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Repremiera  filmu „Wielka Droga” na 47 FPFF w Gdyni 

 

Odrestaurowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny film wraca na 

wielki ekran. 

 

15 WRZEŚNIA  GODZ. 18:00| FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI | TEATR MUZYCZNY  

REPREMIERA WIELKIEJ DROGI |KONFERENCJA PRASOWA | DEBATA WOKÓŁ FILMU  

 

WIELKA DROGA, REŻ. MICHAŁ WASZYŃSKI, WŁOCHY, 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.  

Przygotowana przez Filmotekę Narodową 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.  
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