kryminalnej „Brunet wieczorową porą‖. Dużą rolę w jego filmach odgrywali 
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aktorzy drugoplanowi, którzy także dodawali kolorytu komediom. Sam reżyser 
również pojawiał się na planie swoich filmów, wzorując się na filmach 
Hitchcocka. Były to role małe, epizodyczne. 

Film „Poszukiwany,poszukiwana‖ ukazuje inteligentnego pracownika 
muzeum, który został niesłusznie oskarżony o kradzież obrazu. Mężczyzna, by 
uciec przed sądem, przebiera się za kobietę i podejmuje pracę gospodyni 
domowej. Jest to film przedstawiający perypetie bohatera u kolejnych 
pracodawców i ośmieszający ówczesne społeczeństwo.  

„Niespotykanie spokojny człowiek‖ to komedia powstała w 1975 (tysiąc 
dziewięćset siedemdziesiątym piątym) roku, pokazująca problem przesiedleń 
młodych ludzi ze wsi do miast. 

Najbardziej znany jest jednak „Miś‖, kultowy film z 1980 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego) roku. Jest to kpina z milicjantów, urzędników, barów, gdzie do 
blatów stołów są przykute łańcuchami sztućce i talerze. Reżyser pokazał w filmie 
sytuacje, które napotkał i które bardzo go rozbawiły. Fabułą filmu jest pełna 
absurdów historia prezesa klubu sportowego, Rysia, ktorego małżonka 
pieszczotliwie nazywa Misiem. Małżonkowie przed laty założyli wspólnie konto w 
angielskim banku, a po rozwodzie nie chcą się dzielić pieniędzmi. Okazuje się, że 
bohaterowi ktoś powyrywał kartki z paszportu i nie może on wyjechać z kraju. 
Podejrzewa o to swoją żonę i robi wszystko, by zdobyć paszport. Z pomocą 
przyjaciela szuka sobowtóra, który mógłby zamiast niego wyjechać do Anglii. 
Scenki sytuacyjne pokazane w filmie są bardzo śmieszne, przewrotne i są 
pretekstem do pokazania nonsensów lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
(dwudziestego) wieku w Polsce. Tytułowy miś jest ogromną słomianą kukłą, która 
w ostatniej scenie filmu leci nad miastem podwieszona do helikoptera.  

Do ogólnego obiegu wszedł termin „bareizm‖, oznaczający absurdalną 
wypowiedź, mało zręczne sformułowanie czy język urzędowy. Przykładami 
bareizmów mogą być napisy: „Drzwi proszę pchnąć do siebie‖, „Rolniku, nie 
myj jaj przed skupem‖, „Oszczędzaj tlen‖, „Mięso drobiowe z jelenia‖ . 

Stanisław Bareja zmarł u szczytu swojej sławy w Niemczech w 1987 
(tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym siódmym) roku. Został pochowany w 
Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 
 

 P N 

1. Stanisław Bareja był polskim reżyserem i kompozytorem.   

2. Był tworcą filmów przyrodniczych.   

3. To kultowy reżyser komedii polskiej z końca XX (dwudziestego) wieku.   

4. „Alternatywy 4‖ to serial filmowy.   

5. „Poszukiwany, poszukiwana‖ to film o poszukiwaczu skarbów.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić termin bareizm i podać przykłady 
bareizmów, z którymi się zetknąłeś/zetknęłaś. 



Країнознавство Польщі 

179 

D. Roman Polański (właściwie Raymond Roman Liebling) urodził się w 
1933 (tysiąc dziewięćset trzydziestym trzecim) roku w Paryżu w rodzinie polskiej 
pochodzenia żydowskiego. W wieku czterech lat wraz z rodzicami i siostrą 
przyjechał do Krakowa, bo wówczas Kraków był miastem bardzo tolerancyjnym, 
szczególnie dla Żydów. W 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym) roku 
Niemcy wkroczyli do Krakowa i wszyscy Żydzi, w tym rodzina Polańskich, 
znaleźli się w getcie. Ukochana matka zginęła w komorze gazowej. 

Studia Polański rozpoczął w łódzkiej PWSF na reżyserii. W tym okresie 
nakręcił 8 (osiem) etiud i wszystkie zostały wysoko ocenione. Do jednej z nich – 
„Dwaj ludzie z szafą‖ – muzykę napisał Krzysztof Komeda. 

Pierwszy film długometrażowy, „Nóż w wodzie‖, dostał nominację do 
Oskara i od tego momentu rozpoczęła się kariera reżyserska Romana 
Polańskiego. Ten film psychologiczny jest polemiką z konsumpcyjnym stylem 
życia. Scenariusz do tego filmu uznawany jest za najlepszy w historii polskiego 
kina. Po premierze tego filmu reżyser wyjechał najpierw do Francji i Anglii, 
potem do Stanów Zjednoczonych. W Hollywood nakręcił nagrodzone Oscarami 
filmy „Dziecko Rosemary‖ i „Chinatown‖. 

 
Roman Polański, Krzysztof Komeda i pracownicy 

Paramount Pictures na planie filmu „Dziecko Rosemary” 
 
W 1979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym dziewiątym) roku powstał 

film pt. (pod tytułem) „Tess‖ i obraz ten otrzymał 3 (trzy) nagrody Oscara, w 
tym za reżyserię. Jest to opowieść o kilkunastoletniej dziewczynie, w tej roli 
Nastassja Kinski, która zostaje seksualnie wykorzystana przez swego krewnego. 
Film jest odpowiedzią na toczący się proces sądowy Polańskiego w Stanach 
Zjednoczonych. W tym roku opuścił Hollywood i nigdy już tam nie powrócił. 

Bohaterem jego filmów zazwyczaj jest kobieta demoniczna, silna, żądna 
zemsty, w mroku. Widzimy to w „Gorzkich godach‖, które powstały w 1992 
(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim) roku. Przedstawił w nich 
fragmenty własnej biografii, przemoc, śmierć, perwersję. Po premierze Polański 
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powiedział: „Tworzenie filmu jest jak robienie zdjęcia rentgenowskiego duszy 
reżysera, a więc to oczywiście wszystko jest o mnie‖. 

Dramat wojenny „Pianista‖ został nakręcony w 2002 (dwa tysiące drugim) 
roku. Również i ten film otrzymał trzy Oscary. W nim reżyser przedstawił 
obrazy zapamiętane z wojny, ofiary Holokaustu. I jak powiedział: „Gdyby 
miano mi położyć na grobie jedną rolkę, chciałbym, żeby to był „Pianista‖„. 

W 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku Polański przedstawił film „Autor 
widmo‖. Zmontował go w areszcie domowym w Szwajcarii. Fabuła filmu 
nawiązuje do koszmarnej sytuacji reżysera, osaczenia. 

„Wenus w futrze‖ nakręcił w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku. Tu 
pokazuje reżysera, który stał się erotyczną ofiarą aktorki. W rolę kobiecą 
wcieliła się obecna żona Polańskiego. 

Roman Polański w swoim życiu doświadczył wielu nieszczęść, widział 
okrucieństwo wojny, zagładę Żydów, boleśnie przeżył śmierć matki i drugiej 
żony, Sharon Tate, która – będąc w dziewiątym miesiącu ciąży – zginęła z rąk 
sekty Charlesa Mansona. Powiedział później: „Niektórzy w obliczu ogromnej 
tragedii osobistej znajdują pocieszenie w religii. W moim wypadku zdarzyło się 
coś przeciwnego. Wszelka wiara, jaką miałem, legła w gruzach wobec zabójstwa 
Sharon. To zdarzenie umocniło we mnie przekonanie o potędze absurdu‖. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Film „Nóż w wodzie‖ był nominowany do Oskara.   

2. To reżyser głośnych filmów „Gorzkie gody‖ i „Pianista‖.   

3. Film „Tess‖ otrzymał 4 (cztery) nagrody Oskara.   

4. Pracuje i mieszka w Hollywood.   

5. Oskarowy film „Pianista‖ opowiada o ofiarach Holokaustu.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           
 

1. Człowiek grający w filmie. 
2. Tytuł nagrodzonego trzema Oskarami filmu z 1979 roku. 
3. Miejsce urodzenia Romana Polańskiego. 
4. Miejsce powstawania wielu filmów amerykańskich. 
5. Dramat wojenny Romana Polańskiego z 2002 roku nagrodzony trzema Oskarami. 
6. Autor muzyki do filmu „Dwaj ludzie z szafą‖.  
7. Najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana twórcom i aktorom. 
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Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić prawidłową odpowiedź. 

1. Roman Polański jest polskim politykiem/ rzeźbiarzem/ reżyserem. 

2. Film pt.(pod tytułem) „Pianista‖ opowiada o życiu na wsi / I (pierwszej) 

wojnie światowej / ofiarach Holokaustu. 

3. Obecnie artysta mieszka w Polsce / Szwajcarii / Francji. 

4. Roman Polański jest laureatem Nagrody Nobla / Nagrody Literackiej Nike / 

Oskara. 

5. „Nóż w wodzie‖ to kryminał / dramat wojenny / film psychologiczny. 

 

E. Maja Komorowska urodziła się w 1937 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

siódmym) roku w Warszawie. Pochodzi z rodziny hrabiów Komorowskich herbu 

Korczak. Jej mężem był Jerzy Hubert hrabia Tyszkiewicz-Łohojski herbu Leliwa. 

Maja Komorowska jest kuzynką byłego prezydenta Polski, Bronisława 

Komorowskiego. To niezwykła aktorka filmowa i teatralna. Karierę rozpoczynała 

w teatrach wrocławskich. W 1972 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim) 

roku rozpoczęła pracę w warszawskim Teatrze Współczesnym i jest z nim 

związana do tej pory. Kreuje wspaniałe role – niezapomniane i wyraziste.  

Od roku 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego) roku pojawiała się w 

filmach reżyserowanych przez Krzysztofa Zanussiego, jest jego ulubioną aktorką 

i muzą – dla niej reżyser napisał kilka scenariuszy filmowych. Wystąpiła w 

„Życiu rodzinnym‖, potem w filmie telewizyjnym „Za ścianą‖. W tym filmie 

wcieliła się w postać wrażliwej i niedoszłej pani naukowiec. Role te 

zaowocowały wieloma nagrodami na festiwalach polskich i zagranicznych. Maja 

Komorowska stała się najbardziej obiecującą aktorką polską o ponadprzeciętnych 

zdolnościach. Współpraca z Krzysztofem Zanussim trwała ponad dwadzieścia lat, 

a kilka wspólnych filmów przeszło do klasyki polskiego kina. 

U Tadeusza Konwickiego zagrała wraz z Andrzejem Łapickim i Gustawem 

Holoubkiem w dramacie „Jak daleko stąd, jak blisko‖. Wcieliła się w postać 

Musi, młodej dziewczyny, miłości z przeszłości głównego bohatera. 

W 1972 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim) roku Andrzej Wajda 

zaproponował jej rolę Racheli w „Weselu‖ na podstawie dramatu Stanisława 

Wyspiańskiego. Kilka lat później w „Pannach z Wilka‖ według opowiadania 

Jarosława Iwaszkiewicza wcieliła się w postać Joli. „Panny z Wilka‖ były 

nominowane do Oskara. 

Na deskach teatru w latach osiemdziesiątych wystąpiła w „Kurce wodnej‖ 

Stanisława Witkiewicza oraz w „Trzech siostrach‖ Antona Czechowa w 

reżyserii Macieja Englerta. Niezapomnianą rolę Winnie stworzyła w dramacie 

„Szczęśliwe dni‖ według Samuela Becketta. 

Współpracowała także z Krzysztofem Kieślowskim w „Dekalogu‖. W 

2007 (dwa tysiące siódmym) roku wzięła udział w filmie Andrzeja Wajdy 

„Katyń‖, gdzie przejmująco zagrała rolę matki zamordowanego rotmistrza. 
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Maja Komorowska w czasie stanu wojennego pomagała internowanym, a 

obecnie bierze czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Polski. 

Uczestniczy w wieczorach poetyckich w ośrodkach polonijnych na całym 

świecie. Czyta wiersze Wisławy Szymborskiej, księdza Jana Twardowskiego i 

wielu innych poetów. To wspaniała, piękna kobieta, pełna dobroci i spokoju, 

który emanuje wokół jej postaci, aktorka charyzmatyczna i wybitna, autorytet 

moralny. Do 2014 (dwa tysiące czternastego) roku była profesorem w 

warszawskiej Akademii Teatralnej im. (imienia) Aleksandra Zelwerowicza. 

Studenci cenili ją za mądrość i doświadczenie. Jest laureatką wielu odznaczeń 

państwowych. 

O sobie mówi, że więcej ról odrzuciła, niż przyjęła. W wywiadzie 

powiedziała: „Teatr bardziej przypomina życie. Natomiast film jest przygodą. W 

teatrze spotykam się z prawdziwym człowiekiem, tu i teraz. Przy filmie pracuje 

wielu ludzi, jest montaż, aktor nie ma wpływu na ostateczny kształt roli‖. 

Napisała książkę „31 (trzydzieści jeden) dni maja‖. To wzruszająca 

opowieść autobiograficzna, która powstała z zapisków niewysłanych listów do 

syna w maju 1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego) roku, 

gdy ten z rodziną wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 

W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku odbyła się premiera filmu 

„Sprawiedliwy‖, gdzie z aktorami młodego pokolenia wystąpiła Maja 

Komorowska i Beata Tyszkiewicz. Film wyreżyserował Michał Szczerbic. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jest ulubioną aktorką i muzą Krzysztofa Zanussiego.   

2. W „Weselu‖ Andrzeja Wajdy zagrała rolę Racheli.   

3. Odrzuciła rolę w filmie „Katyń‖.   

4. Jest autorką 4 (czterech) książek biograficznych.   

5. Pracuje jako wykładowca.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę ułożyć pytania do zdań. 

1. Maja Komorowska jest wybitną polską aktorką. 

2. Maja Komorowska jest ububioną aktorką polskiego reżysera, Krzysztofa 

Zanussiego. 

3. Film pt. (pod tytułem) „Panny z Wilka‖ był nominowany do Oskara. 

4. W filmie „Za ścianą‖ Maja Komorowska kreowała rolę młodego naukowca. 

5. Maja Komorowska na wieczorkach poetyckich czyta wiersze księdza Jana 

Twardowskiego. 

6. W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku wzięła udział w filmie pt. (pod 

tytułem) „Sprawiedliwy‖. 
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Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić tytuły filmów, w których wystąpiła Maja 

Komorowska: 

„Katyń‖, „Życie rodzinne‖, „Człowiek z żelaza‖, „Autor widmo‖, „Panny z 

Wilka‖, „Czterej pancerni i pies‖, „Rejs‖, „Wesele‖, „Dekalog‖, „Pianista‖, 

„Sprawiedliwy‖. 

 

F. Jerzy Skolimowski urodził się w 1938 (tysiąc dziewięćset 

trzydziestym ósmym) roku. To polski reżyser, malarz i poeta. Jest absolwentem 

etnografii i reżyserii na PWSF w Łodzi. Swoją karierę scenarzysty rozpoczął w 

słynnym filmie Polańskiego „Nóż w wodzie‖. Skolimowski zaliczany jest do 

nurtu „trzeciego kina polskiego‖, czyli okresu lat sześćdziesiątych XX 

(dwudziestego) wieku.  

W 1967 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym) roku nakręcił film 

„Ręce do góry‖, który cenzura wstrzymała i fakt ten miał bezpośredni wpływ na 

decyzję o emigracji. Za granicą reżyserował własne filmy, lecz jako bardzo 

krytyczny wobec siebie twórca uznał, że nie są to dobre obrazy i przestał się tym 

zajmować. Zaczął grać w filmach, najczęściej role Rosjan. Po kilkunastu latach 

wrócił do reżyserowania i w 2008 (dwa tysiące ósmym) roku pojawił się film 

„Cztery noce z Anną‖, bardzo intymny i przewrotny. Pokazał w nim historię 

szaleńczo zakochanego mężczyzny.  

W 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku przedstawił „Essential Killing‖, do 

którego scenariusz napisał w kilkanaście dni, zainspirowany brawurową 

ucieczką więźnia z tajnego więzienia amerykańskiego gdzieś w Europie. Film 

jest znakomicie oceniany, pełen symboli, poruszający. 

W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku Skolimowski zaprezentował na 

festiwalu w Wenecji thriller psychologiczny „11 (jedenaście) minut‖. Jak 

powiedział sam reżyser, film jest odpowiedzią na hollywoodzkie filmy akcji. Jest 

też filmem bardzo osobistym, zmuszającym do refleksji o tym, jak ważna jest 

każda minuta w życiu człowieka. Opowiada o mieszkańcach wielkiego miasta, 

którym w ciągu jedenastu minut nieoczekiwane wydarzenia odmieniły los. 

Jerzy Skolimowski obecnie mieszka w Polsce, był ojcem dwóch synów, 

aktorów i reżyserów. Młodszy syn, Józef, w maju 2013 (dwa tysiące 

trzynastego) roku wyjechał do Indii zbierać materiał do najnowszego filmu i 

nieoczekiwanie tam zmarł. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jako scenarzysta debiutował w filmie Romana Polańskiego „Nóż w wodzie‖.   

2. Kilkadziesiąt lat przebywał na emigracji.   

3. Film reżysera z 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku nosi tytuł „Dwanaście 

minut‖. 

  

4. Jest autorem scenariusza do filmu „ Essential Killing‖.   
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Ćwiczenie 2. Proszę streścić fabułę filmu „Essential Killing‖, używając 

poniższych wyrażeń: film fabularny, film współczesny, więźniowie, brawurowa 

ucieczka, tajne więzienie, Europa. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wyjaśnić sformułowanie „kino moralnego niepokoju‖. 

 

G. Beata Tyszkiewicz urodziła się w 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

ósmym) roku w Wilanowie w rodzinie arystokratycznej. Dzieciństwo miała o 

jakim można tylko pomarzyć; koszmaru wojny nie doświadczyła. Sama 

wspomina w książce: „Wydaje mi się ono po latach trochę nierealne, jak z 

literatury lub filmu. Mam wrażenie, jakby te wydarzenia dotyczyły innej osoby‖. 

Beata Tyszkiewicz olśniewa urodą i manierami, to prawdziwa dama 

polskiego kina, kobieta wytworna i dystyngowana. To polska aktorka 

telewizyjna i filmowa. Już jako młodziutka dziewczyna debiutowała w filmie 

„Zemsta‖, gdzie zagrała rolę Klary. Do tej pory wystąpiła w prawie stu 

produkcjach. Dyplom aktorski otrzymała bez ukończenia studiów. 

Aktorka współpracowała z najlepszymi polskimi reżyserami, występowała 

w serialach telewizyjnych, wszędzie odtwarzając niezapomniane role, zarówno 

w Polsce, jak i za granicą. 

W 1964 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym) roku zagrała 

wyśmienitą rolę w „Rękopisie znalezionym w Saragossie‖, który to film 

zaliczany jest do arcydzieł polskiego kina. 

Na planie filmowym spotykała się również z Andrzejem Wajdą, najpierw w 

filmie „Zaduszki‖, a potem w „Popiołach‖, gdzie zagrała rolę księżniczki Elżbiety. 

W pamięci wielu widzów utrwaliła się jako Izabela Łęcka z „Lalki‖. W tę 

postać wcieliła się wyśmienicie. Jej wyjątkowa uroda, szlacheckie gesty i 

zachowanie z powodzeniem odnalazły się też na planie filmu „Wielka miłość 

Balzaka‖. 

W 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) roku u znakomitego reżysera, 

Krzysztofa Zanussiego, zagrała w obrazie „Kontrakt‖, potem wzięła udział w 

kultowych komediach Juliusza Machulskiego „Seksmisja‖ i „Kingsajz‖. 

W 1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku wystąpiła 

w „Ferdydurke‖ Jerzego Skolimowskiego. 

Od kilku lat zasiada w jury popularnego show „Taniec z gwiazdami‖, 

stając się wsparciem dla tancerzy-amatorów. 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Beata Tyszkiewicz to prawdziwa dama polskiego kina.   

2. W „Lalce‖ wykreowała postać Izabeli Łęckiej.   

3. Swoją urodą oczarowała widzów w filmie „Wielka miłość Balzaka‖.   

4. Nigdy nie występowała w serialach telewizyjnych.   
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Ćwiczenie 2. Proszę wykreślić wyraz niepasujący do pozostałych. 
1. uroda – młodość – dźwig – wdzięk 
2. maniery – życzliwość – chleb – sympatia 
3. aktorka – gwiazda – lekarz – muza 
4. arystokracja – salon – szlachta – księżyc 
5. rola – film – sklep – teatr 
6. serial – asystent – wodewil – komedia 

 

 Ćwiczenie 3. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

 w jakich filmach wystąpiła Beata Tyszkiewicz? 

 jaką rolę odtwarzała w filmie pt. (pod tytułem) „Lalka‖? 
 
H. Krzysztof Kieślowski urodził się w 1941 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestym pierwszym) roku w Warszawie. Studia z reżyserii filmowej 
ukończył w Łodzi w 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku. To 
bardzo wrażliwy reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych.  

W pierwszym okresie swojej twórczości zajmował się kręceniem filmów 
dokumentalnych. Ukazywał w nich sytuację społeczną i polityczną okresu PRL 
(Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Jego bohaterowie jednak nie chcą walczyć z 
systemem, chcą tylko spokojnie pracować. Krytycy byli bardzo niechętni jego 
twórczości, niektóre filmy latami przeleżały na półkach. W 1980 (tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątym) roku zakończył produkcję dokumentów. Początkowa 
twórczość Kieślowskiego zaliczana jest do „kina moralnego niepokoju‖. Zasłynął 
realizując filmy o tematyce moralnej i egzystencjalnej. W pierwsze jego filmy 
fabularne „Personel‖ i „Amator‖ wplecione są wątki autobiograficzne. 

„Dekalog‖ to cykl dziesięciu obrazów, swą tematyką nawiązujący do 
przykazań Bożych. W tych filmach odszedł Kieślowski już od tematyki 
politycznej, zmienił swój język filmowy i jak sam powiedział: „Starałem się 
pokazać pojedynczych ludzi w jakichś trudnych sytuacjach‖.  

Kolejne filmy produkował we Francji. W „Podwójnym życiu Weroniki‖ 
przedstawił dwie kobiety urodzone w tym samym dniu, lecz w innym kraju. 
Bohaterki z niewiadomych powodów są sobie bardzo bliskie – choć się nie znają 
i nic o sobie nie wiedzą, łączy je jednak jakaś metafizyczna więź. 

W 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim) roku powstał 
słynny obraz „Trzy kolory: Niebieski‖, w następnym „Trzy kolory: Biały‖ i 
„Trzy kolory: Czerwony‖. Za ten tryptyk reżyser otrzymał wiele nagród. 
Przestawił w nim oryginalne układy międzyludzkie w atmosferze tajemniczości, 
klimatycznie, nastrojowo. Filmy ubarwia muzyka Zbigniewa Preisnera, która 
wzmacnia dramaturgię, zmusza do refleksji. Filmami tymi Kieślowski umocnił 
swoją pozycję w świecie filmu, a wielu młodych twórców czerpie inspirację z 
jego dorobku. 

O swojej twórczości powiedział: „Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy 

zaczyna cokolwiek robić. Ja chyba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w 

dosłownym tego słowa znaczeniu. Myślałem, że uda się ten świat opisać‖. 
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Wybitny reżyser, scenarzysta, kontrowersyjny artysta i esteta zmarł w 1996 
(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym) roku w Warszawie. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Reżyser urodził się w Warszawie.   

2. Jest przedstawicielem „kina moralnego niepokoju‖.   

3. „Dekalog‖ to cykl 15 (piętnastu) filmów.   

4. W 2003 (dwa tysiące trzecim) roku powstał film „Trzy kolory: Niebieski‖.   

5. Nakręcił filmy o tematyce egzystencjalnej.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wstawić wyrazy z nawiasu w odpowiedniej formie. 
1. Krzysztof Kieślowski studia z (reżyseria filmowa) .......................................... 
ukończył w Łodzi. 
2. Reżyser w swoje pierwsze (film fabularny) ...................................................... 
wplótł wątki autobiograficzne. 
3. „Dekalog‖ to cykl (dziesięć) ....................................................... obrazów. 
4. Tryptyk to dzieło literackie lub filmowe składające się z (trzy) 
..................................... części. 
5. Kieślowski jest reżyserem (film) ....................... dokumentalnych i 
fabularnych.  
6. Reżyser jest (przedstawiciel) ................................................. „kina moralnego 
niepokoju‖. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę wymienić najbardziej znane tytuły filmów Krzysztofa 
Kieślowskiego. 

 
I. Pola Raksa urodziła się w 1941 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 

pierwszym) roku w Lidzie – mieście znajdującym się na terytorium obecnej 
Białorusi. Po II (drugiej) wojnie światowej wraz z rodzicami zamieszkała we 
Wrocławiu i tam ukończyła szkolę średnią. Rozpoczęła studia na filologii 
polskiej.  

W tym czasie piękną dziewczynę spotkała reżyserka Maria Kaniewska, 
która kompletowała obsadę do filmu „Szatan z siódmej klasy‖ na podstawie 
powieści Kornela Makuszyńskiego. Pola Raksa zagrała w tym filmie rolę 
Wandy Gąsowskiej. Bardzo spodobała jej się ta praca, dlatego polonistykę 
przerwała i rozpoczęła studia w Łodzi w PWSFTViT (Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej) im. Leona Schillera.  

Po studiach rozpoczęła pracę w teatrze w Łodzi, potem w Warszawie. W 
tym czasie wzięła udział w kilku filmach – ze Zbyszkiem Cybulskim w „Ich 
dniu powszednim‖, potem w „Panience z okienka‖, gdzie otrzymała główną 
rolę. Jej niezwykłą urodę i zapał do pracy odnajdujemy również w „Rękopisie 
znalezionym w Saragossie‖. W „Popiołach‖ wystąpiła wraz z Danielem 
Olbrychskim u Andrzeja Wajdy. W tym filmie zagrała rolę Heleny. 
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Połowa lat sześćdziesiątym to czas „Czterech pancernych i psa‖, serialu 

bardzo popularnego w kraju i za granicą. W tym filmie wcieliła się w postać 

ślicznej Marusi, radzieckiej sanitariuszki. Rola ta przyniosła jej największy 

rozgłos i sławę. 

W 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim) roku wystąpiła w 

filmie Marka Piwowskiego „Uprowadzenie Agaty‖ i była to jej ostatnia rola 

filmowa. Wcieliła się w niej w matkę Agaty. 

Bogdan Olewicz napisał kultowy tekst „Autobiografia‖ dla zespołu 

„Perfect‖, w którym solista śpiewa o jej nieprzeciętnej urodzie: „Za jej Poli 

Raksy twarz każdy by się zabić dał‖. Piosenka ta stała się hymnem 

„Solidarności‖ i stanu wojennego na początku lat osiemdziesiątych XX 

(dwudziestego) wieku w Polsce. 

Obecnie Pola Raksa projektuje kostiumy i pisze artykuły o historii mody. 

Prywatnie jest matką jednego syna z małżeństwa z reżyserem Andrzejem 

Kostenką. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodziła się na terenie obecnej Ukrainy.   

2. W „Czterech pancernych i psie‖ odtwarzała rolę radzieckiej pisarki.   

3. Jej ostatnią rolę filmową możemy obejrzeć w „Uprowadzeniu Agaty‖.   

4. Debiutowała w czasie studiów w łódzkiej filmówce.    

5. Napisała dla zespołu Perfect piosenkę „Autobiografia‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podać tytuł najbardziej popularnego filmu, w którym 

wystąpiła Pola Raksa w roli radzieckiej sanitariuszki. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wykreślić wyraz niepasujący do pozostałych: 

1. szatan – anioł – Lucyfer – diabeł 

2. panienka – dziewczynka – mróz – kobieta 

3. pielęgniarka – lekarz – sanitariuszka – cymbałki 

4. Agata – Zosia – Tomek – Ola 

5. piosenka – hymn – szlagier – grzyb 

6. reżyser – aktor – scenarzysta – ślusarz 

7. kostium – moda – ubranie – zawód 

8. uroda – czar – wdzięk – małżeństwo 

 

J. Krystyna Janda urodziła się w 1952 (tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątym drugim) roku w Starachowicach. Ukończyła PWST w 

Warszawie i już w czasie studiów debiutowała na deskach teatru w sztuce 

Antona Czechowa „Trzy siostry‖.  

Po studiach rozpoczęła pracę w teatrze, a jako aktorka filmowa rozpoczęła 

swoja karierę w filmie Andrzeja Wajdy „Człowiek z marmuru‖, gdzie zagrała 
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młodą studentkę reżyserii. Zarówno rola, jak i cały film odbiły się głośnym 

echem w Polsce, zbierały od krytyków negatywne recenzje, a od widzów same 

entuzjastyczne. Jest jedną z ulubionych aktorek Andrzeja Wajdy. Janda to 

kobieta znana i rozpoznawalna ze względu na wszystkie role, w jakie się 

wcielała. W następnym filmie Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza‖ śpiewa 

patriotyczną „Balladę o Janku Wiśniewskim‖. 

Wystąpiła też w „Tataraku‖ Andrzeja Wajdy. Sam reżyser powiedział: 

„Przez 54 (pięćdziesiąt cztery) lata w zawodzie marzyłem o różnych filmach. O 

tych, które nakręciłem, i takich, których nie udało mi się zrealizować. „Tatarak‖ 

dojrzewał we mnie jednak coraz bardziej z myślą o tym, że jest w nim rola dla 

Krystyny Jandy‖. 

W 2005 (dwa tysiące piątym) roku założyła własny teatr „Polonia‖ w 

Warszawie. W 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku otworzyła nową scenę w 

„Och-teatrze‖, którym zarządza jej córka Maria Seweryn. W czasie pracy we 

własnych teatrach napotkała dużo trudności, głównie finansowych. Powiedziała 

wtedy: „Mnie teatru nikt nie dał, sama go stworzyłam. Nie rozumiem tej buty, 

tego roszczenia, które ma środowisko teatralne, że należą im się miliony, a oni 

roztoczą jakąś wizję. Wiem, że awangarda kosztuje i ona musi mieć pieniądze, 

bo sztuki wizjonerskie potrzebują nakładów. Jednak dobre spektakle można 

robić też za małe pieniądze. A koszty utrzymania teatru państwowego, 

utrzymania całej instytucji, są niewiarygodne. Przysięgam, gdybym miała takie 

pieniądze, zbudowałabym z tego teatr‖. 

Janda to kobieta z pasją, energiczna, podziwiana w środowisku 

artystycznym. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Karierę aktorską rozpoczęła w teatrze.   

2. Pierwszy film, w którym wystąpiła to „Człowiek z marmuru‖.   

3. Jest właścicielką teatru „Rozmaitości‖.   

4. Jest jedną z ulubionych aktorek Jerzego Skolimowskiego.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wstawić wyrażenie w nawiasie w odpowiedniej 

formie. 

1. Krystyna Janda (debiutować) ................................. w sztuce Antona 

Czechowa „Trzy siostry‖. 

2. W „Człowieku z marmuru‖ zagrała rolę (młoda studentka) ........................... 

reżyserii. 

3. Krystyna Janda jest (właścicielka) ..................................... warszawskiego 

teatru „Polonia‖. 

4. Andrzej Wajda zaproponował Krystynie Jandzie rolę w („Tatarak‖) 

................................... . 
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Ćwiczenie 3. Proszę wybrać poprawną odpowiedź. 
1. Film to: utwór audiowizualny / obraz olejny / partytura / dekret. 
2. Aktor to: człowiek / ślimak / tęcza / masaż. 
3. Kamera to: czasopismo / aparat rejestrujący / samochód / piosenka. 
4. Plan filmowy to: powietrze / ślad / przestrzeń / telewizor. 

 
K. Jan Komasa urodził się w 1981 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 

pierwszym) roku. Ukończył studia w łódzkiej filmówce i już w 2005 (dwa 
tysiące piątym) roku zrobiło się o nim głośno po filmie „Oda do radości‖, 
historii młodych ludzi, którzy podjęli decyzję o emigracji do Anglii. Nie 
pokazują swojego buntu wobec dorosłych, nie są wyrachowani, tylko pogubieni. 

W 2008 (dwa tysiące ósmym) roku powstało widowisko teatralne, 
wielokrotnie nagradzana „Golgota wrocławska‖, w której pokazuje powojenny 
aparat Służby Bezpieczeństwa, gdzie funkcjonariusze sfingowali dowody tak, by 
sąd skazał na śmierć śląskiego patriotę. Reżyser przedstawił portret psychologiczny 
okrutnego ubeka z Wrocławia i jak napisała Magdalena Rigamonti: „U Komasy to 
snujący się po ekranie upiór, który bardziej przypomina trupa niż istotę 
ciepłokrwistą. Ale kiedy zaczyna przesłuchanie, nabiera życia‖. 

W 2011 (dwa tysiące jedenastym) roku, wykorzystując nowe media, obraz 
żywy i animację komputerową, pokazał „Salę samobójców‖. To historia 
kilkunastoletniego chłopca, który szuka wsparcia w niebezpiecznym świecie 
Internetu. 

Sześćdziesiąt trzy dni powstawał film „Miasto 44 (czterdzieści cztery)‖. 
Reżyser przygotowywał się do tego filmu niezwykle dokładnie. Filmowcy 
starannie dobrali muzykę, kostiumy, stosowali nowoczesne techniki 
komputerowe i efekty dźwiękowe. Na plan filmowy Komasa zaprosił tylko 
młodych, nieznanych aktorów po to, by widz skupił się na treści fabuły. Film 
opowiada o tragicznych dziejach Warszawy, pokazuje miasto i ludzi, powolne 
sceny miłosne na tle ognia pocisków, psychopatycznych Niemców, 
przejaskrawione portrety powstańców, przemoc i śmierć. Premiera filmu odbyła 
się w siedemdziesiątą rocznicę powstania warszawskiego. 

Jan Komasa jest też pomysłodawcą filmu dokumentalnego „Powstanie 
Warszawskie‖, który został zrealizowany na zamówienie Muzeum Powstania 
Warszawskiego, a wykonany techniką kolorowania i odnowienia cyfrowo 
kronik z sierpnia 1944 (tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego) roku. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Komasa ukończył studia w łódzkiej filmówce.   

2. Jest reżyserem „Sali samobójców‖.   

3. W „Mieście 44 (czterdzieści cztery)‖ występuje wielu znanych aktorów.   

4. W swoim filmie pokazuje ostatni dzień wojny w Polsce.   

5. Jest pomysłodawcą filmu fabularnego „Powstanie Warszawskie‖.   
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Ćwiczenie 2. Proszę opisać, jaki problem współczesnej młodzieży porusza 

film „Sala samobójców‖. Proszę przedstawić swoją opinię na temat tego 

problemu. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę opisać fabułę filmu „Miasto 44‖ i wyjaśnić dlaczego 

zagrali w nim mało znani aktorzy. 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 kto jest twórcą teatru śmierci? 

 kto jest reżyserem filmów „Katyń‖ i „Popiół i diament‖? 

 kto i za jakie filmy otrzymał Oscara? 

 kto jest autorem „Dekalogu‖? 

 kto jest reżyserem filmu „Ogniem i mieczem‖? 


