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GENERAŁ ANDERS I WIELKA DROGA 

30 WRZEŚNIA | GODZ. 18:30 | Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci  

11 SIERPNIA-3 PAŹDZIERNIKA | Nabrzeże Pomorskie przed okrętem ORP Błyskawica 

w Gdyni 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza 30 września do Klubu Marynarki Wojennej 

RIWIERA na repremierę odrestaurowanego w tym roku pierwszego polskiego powojennego filmu 

fabularnego pt. Wielka Droga w reż. Michała Waszyńskiego z 1946 r. Film, pełen wątków 

patriotycznych, pokazuje światu udział Polaków w kluczowych wydarzeniach II wojny światowej 

oraz ich zasługi dla jej zakończenia. Zaprezentujemy również po raz pierwszy na wielkim ekranie film 

fabularny Michała Waszyńskiego z 1944 r. MP. Adama i Ewy. Podczas wydarzenia odbędzie się 

debata na temat rekonstrukcji, digitalizacji i cyfryzacji filmowej Uwalniamy obrazy! oraz koncert 

Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Pokazom towarzyszy również wystawa plenerowa Wielka Droga. 

Armia Andersa przygotowana w oparciu o materiały archiwalne ze zbiorów FINA. Wydana specjalnie 

z okazji repremiery filmu publikacja przybliża temat filmowej Wielkiej Drogi oraz postaci II Korpusu 

Polskiego, w tym generała Władysława Andersa. 

 

 

materiały promocyjne FINA 
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Obchody repremiery Wielkiej Drogi zostały zainaugurowane w 130. rocznicę urodzin Generała 

Władysława Andersa 11  sierpnia 2022 uroczystym otwarciem wystawy plenerowej upamiętniającej 

Wielką Drogę Armii Andersa. Ekspozycję prezentowaną na Nabrzeżu Pomorskim przed Okrętem ORP 

Błyskawica w Gdyni można oglądać do 3  października.  

Pierwszy pokaz filmu odbył się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach 

repremiery pokażemy film ponownie w trakcie Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci 30 września 

o  godz. 18:30. 

Film Waszyńskiego stanowi zabytek historyczny, który oprócz elementów fabuły, zawiera cenne 

zdjęcia dokumentalne obrazujące drogę Polaków z Sybiru do Włoch. Film ukazuje bowiem wojenną 

drogę polskich żołnierzy formujących Armię Andersa w dalekiej Rosji, którą śledzimy przez pryzmat 

losów pary narzeczonych ze Lwowa, rozłączonych w wojennej zawierusze. W filmie zostały 

wykorzystane materiały dokumentalne zarejestrowane przez filmowców podążających szlakiem 

bojowym II Korpusu. Widzimy m.in. atak ZSRS na Polskę 17 września 1939, wywózki na Sybir, 

podpisanie paktu Sikorski-Majski, wyjście żołnierzy Andersa do Iranu, Palestyny i Iraku, Egiptu, walki 

we Włoszech oraz bitwę o Monte Cassino. Obok Jadwigi Andrzejewskiej i Albina Ossowskiego w jednej 

z głównych ról wystąpiła ówczesna narzeczona generała Andersa - Renata Bogdańska. Niewątpliwym 

atutem filmu jest także udział samego generała Władysława Andersa. 

Projekcji towarzyszyć będzie debata na temat prac restauratorskich, digitalizacji oraz wątków 

historycznych Wielkiej Drogi. Z tej okazji została również wydana publikacja historyczno-edukacyjna 

dotycząca postaci generała Andersa i filmu Wielka Droga oraz wznowienie wydania książki Trzy dni 

zdjęciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim Marii Dłużewskiej. 

__________________________________________________________________________________ 
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PROGRAM 

30 września 2022 

Klub Marynarki Wojennej Riwiera, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia 

15:00 
Pokaz filmu MP. Adama i Ewy, reż. Michał Waszyński, Polska, 1944 
Pierwszy oficjalny pokaz filmu na wielkim ekranie. 
 

15:35 
Uwalniamy obrazy!  
Debata na temat rekonstrukcji, digitalizacji i cyfryzacji materiałów archiwalnych Filmoteki Narodowej 
– Instytutu Audiowizualnego 
Udział wezmą:  
Robert Kaczmarek, Dyrektor FINA  
Monika Piętas-Kurek, Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Digitalizacji 
Grzegorz Zajączkowski, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
Prowadzenie: Magdalena Uchaniuk  

 

18:30 
Pokaz filmu Wielka Droga, reż. Michał Waszyński, Polska, 1946 
 

20:35 
Koncert Kwartetu Ptaszyna Wróblewskiego (obowiązują zaproszenia) 
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MP. Adama i Ewy, reż. Michał Waszyński, Polska, 1944, 30 min 
 

Dwaj polscy żołnierze: Warszawiak Antek i Lwowiak Jóźko, spotyka ją się w tzw. MP., czyli Miejscu 
Postoju w Bagdadzie. Kiedyś to tu znajdował się biblijny raj – miejsce postoju Adama i Ewy. Obecnie 
stacjonuje tu polska armia. Antek i Jóźko opowiadają sobie o swoich wojennych losach. Narratorem w 
filmie jest Wojciech Wojtecki, aktor, który zdążył zadebiutować jeszcze przed wojną (drugoplanowa 
rola w filmie Ordynat Michorowski), a po wojnie przeniósł się do Londynu. Był związany m.in. z  Radiem 
Wolna Europa. 
 

Wielka Droga, reż. Michał Waszyński, Polska, 1946, 87 min 
 
Film przedstawia losy pary narzeczonych rozłączonych wojną: od oblężenia Lwowa w 1939 roku do 

formowania Armii Andersa w ZSRS poprzez tułaczkę w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie aż po kampanię 

włoską. Istotnym i najbardziej wartościowym elementem filmu są autentyczne zdjęcia dokumentalne, 

m. in. z bitwy o Monte Cassino, w której bohater filmu – Adam zostaje ranny. 

Wielka Droga to film mający już ponad 75 lat, jednak dopiero od stosunkowo niedawna znany jest 

polskiej publiczności. Jedyna dotychczas znana w Polsce wersja tego filmu trafiła do zbiorów Filmoteki 

Narodowej w 1962 roku z USA. Jednak z uwagi na niewygodne dla Rosji Sowieckiej wątki film ten przez 

25 lat przeleżał na półce i nie był publicznie pokazywany. Ponieważ zawierał liczne autentyczne zapisy 

realizowane przez czołówkę filmową, ukazujące życie II Korpusu na całej trasie jego przemarszu, 

ćwiczenia oraz udział w operacjach wojskowych, z przygotowaniami do bitwy o Monte Cassino na 

czele, nie był traktowany jako film, lecz jako dokumentalne materiały filmowe i udostępniane były 

tylko jego fragmenty. Pierwsze pokazy całości, choć dostępne jedynie dla środowisk studenckich, 

odbyły się w latach 1988– 1989 w Katowicach i we Wrocławiu. W kwietniu 1991 roku film został 

wyemitowany przez telewizję i był to pierwszy raz, kiedy został on w Polsce zaprezentowany szerokiej 

publiczności. Dopiero wtedy, po 45 latach od premiery, Wielka Droga zaistniała w świadomości 

widzów w kraju.  

Przygotowana przez Filmotekę Narodową- Instytut Audiowizualny premiera odrestaurowanego filmu 

Wielka Droga jest kolejnym niezwykle ważnym przedsięwzięciem zmierzającym do przywrócenia 

polskiej kulturze i pamięci zbiorowej dokonań polskich twórców – tym razem scenicznych i teatralnych. 

Jest aktem oddania należnego miejsca w polskiej kulturze artystom wojennym, a później 

emigracyjnym, którzy będąc również żołnierzami, dzielili z żołnierzami II Korpusu tułaczy los i 

niewygody warunków frontowych, a jednocześnie swoim talentem i tworzonym pięknem 

podtrzymywali ducha narodowego i wiarę w powrót do wolnej ojczyzny – której wielu z nich nigdy nie 

doczekało. Wędrówka Wielkiej Drogi do publiczności w Polsce była długa. Dzięki Filmotece Narodowej 

– Instytutowi Audiowizualnemu mamy dziś możliwość obcowania z wyjątkowym zabytkiem polskiej 
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kinematografii. Podążając za bohaterami filmowymi, możemy symbolicznie przejść wraz z Armią 

Andersa szlak Wielkiej Drogi. 

__________________________________________________________________________________ 

Wystawa Wielka Droga. Armia Andersa  

Wystawa ukazuje niezwykłą historię przemarszu Armii Andersa – 120 000 ludzi, którzy w ciągu 

1334  dni pokonali 12 500 kilometrów, wędrując przez trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. 

Począwszy od Buzułuku w ZSRS, przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt po Włochy Armia Andersa wytyczyła 

szlak Wielkiej Drogi, która wieść ją miała do Polski. 

Ekspozycja wystawy „Wielka Droga. Armia Andersa” podporządkowana została poszczególnym 

etapom Wielkiej Drogi, począwszy od historii lwowskich Polaków, przez wybuch II wojny światowej, 

deportacje na Syberię, organizację Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, po Iran, Irak, Palestynę, Egipt, 

Włochy. Wraz z żołnierzami i artystami Andersa możemy przemierzyć szlak Wielkiej Drogi, stając się 

na chwilę świadkami zarówno wielkich, historycznych momentów, jak i zwyczajnej codzienności 

w  zmieniającym się krajobrazie danego kraju. 

__________________________________________________________________________________ 
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Kwartet Ptaszyna Wróblewskiego 

Koncert Kwartetu Ptaszyna Wróblewskiego 

Kwartet powstał w połowie lat 90. Ma na koncie niezliczoną ilość koncertów, nagrań, udziałów 

w   festiwalach, a także mnóstwo zagranicznych eskapad, w tym do USA i mekki jazzmanów klubu 

Birdland. Reprezentuje muzykę opartą o najklasyczniejsze jazzowe tradycje, nie pomijając jednak 

bardziej współczesnych osiągnięć. Zespół stara się grać zawsze dynamicznie, aczkolwiek i liryczne 

klimaty nie są mu obce. Ucieka od wszelkiego rodzaju niesprawdzonych eksperymentów, ale także od 

dobrze sprawdzonych schematów. To powoduje, że nie jest wyobcowany od swojej publiczności.  

Liderem formacji jest Jan Ptaszyn Wróblewski, jeden z najważniejszych i najbardziej zasłużonych 

artystów w historii polskiego jazzu – wybitny saksofonista (tenorowy i barytonowy), kompozytor, 

aranżer, dyrygent, publicysta, dziennikarz radiowy, krytyk muzyczny, pedagog, konferansjer. Ostatnie 

płyty nagrane w kwartecie to Real Jazz (2005) oraz Supercalifragilistic (2007) – obie wydane przez BCD 

Records. Zespół ma kilka swoich oblicz i składów, opartych głównie na różnych basistach. Przez niemal 

18 lat etatowym kontrabasistą był Jacek Meira Niedziela. Zastąpili go po tym czasie Sławomir 

Kurkiewicz, Andrzej Święs, i Michał Kapczuk, należący do ścisłej czołówki polskich kontrabasistów.  
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W  2018 roku kwartet ujawnił swoją elektryczną twarz, kiedy do zespołu dołączył z gitarą basową 

Antoni Dębski. Skład ten zwany potocznie krakowskim, a nieoficjalnie w mediach społecznościowych 

Electric Bop Quartet pojawia się od czasu do czasu na koncertach na południu kraju. 

Skład zespołu: 

Jan Ptaszyn Wróblewski – saksofon tenorowy 

Wojciech Niedziela – pianino 

Michał Kapczuk – gitara basowa 

Marcin Jahr – perkusja 

__________________________________________________________________________________ 
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Trzy dni zdjęciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim, Maria Dłużewskiej, reedycja 

I z roku 2012 

Książka jest zapisem trzech dni spędzonych w Londynie przez ekipę filmową w domu Ireny Anders  

–  wdowy po generale Władysławie Andersie. Jej gościem jest Albin Ossowski. Zagrali parę 

narzeczonych w filmie Wielka droga (1946) w reżyserii Michała Waszyńskiego,  opowiadającym 

historię 2 Korpusu – Armii Andersa. W ciągu tytułowych trzech dni oglądają na wideo Wielka drogę. 

Film wywołuje wspomnienia, przywoływane są postaci kolegów, przyjaciół, najbliższych, z którymi 

rozdzieliła ich wojna. Irena Anders i Albin Ossowski opowiadają historię swojego życia, swoją drogę do 

2 Korpusu, emigracyjny los. Książkę wzbogaca kilkadziesiąt not biograficznych osób pojawiających 

w  tekście oraz zdjęcia i fotosy  z filmu Wielka droga, filmu Seans w reżyserii Marii Dłużewskiej, 

z  Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz z kolekcji prywatnych. 

Mała Polska na wychodźstwie. Wieka Droga Armii Andersa 

Towarzyszące repremierze Wielkiej Drogi wydawnictwo podejmuje próbę przywrócenia należnego 

miejsca w polskiej kulturze twórcom czasów wojny, również tym wywodzącym się z Armii Andersa, 

a  tworzącym później na emigracji. Artystom, którzy byli żołnierzami i tym, którzy im tylko towarzyszyli, 

dzieląc tułaczy los 2 Korpusu Polskiego. To oni podtrzymywali narodowego ducha i nieśli wiarę 

w  wolność i niepodległość Ojczyzny. Tworzyli wędrowną Polskę, budując jej struktury, wszędzie tam 

gdzie szło polskie wojsko generała Andersa. Autorzy publikacji starają się w swoich tekstach przywrócić 

historię ich dokonań. W publikacji możemy przeczytać m.in. tekst filmografa FINA o pracach 

restauratorskich wokół Wielkiej Drogi, artykuł Jana Wiktora Sienkiewicza o artystach generała Andersa 

czy analizę fenomenu kulturowego 2. Korpusu Macieja Rosolaka. 
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Organizatorzy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny 

Wydarzenia objęte są honorowym patronatem Ministra Jarosława Sellina. 

Partnerem wydarzeń jest Miasto Gdynia. 

Ponadto patronat nad uroczystościami objęły: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej, Port 

Gdynia, Festiwal NNW oraz TVP Kultura, TVP Historia, Radio Gdańsk i Radio Wnet. 
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