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Taśma z filmu I kadencja Sejmu i Senatu uległa procesom degradacji chemicznej. Zanikanie i odbarwienie obrazu są bardzo 
powszechne w przypadku taśm nitrocelulozowych. Po wystawieniu obrazu na działanie podwyższonej wilgotności i zanieczyszczeń 
powietrza srebro ulega korozji a ta powoduje zmiany tonalne obrazu, w tym blaknięcie. Reakcje utleniania, w tym chemicznego 
rozkładu azotanu celulozy są nieodwracalne. Zatem zadaniem FINY jest ich spowolnienie, przez przechowywanie najbardziej 
zniszczonych taśm w obniżonej temperaturze oraz zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania.

zdjęcie na okładce / FINA / Małgorzata Godzisz / klatka z filmu pt: I kadencja Sejmu i Senatu, 1922
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Słowo wstępne dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Szanowni Państwo

W imieniu wszystkich pra-
cowników i współpracowników 
Filmoteki Narodowej – Insty-
tutu Audiowizualnego z dumą  
i niecierpliwym oczekiwaniem przedstawiam 
Państwu raport, obrazujący nasze wspólne dzia-
łania, starania i cele 2019 roku. Mam wrażenie, że 
wyłania się z niego obraz bardzo zróżnicowany. 
Był to dla FINA czas doskonalenia się i odkrywa-
nia nowych środków wyrazu. Rozwijaliśmy nasze 
aktywności archiwalne rekonstruując i digitali-
zując dziesiątki materiałów filmowych. Uczest-
niczyliśmy aktywnie w programie Niepodległa, 
przywracając współczesnym widzom kolejne ob-
razy pierwszych lat odrodzonej Rzeczpospolitej. 
Pokazaliśmy milionom widzów współprodukowa-
ny z Telewizją Polską serial Młody Piłsudski, a tak-
że wiele innych koprodukcji fabularnych i doku-
mentalnych. To wszystko rzeczy ważne, dziejące 
się w dużej skali, podziwiane przez publiczność 
największych festiwali. 

Ale niemniej ważne dla nas i naszych part-
nerów były starania mniej spektakularne, acz 
wymagające równie wiele wysiłku. Z radością 
chcemy pokazać Państwu stały rozwój naszych 
programów edukacyjnych i upowszechnienio-
wych; przebojem zdobywającą widzów Ninatekę, 
rozpalającą młodzież Olimpiadę Wiedzy o Filmie, 
stale rozwijaną Filmotekę Szkolną, nasze porta-
le internetowe i akcje edukacyjne. Po raz kolej-
ny urosło i zdobyło nowych miłośników nasze  

 
 
coroczne filmowo-muzyczne 
Święto Niemego Kina. Okrzepło  
i wzbogaciło się o nowe możliwo-
ści i nowych fanów kino Iluzjon. 

Nawiązaliśmy i utrwaliliśmy relacje z licznymi 
festiwalami filmowymi w Polsce i za granicą. We 
współpracy z MKiDN poprowadziliśmy ważny 
dla całej polskiej branży filmowej program Film. 
Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach między-
narodowych stowarzyszeń archiwów audiowi-
zualnych, licznych organizacji branży filmowej, 
badawczych i naukowych. O wszystkim tym 
będziecie Państwo mogli przeczytań w naszym 
raporcie. 

W tym miejscu, chciałbym pozwolić sobie na 
osobistą refleksję. Największą satysfakcję spra-
wiają mi takie wydarzenia organizowane przez 
FINA, które nie przebiegają zgodnie z planem. 
Spotkania, trwające dłużej, niż przewidziano. 
Seanse kinowe, przeradzające się w dyskusje  
w kinowej kawiarni. Spotkania z twórcami, które 
odbiegają od tematu, i znajdują temat inny, cie-
kawszy niż zapowiedziany. Aby zdarzenia takie 
miały możliwość się wydarzyć, słowo wstępne 
musi być zwięzłe i nie rzucające długiego cienia.  
Raport niniejszy obrazuje pracę i zaangażowanie 
ponad 200 utalentowanych, twórczych, niezwy-
kłych ludzi. To im warto poświęcić czas. Ja zaś 
gorąco wszystkim pracownikom FINA dziękuję.

Dariusz Wieromiejczyk

FINA / Bartek Syta
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ZBIORY FINA

ZBIORY FINA TO JEDNE Z NAJWIĘKSZYCH 
ARCHIWÓW FILMOWYCH W EUROPIE. OBEJMUJĄ 
ONE BOGATĄ KOLEKCJĘ FILMÓW FABULARNYCH, 

DOKUMENTALNYCH, KRÓTKOMETRAŻOWYCH  
I ANIMOWANYCH, OGROMNE ZASOBY OKOŁOFILMOWE, 

A TAKŻE KSIĘGOZBIÓR LITERATURY FILMOWEJ, 
CZASOPISM I KATALOGÓW UDOSTĘPNIANY  

W SPECJALISTYCZNEJ BIBLIOTECE. 

Uniwersytet Iowa, archiwa / Kent, Frederick W. (Frederick Wallace), 1894–1984, próby rozciągania w laboratorium 
inżynierskim / domena publiczna / FINA / Paweł i Gaweł, reż. Mieczysław Krawicz, 1938

2000
polskich filmów fabularnych 

filmów animowanych
2000

filmów przedwojennych
160

filmów zagranicznych
15000

polskich filmów dokumentalnych 
100000

i krótkometrażowych
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Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Zbiory FINA

Zasoby FINA to zbiory analogowe oraz zbiory 
cyfrowe. W archiwum analogowym FINA odna-
leźć można kolekcje taśm filmowych, w tym tak-
że negatywy filmowe, materiały nitro oraz aceto, 
ponad 2000 polskich filmów fabularnych i tylu 
samych polskich filmów animowanych, 100 000 
polskich filmów dokumentalnych i krótkometra-
żowych, 160 filmów przedwojennych oraz 15 000 
filmów zagranicznych. Zbiory okołofilmowe to 
głownie materiały fotograficzne, plakaty i afi-
sze, programy filmowe, materiały literackie, ta-
kie jak: scenopisy, scenariusze, nowele filmowe, 
listy dialogowe i montażowe, materiały graficzne 
oraz nuty. W zasobach bibliotecznych znajdują 
się czasopisma, broszury, wycinki prasowe oraz 
druki festiwalowe.

Zasoby cyfrowe to głównie digitalizowane  
i pozyskiwane w wersjach cyfrowych: filmy, ma-
teriały audiowizualne, materiały audio oraz foto-
graficzne, a także plakaty.

Przechowywanie zbiorów 
analogowych i cyfrowych 

Kolekcja FINA składa się z różnorodnych mate-
riałów filmowych i okołofilmowych. Są to w więk-
szości analogowe nośniki audiowizualne i audial-
ne: taśmy filmowe i magnetyczne, kasety wideo  
i dyski optyczne, płyty szelakowe i winylowe oraz 
materiały archiwalne na papierowym podłożu, ta 
kie jak: plakaty, programy filmowe, scenariusze, 

projekty scenograficzne, fotografie, ale również 
zabytki techniki, dyplomy, medale i statuetki. 
Zbiory FINA przechowywane są w siedmiu loka-
lizacjach. Pięć z nich znajduje się w Warszawie, 
pozostałe dwie w Łodzi i w Regułach. Do najwięk-
szych wyzwań stojących przed instytucją, poza 
rozproszeniem kolekcji, należy zapewnienie zbio-
rom odpowiednich warunków przechowywania, 
które szczególnie w przypadku światłoczułych 
taśm filmowych oraz taśm magnetycznych są 
bardzo restrykcyjne. Między innymi z tego wła-
śnie powodu FINA w 2019 roku zapoczątkowała 
przedsięwzięcie przechowywania najbardziej 
zdegradowanych chemicznie taśm celuloidowych 
w znacznie obniżonych temperaturach. W tym 
celu zostały zakupione specjalistyczne urządze-
nia chłodzące oraz przeprowadzono szkolenia 
pracowników.

Repozytorium Cyfrowe to jednostka, której 
zadaniem jest cyfrowe archiwizowanie i zabez-
pieczenie danych i zasobów cyfrowych FINA. Nad-
zorowana i rozwijana przez zespół Repozytorium 
Cyfrowego baza danych Centralny Katalog, to 
zintegrowany system zarządzania metadanymi 
oraz zasobami plikowymi. W 2019 roku priory-
tetem Repozytorium Cyfrowego było zabezpie-
czenie zgromadzonego zbioru cyfrowego i prze-
noszenie na taśmy LTO digitalizowanych filmów, 
jak również poszerzanie możliwości archiwizacji 
i opisu danych dla poszczególnych zbiorów FINA. 
Kontynuowane były również procesy mające na 
celu scalenie istniejących baz informacji w spójny 
katalog zasobów. Działania te pozwolą na kom-
pletne przeszukiwanie zbiorów analogowych  
i cyfrowych, z uwzględnieniem profesjonalnego 
opisu wszystkich zbiorów filmowych, audiowizu-
alnych i audialnych FINA.

Raport FINA 2019 ZBIORY FINA
• 01 — Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Pixabay 
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ZBIORY FINA
• 01 — Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Raport FINA 2019

Na koniec roku 2019 w systemie znajdowało 
się ponad 795 tysięcy obiektów z dedykowanymi 
informacjami oraz kompleksowym opisem zbio-
rów FINA, w tym dane opisujące ponad 45 000 ty-
tułów filmowych: fabularnych, dokumentalnych 
i animowanych oraz kroniki i ponad 9500 audycji 
radiowych i programów telewizyjnych.

Opracowanie filmograficzne  
i filmoznawcze zbiorów 

W FINA opracowywaniem zbiorów cyfrowych 
i analogowych zajmują się filmoznawcy z powo-
łania – miłośnicy filmu, pełni pasji i oddani wy-
konywanej pracy. Poszukują oni materiałów do-
kumentacyjnych do polskich filmów i opisują je  
w bazach danych.

2019 rok upłynął pod znakiem prowadzenia 
inwentarzy i kwerend zaginionych polskich fil-
mów we współpracy z archiwami zagranicznymi, 
typowania filmów do pozyskania drogą wymiany, 
prowadzenia prac badawczo-naukowych, a także 
promowania zasobów FINA w mediach.

W 2019 r. w FINA opracowano 102 polskie po-
wojenne filmy fabularne, a do 193 tytułów po-
wstały pełne czołówki. Ponadto przeprowadzono 
digitalizację 20100 materiałów fotograficznych, 
660 plakatów, 4953 skanów materiałów literac-
kich, 127 skanów zapisów nutowych, 57 skanów 
projektów scenograficznych, około 10 500 ska-
nów list dialogowych i montażowych oraz około 
390 skanów materiałów bibliotecznych.

W SYSTEMIE 
CENTRALNEGO KATALOGU 

PRZECHOWYWANE 
JEST PONAD 

45 MILIONÓW 
PLIKÓW WRAZ 

Z METADANYMI.

FINA / Łukasz Gawroński 
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Digitalizacja i restauracja zbiorów

Konserwacja zbiorów

Utrzymanie w należytym stanie zbiorów fil-
mowych i kolekcji materiałów okołofilmowych 
oraz przygotowanie i udostępnienie wybranej 
części zbiorów do digitalizacji i prezentacji kino-
wych jest jednym z głównych zadań FINA. 

W 2019 roku zabiegom konserwatorskim,  
w tym prewencyjnym, poddano 6 825 762 metrów 
taśmy filmowej w formatach: 35 mm, 16 mm,  
8 mm oraz wykonano czyszczenie ultradźwięko-
we (mechaniczne) materiałów filmowych. 

Konserwacji poddano najstarsze przedwo-
jenne filmy fabularne. Podlegały jej nośniki na 
łatwopalnej taśmie nitro do 10 przedwojennych 
filmów. Dodatkowo przeprowadzono konserwa-
cję 5 – najstarszych, ręcznie barwionych, łatwo-
palnych taśm filmowych pochodzących z kolekcji 
filmów zagranicznych FINA. Prace zostały poprze-
dzone badaniami identyfikującymi barwniki oraz 
ich wpływ na poziom zakwaszenia podłoża taśmy 
filmowej. 

Co szczególnie istotne, w 2019 r. udało się po-
prawić warunki przechowywania zbiorów FINA, 
m.in. poprzez ich systematyczne przepakowy-
wanie w opakowania z atestem P.A.T., przenie-
sienie zbiorów okołofilmowych do magazynu  
w Regułach, a także poprzez wdrożenie projektu 
długotrwałego przechowywania najbardziej zde-
gradowanych nośników w temperaturach poniżej 
zera stopni.
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REALIZOWANA PRZEZ FINA 
CYFROWA REKONSTRUKCJA 
MATERIAŁÓW FILMOWYCH 
UMOŻLIWIA KORZYSTANIE 

Z DZIEŁ, KTÓRE ORYGINALNIE 
ZAPISANE BYŁY NA TAŚMACH 
FILMOWYCH I ZNAJDUJĄ SIĘ

W ARCHIWACH. 

ABY JAK NAJWIĘCEJ 
MATERIAŁÓW MOGŁO 

TRAFIĆ DO PUBLICZNOŚCI 
POPRZEZ CYFROWE KANAŁY 

DYSTRYBUCJI, W FINA CORAZ 
CZĘŚCIEJ SIĘGA SIĘ PO 

PROCES REMASTERINGU, 
KTÓRY WYKORZYSTUJE 

PROSTE, A CZĘSTO BARDZO 
ZADOWALAJĄCE MECHANIZMY 
OBRÓBKI OBRAZU I DŹWIĘKU.

FINA / Kamila Białkowska / materiały ze zbiorów FINA 
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FINA / Kamila Białkowska / materiały ze zbiorów FINA
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Raport FINA 2019

Digitalizacja zbiorów filmowych  
i okołofilmowych

FINA posiada wyjątkową w skali świata bazę 
sprzętową, która umożliwia pracę zarówno z 
taśmami filmowymi w profesjonalnych standar-
dach 16mm i 35mm, jak również z formatami 
amatorskimi 8mm, S8 mm czy 9,5mm. W FINA 
możliwe jest skanowanie do 6K wraz z HDR, ska-
nowanie na mokro, a także wykonywanie kopii cy-
frowych w szybkości nawet 60 klatek na sekundę.

W pracowniach FINA zeskanowano w 2019 
roku ponad 6 tys. minut materiałów zawartych 
na taśmach filmowych. Były to prace na zasobach 
własnych FINA, jak również wykonane na zlece-
nie innych podmiotów czy instytucji. 

To kolejny rok, w którym proces digitalizacji 
konsekwentnie skupiał się na najbardziej za-
grożonych zniszczeniem materiałach przedwo-
jennych. Wśród zeskanowanych tytułów można 
wymienić m.in powstałe w latach 1933 – 1939  
fabuły: Każdemu wolno kochać i Śluby ułańskie 
w reż. Mieczysława Krawicza, Przeor Kordecki 
z roku 1934 w reżyserii Edwarda Puchalskiego, 
Bezimienni bohaterowie z roku 1932 w reżyserii 
Michała Waszyńskiego.

ZBIORY FINA
• 02 — Digitalizacja i restauracja zbiorów

FINA / Malwina Toczek 



Rekonstrukcja cyfrowa

Wśród projektów rekonstrukcji cyfrowej reali-
zowanych w 2019 roku znalazły się:

Janko Muzykant (1930)
w reż. Ryszarda Ordyńskiego. 

Zrekonstruowany w standardzie 4K film zo-
stał zauważony i doceniony w Stanach Zjedno-
czonych. Ścieżkę dźwiękową do filmu pozyskano 
z płyt winylowych a jego międzynarodowa pre-
miera zaplanowana jest na 2020 rok.

Polonia Restituta (1928)  
Sztandar Wolności (1935)

Oba to filmy dokumentalne o doniosłym 
znaczeniu dla historii Polski. Sztandar Wolno-
ści, który miał swoją premierę 13 listopada 2019 
roku w kinie Iluzjon był niezwykle skomplikowa-
nym pod względem edycji i montażu projektem. 
Film zmontowano z piętnastu kopii pozyska-
nych z polskich i zagranicznych instytucji, m.in 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, 
Museum of Modern Art oraz Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce, a także od osób prywat-
nych. Z ponad 8 godzin dostępnych materiałów 
źródłowych, wytypowano najlepsze jakościowo i 
zmontowano kompletny obraz filmowy o długo-
ści 82 minut. Dźwięk natomiast zdigitalizowano 
innowacyjną technologią graficznej analizy zapi-
su dźwięku optycznego. 
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Z wycieczki stowarzyszenia weteranów
do Polski (1927)

Projekt polegający na masteringu obrazu  
i dźwięku zrealizowano we współpracy z Instytu-
tem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem 
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Planowane 
jest wydanie filmu na nośniku Blu-ray. 

Filmy animowane z kolekcji wytwórni 
Se–Ma–For oraz filmy animowane
zrealizowane przez Kazimierza Urbańskiego

Projekt remasteringowy realizowany we 
współpracy z Narodową Galerią Sztuki Zachęta. 

Zbiór kronik i dokumentów (tzw. MF)

Wieloletni projekt digitalizacji w standardzie 
4K ponad tysiąca materiałów z okresu między-
wojnia i drugiej wojny światowej.

Dzięcioł (1970), reż. Jerzy Gruza 
Echo (1964), reż. Stanisław Różewicz 

Filmy w pełni odrestaurowane w ramach re-
konstrukcji cyfrowej w projekcie POPC, realizo-
wanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
FINA jako wykonawca rekonstrukcji cyfrowej, do 
końca czerwca 2020 roku, ma w pełni zrekonstru-
ować 6 pełnometrażowych filmów fabularnych.

FINA / Janko Muzykant, Ryszard Ordyński, 1930 
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Pozyskiwanie nowych zbiorów
filmowych i okołofilmowych

W 2019 roku zasoby FINA zostały 
powiększone o:

materiały otrzymywane od producentów  
w ramach tzw. kopii obowiązkowej (materiały 
produkcyjne do 130 filmów)

kolekcję Bogdana Sarwińskiego zakupioną 
dzięki dotacji celowej z MKiDN. Kolekcja obej-
muje ponad 100 000 materiałów fotograficznych 
i dokumentacyjnych

zdjęcia cyfrowe pochodzące z daru od reżyse-
ra filmów animowanych Hieronima Neumanna – 
ok. 50 obiektów

200 plakatów repertuarowych od dystrybutorów

70 plakatów pozyskanych z Filmoteki Śląskiej 

Zbiór FINA zasiliły również materiały po zre-
strukturyzowanych studiach filmowych TOR  
i Zebra – łącznie kilka tysięcy materiałów doku-
mentacyjnych, ikonograficznych i wydawniczych. 

03

FINA / Fototeka / Wyliczanka, reż. Hieronim Neumann, 
archiwum prywatne Hieronima Neumanna 
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UPOWSZECHNIANIE

KINO ILUZJON I WAŁBRZYSKA 3/5 — DWA EKRANY 
— DWA UNIKALNE MIEJSCA SPOTKAŃ Z KULTURĄ 

AUDIOWIZUALNĄ, GDZIE KLASYKA POLSKIEGO 
I ŚWIATOWEGO KINA ŁĄCZY SIĘ NAJNOWSZYMI 

DOKONANIAMI FILMOWYMI.

FINA / Kamila Białkowska / materiały ze zbiorów FINA
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Dwa ekrany

FINA wokół dwóch swoich ekranów tworzy 
dwa unikalne miejsca spotkań z kulturą audiowi-
zualną. 

Sala kinowa w siedzibie przy ul. Wałbrzyskiej 
3/5 służy głównie organizacji kameralnych spo-
tkań, połączonych z wykładami, warsztatami, 
rozmowami – opartymi na sprawdzonych for-
matach edukacyjnych oraz licznych dyskusjach 
z filmowymi twórcami. Ale FINA to również kino 
Iluzjon, które w swoim repertuarze łączy klasy-
kę polskiego i światowego dorobku filmowego, 
premiery, współpracę z uznanymi festiwalami  
i wydarzeniami o randze międzynarodowej.

Wałbrzyska 3/5 — Cykle i wydarzenia

Wśród bogatej oferty stałych cykli filmowych, 
które FINA zaoferowała swoim widzom w 2019 
roku, warto wymienić cieszący się niezmienną 
popularnością Teraz–Wtedy, w którym najnowsze 
i najciekawsze polskie premiery kina dokumental-
nego wchodzą w dialog z klasyką. W minionym 
roku pokazano m.in. Symfonię fabryki Ursus 
Jaśminy Wójcik, In Touch Pawła Ziemilskiego,  
Z wnętrza Cezarego Grzesiuka czy Wiatr Michała 
Bielawskiego. 

Propozycją, która łączyła krytyczny namysł 
nad ostatnim trzydziestoleciem w kontekście 
polskiego kina i przemian, jakie się w tym czasie 
dokonały w polskim życiu społecznym i mental-
ności, był rozpisany na cały rok cykl Kino 89+. 
Odbywały się liczne spotkania z twórcami (m.in. 
Łukaszem Barczykiem, Magdaleną Łazarkiewicz, 

FINA / Bartek Syta / Dziedziniec FINA, Wałbrzyska 3/5 
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Marią Zmarz-Koczanowicz, Jackiem Bławutem, 
Andrzejem Jakimowskim, Cezarym Pazurą),  
a także socjologami, historykami, filmoznaw-
cami i kulturoznawcami (m.in. z Iwoną Kurz, 
Tadeuszem Lubelskim, Joanną Ostrowską, Kubą 
Mikurdą), by przed projekcjami najbardziej em-
blematycznych filmów ostatnich trzech dekad 
(m.in. Psy Władysława Pasikowskiego, Cześć, 
Tereska Roberta Glińskiego, Patrzę na ciebie, Ma-
rysiu Łukasza Barczyka, Dług Krzysztofa Krauze, 
Egoiści Mariusza Trelińskiego) przyjrzeć się temu, 
na jakim gruncie powstawały. 

Wśród propozycji dla bardziej sprofilowanej 
publiczności warto zwrócić uwagę na wyjątko-
wy w skali ogólnopolskiej całoroczny cykl dla 
dzieci pt. Filmoniada, dający młodej widowni 
nie tylko rzadki dziś na dużym ekranie dostęp 
do klasyki kina dla dzieci (m.in. Cud na 34. Ulicy 
George’a Seatona, Piętnastoletni kapitan Wasili-
ja Żurawlowa, Włóczęgi północy Dona Haldane’a 
i Jacka Couffera), ale również dostosowane do 
młodej widowni prelekcje na temat historii kina 
i dyskusje po pokazach. Drugim ważnym cyklem 
skierowanym dla bardziej sprofilowanego widza 
– studentów sztuki operatorskiej i miłośników 
filmowego obrazu – była zainicjowana w paź-
dzierniku Sztuka widzenia, cykl przygotowywa-
ny wspólnie z PSC – Stowarzyszeniem Autorów 
Zdjęć Filmowych. W minionym roku spotkania, 
rozmowy i pokazy poświęcone zostały Witoldowi 
Sobocińskiemu, Jerzemu Wójcikowi oraz Wiesła-
wowi Zdortowi. 

Tradycyjnie już ogromnym sukcesem frekwen-
cyjnym okazał się letni cykl pokazów plenero-
wych, czyli Wieczne lato: Miłość, Muzyka, Przy-
goda. Trzy razy w tygodniu na dziedzińcu przy 
Wabrzyskiej 3/5 przedstawiano repertuar, w któ-

rym znalazły się m.in. Opowieść letnia Erica Ro-
hmera, Nóż w wodzie Romana Polańskiego, The 
Rocky Horror Picture Show Jima Sharmana, Noc 
na ziemi Jima Jarmuscha czy Pociąg do Darjeeling 
Wesa Andersona. W ramach pasma muzycznego 
koncerty dali Misia Furtak z zespołem, grupy Lor 
i Błoto, a także Perfect Son.

Wałbrzyska 3/5 
to stałe cykle filmowe, 
najbardziej doceniane 

na festiwalach współczesne 
kino dokumentalne, 

spotkania z twórcami, 
dyskusje, koncerty, pokazy 

dla najmłodszych oraz 
wydarzenia specjalne.
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FINA / Eugeniusz Orda
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Stałe pasma programowe w FINA to nie tyl-
ko filmy, ale również wyjątkowa muzyka. Raz  
w miesiącu prezentowano i jednocześnie rejestro-
wano na potrzeby portalu Ninateka (ninateka.
pl) to, co najświeższe i najciekawsze w polskich 
brzmieniach spoza głównego nurtu. W pierw-
szym półroczu 2019 roku w FINA zagrał m.in. duet 
Szabolcs Esztenyi & Hubert Zemler, Wojciech  
Bąkowski, grupa Lonker See czy Michalina Furtak  
z zespołem. W drugiej połowie roku przy Wałbrzy-
skiej 3/5 wystąpił m.in. jazzowy Kamil Piotrowicz 
Sextet, duet perkusyjny Pękala/Kordylasińska/
Pękala, trio RGG i tercet Trzaska/ Vandermark/
Górczyński. 

Swoje kontynuacje miały cykle: Nowe polskie 
kino, poświęcone aktualnym prądom w polskim 
kinie, Kino kołyska, dla rodziców najmłodszych 
dzieci, którym trudno śledzić filmowe nowości w 
kinie podczas standardowych pokazów oraz Klub 
Seniora: Kobieta i mężczyzna/I Bóg stworzył…
gwiazdy, podczas którego prezentowano perełki 
światowej kinematografii, opowiadające w nie-
tuzinkowy sposób o relacjach damsko-męskich.

UPOWSZECHNIANIE 
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FINA / Gosia Kawka / Koncert Szabolcs Esztenyi 
& Hubert Zemler 
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Wałbrzyska 3/5 — Pokazy
i wydarzenia specjalne

FINA to miejsce, gdzie odbywają się ważne po-
kazy, nierzadko premierowe, oraz ważne rozmo-
wy o kinie i o otaczającym świecie w kontekście 
filmowym. To, co FINA oferuje swojej publiczno-
ści, doskonale równoważy klasykę oraz najnow-
sze prądy i tematy szeroko dyskutowane – rów-
nież poprzez medium filmowe.

W 2019 roku w programie wydarzeń specjal-
nych znalazła się przestrzeń zarówno na spotka-
nia z wielkimi postaciami i dziełami polskiego 
kina minionych dziesięcioleci – Józefem Henem 
(realizowany w ramach festiwalu Warszawa Sin-
gera przegląd Scenarzysta Józef Hen, któremu 
towarzyszył cykl fascynujących rozmów z pisa-
rzem), obchodzącą jubileusz 90-lecia urodzin 
Barbarą Krafftówną, czy wreszcie zrealizowany 
w grudniu, intensywny tygodniowy przegląd De-
kalogu Krzysztofa Kieślowskiego w 30. rocznicę 
premiery tego klasycznego już dziś i znanego na 
całym świecie telewizyjnego serialu. Od ponie-
działku do piątku widzowie mogli zapoznać się z 
kolejnymi częściami cyklu. Projekcjom towarzy-
szyły fascynujące rozmowy w gronie wybitnych 
artystów, badaczy i intelektualistów. Prowadzą-
cy spotkania prof. Tadeusz Lubelski i prof. Mi-
kołaj Jazdon, o tym, jak dzisiaj rezonują kolejne 
odcinki Dekalogu Kieślowskiego, które rozbłysły 
nieoczekiwanym wcześniej blaskiem i zaskoczy-
ły wciąż aktualną tematyką, rozmawiali m.in.  
z Krzysztofem Piesiewiczem, Mają Komorow-
ską, prof. Bogdanem de Barbaro, prof. Michałem 
Klingerem, prof. Moniką Talarczyk, Olgierdem 
Łukaszewiczem, Tadeuszem Sobolewskim czy Jac-
kiem Bławutem. Rejestracje spotkań udostępniła  
Ninateka.pl. 

Wśród wydarzeń, które odpowiadały na to, co 
tu i teraz, warto wymienić marcowy premierowy 
pokaz nagradzanej w kraju i za granicą Małej za-
głady Natalii Korynckiej-Gruz. Towarzyszyło mu 
spotkanie z reżyserką oraz autorką tekstu, który 
stał się podstawą filmu – poetką i pisarką Anną 
Janko. 

6 września w FINA odbył się z kolei przegląd 
najlepszych międzynarodowych animacji krót-
kometrażowych zaprezentowanych podczas 1. 
Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych.  
W ramach wydarzenia odbyła się pełna retro-
spektywa animacji Piotra Dumały oraz spotka-
nie z twórcą. Wreszcie, w odpowiedzi na literac-
ką nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk, w grudniu 
w FINA na Wałbrzyskiej 3/5 współorganizowała 
z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Polskim 
Wydawnictwem Muzycznym pokaz jedynej opery 
powstałej na bazie libretta pisarki – Ahat ili – sio-
stra bogów. Gośćmi wydarzenia byli kompozytor 
opery, Aleksander Nowak i reżyserka Pia Partum.

29 marca nakładem brytyjskiej wytwórni Do-
mino wyszła audiowizualna rejestracja wyjątko-
wego koncertu podczas którego Beth Gibbons 
z grupy Portishead zaśpiewała partię wokalną 
Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Gó-
reckiego, dyrygowanego przez Krzysztofa Pende-
reckiego. Pomysłodawcą i współorganizatorem 
tego niezwykłego wydarzenia, które odbyło się w 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej był Narodo-
wy Instytut Audiowizualny. Natomiast już FINA, 
w 2019 roku, w ramach współpracy promocyjnej 
z wydawnictwem, zaprezentowała to niezwykłe 
nagranie swojej widowni.

Eureka Studio / Mała zagłada, Natalia Koryncka-Gruz, 2019
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FINA / Marcin Oliva Soto / koncert Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego TVP / Kadr z filmu Krótki film o zabijaniu, Krzysztof Kieślowski, 1988 
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Kino Iluzjon

W Iluzjonie FINA łączy klasykę z nowoczesno-
ścią. Kino – Muzeum Sztuki Filmowej, ma szcze-
gólny status kina archiwalnego. Jednocześnie 
jest to nowoczesny, dwusalowy, klimatyzowa-
ny obiekt, na którego ekranach można obejrzeć 
klasykę filmową oraz najnowsze dokonania  
kinematografii światowej i polskiej. Bez reklam 
i popcornu.

W minionym roku, dzięki środkom MKiDN, 
infrastruktura Iluzjonu wzbogaciła się o naj-
nowocześniejszy projektor laserowy, zapew-
niający doskonałą jakość obrazu i dźwięku. 
Projekcje realizowane z jego użyciem spełniają 
oczekiwania najbardziej wymagającej publicz-
ności. Dla organizatorów przeglądów i festiwa-
li, wydarzeń specjalnych, pokazów prasowych  
i konferencji stało się to dodatkowym powodem 
nawiązywania współpracy z FINĄ, zaś samej  
FINIE – umożliwiło poszerzenie i ulepszenie ofer-
ty dla publiczności.
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Kino Iluzjon to miejsce 
gdzie tradycja spotyka się 

z nowoczesnością, 
a publiczność w repertuarze 

znajdzie najnowsze 
dokonania filmowe obok 

klasyków polskiego 
i światowego kina. 

A wszystko to w doskonałej 
jakości obrazu i dźwięku.

FINA / Bartek Syta / Kino Iluzjon 
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Kino Iluzjon — Święto Niemego Kina

Tradycyjnie w kwietniu FINA organizuje wyjąt-
kowy w tej części Europy festiwal – Święto Nie-
mego Kina. Bohaterem 16 edycji festiwalu, która 
odbyła się w dniach 4–7 kwietnia 2019 roku był 
Sherlock Holmes. 

Ostatnią niemą ekranizację opowieści o ge-
nialnym detektywie odrestaurowano w FINA 
w ramach partnerskiego projektu z San Fran-
cisco Silent Film Festival. Premierowy pokaz 
filmu, z muzyką na żywo Stefana Wesołowskie-
go, otworzył 16. edycję festiwalu. W kolejnych 
dniach widzowie mogli obejrzeć odnalezionego 
w 2014 roku Sherlocka Holmesa Arthura Ber-
theleta z 1916 roku, z legendarnym Williamem 
Gillette’em w roli tytułowej, Znak czterech Mau-
rice’a Elveya z 1923 roku – dojrzałe osiągnięcie 
filmu detektywistycznego oraz najcenniejsze 
polskie filmy z początku XX wieku min: Po balu 
(1897), Metamorfoza motyla wytwórni Pathé  
z 1904 roku, Le pompier des Folies produkcji Fo-
lies Bergère z Josephine Baker z 1927 roku. 

Podczas 16. edycji Święta zainaugurowano 
nowy cykl – 100 lat temu w kinie, który na stałe 
wszedł do repertuaru Kina Iluzjon. W ciągu ca-
łego roku, pokazywane były filmy nieme, stano-
wiące kamień milowy w rozwoju światowej kine-
matografii. Należy do nich otwierający cykl Za 
drzwiami w reżyserii Irvina Willata z 1919 roku. 
W ramach cyklu, w lipcu odbyła się także polska 
repremiera filmu Złamana lilia, z muzyką na żywo 
w wykonaniu Tomasza Mreńcy.
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Przyczynkiem do wyboru 
Sherlocka Holmesa 
na główną postać 

ubiegłorocznej edycji 
stało się odnalezienie 

zbioru taśm filmowych 
z zaginionymi filmami epoki 
kina niemego, w tym obrazu 

Pies Baskerville’ów 
z 1929 roku.

FINA / Ola Kot / Plakat 16. edycji Święta Niemego Kina 



Kino Iluzjon — Wydarzenia

Styczeń w Kinie Iluzjon zarezerwowany był  
w całości dla kina polskiego. We współpracy z Nie-
zależną Fundacją Filmową zorganizowano prze-
gląd polskiego kina – Polskie Nagrody Filmowe 
Orły. W 2019 roku odbyła się już 21. edycja prze-
glądu. Publiczność i jury mieli okazję obejrzeć 
wszystkie produkcje nominowane do nagrody,  
a seansom towarzyszyły spotkania z twórcami. 

W 2019 roku zainaugurowano także przegląd 
animacji lalkowych Kino lalek , który towarzyszył 
wystawie dedykowanej teatrowi i filmowi lalko-
wemu eksponowanej w Zachęcie – Narodowej 
Galerii Sztuki. Od marca do czerwca w siedzibie 
FINA i Kinie Iluzjon odbywały się projekcje filmów 
dla dzieci i dorosłych, zarówno współczesnych, 
jak i tych z lat 50. i 60. Widzowie zostali zapro-
szeni na spotkania z twórcami lalek i animato-
rami, warsztaty animacji lalkowej oraz projekcje  
z muzyką na żywo.

W maju Iluzjon gościł festiwal kina doku-
mentalnego – Millennium Docs Against Gravity. 
Pokazano prawie 200 filmów, które obejrzało 
ponad 5000 widzów. Kontynuacją festiwalu był 
popularny, całoroczny cykl prezentowany w Kinie 
Iluzjon – Najlepsze z najlepszych Millennium Docs 
Against Gravity. To pokazy przedpremierowe lub 
specjalne najciekawszych filmów, które podczas 
festiwalu wypełniały sale kinowe po brzegi i bu-
dziły wiele dyskusji. 

Podczas wakacji Kino Iluzjon zwyczajowo 
zaprezentowało nieco bardziej popularny reper-
tuar, a także zawsze bardzo oczekiwane cykle 
filmowe: Czym byłoby kino bez Ingmara Bergma-
na. Przegląd filmów po rekonstrukcji cyfrowej,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzyczne biografie, Kalejdoskop filmowy, Waka-
cyjna nostalgia, Kino gatunkowe: horror czecho-
słowacki oraz budzący niesłychane zaintereso-
wanie przegląd filmów SF Kosmos zza żelaznej 
kurtyny. 

W przededniu 80. rocznicy wybuchu II Woj-
ny Światowej, Instytut Pileckiego oraz FINA 
zaprezentowały poruszający przegląd filmów, 
opowiadających historię przełomu czasu poko-
ju i rzeczywistości wojennej. Na program A więc 

wojna! Premiera zaginionych filmów z II RP złożyły 
się odnalezione i zdigitalizowane unikalne filmy 
Polskiej Agencji Telegraficznej z lat ’35—‘39, któ-
re zostały wyświetlone po raz pierwszy.

Repremiera filmu Sztandar wolności otworzy-
ła z kolei cykl prezentowanych w Kinie Iluzjon fil-
mów o tematyce niepodległościowej. W progra-
mie cyklu pt. Niezła historia znaleźli się Szaleńcy 
– niemy film fabularny w reżyserii Leonarda Bucz-
kowskiego oraz film dokumentalny Polonia Resti-
tuta 1918–1920, którego repremiera miała miejsce 
7 lutego 2019 roku. Wszystkie trzy tytuły zostały 
odrestaurowane cyfrowo przez FINA w ramach 
projektu NITROFILM. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura 
i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Jesień 2019 w Kinie Iluzjon to okres festiwali  
i przeglądów kinematografii narodowych, organi-
zowane we współpracy z partnerami zewnętrzny-
mi. W październiku Kino Iluzjon gościło Festiwal 
Ukraina! – przegląd najnowszych osiągnięć ki-
nematografii Ukrainy, a także organizowany we 
współpracy z Ambasadą Hiszpanii przegląd: Kla-
sycy kina hiszpańskiego. 

W listopadzie, w Kinie Iluzjon odbył się festi-
wal kina rosyjskiego – Sputnik, w grudniu z ko-
lei – organizowany we współpracy z Ambasadą 
Słowenii, przegląd kina słoweńskiego. Jeszcze  
w tym samym miesiącu widzowie Iluzjonu zostali 
zaproszeni do udziału w MFF Postproduction Fe-
stival, który po raz pierwszy zagościł w Warsza-
wie. Impreza poświęcona była kwestiom techniki  
w kinie, którym poddawany jest materiał filmowy 
po okresie zdjęciowym.
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FINA / Weronika Wiśniewska / Pokaz filmu Złamana Lilia, D.W. Griffith, 1919
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Kino lalek / kadr z filmu Ce magnifique gâteau!, reż. Emma De Swaef, Marc James Roels / materiały promocyjne FINA / Polonia Restituta 1918−1920 



Kino Iluzjon — Cykle i wydarzenia 
edukacyjne

W ciągu 2019 roku Filmoteka Narodowa – In-
stytut Audiowizualny przedstawiał edukacyjne 
cykle filmowe i zapraszał na różnorodne wyda-
rzenia związane ze współczesnym i archiwalnym 
kinem polskim, europejskim i światowym.

Kino Iluzjon realizowało misję edukacyjną na 
wielu płaszczyznach i we współpracy z różnymi 
placówkami i instytucjami. Każdego miesiąca od-
bywały się pokazy dla szkół średnich, w ramach 
cykli: Klasyka kina amerykańskiego, Gatunki filmo-
we oraz Klasyka kina europejskiego.

Prowadzono także dwa kursy dla studentów 
wyższych uczelni: 

Akademia Polskiego Filmu – dwuletni kurs 
historii polskiego filmu fabularnego na poziomie 
akademickim, rozłożony na cztery semestry.

Akademia Filmu Awangardowego – zajęcia 
skierowane do studentów Uniwersytetu War-
szawskiego (wpisane do programu Instytutu 
Kultury Polskiej jako zajęcia fakultatywne i jako 
zajęcia ogólnouniwersyteckie z przydzielony-
mi punktami ECTS) i Akademii Sztuk Pięknych,  
a także do wszystkich zainteresowanych zgłę-
bianiem wiedzy w zakresie historii filmu i sztuki 
audiowizualnej. Akademia realizowana jest wraz 
z Against Gravity.

Repertuarowe cykle filmowe prezentowane  
w Iluzjonie jak co roku przyciągnęły do kina liczną 
i zróżnicowaną widownię. Widzowie zapoznać się 
mogli także z cyklami poświęconymi: operatorom 
filmowym – Polskim okiem, np. Witold Sobociński  

 
 
 
czy Jerzy Wójcik; reżyserom: np. Kazimierz Kutz, 
Krzysztof Kieślowski, Andriej Tarkowski, Janusz 
Kondratiuk, Andrzej Żuławski, Andrzej Wajda; 
aktorom: np. Mieczysława Ćwiklińska, Sidney 
Poitier, Steve McQueen, Barbara Krafftówna, 
Loda Niemirzanka. Pokazano też retrospektywy 
rocznicowe Krzysztofa Komedy i Marka Hłaski. W 
stałym repertuarze Kina Iluzjon znalazł się także 
lubiany przez widzów cykl Retrokino, prezentu-
jący polskie kino przedwojenne. Wiele z projekcji 
opatrzonych zostało prelekcjami. 

W każdy weekend Kino Iluzjon zapraszało 
dzieci i rodziny na seanse w ramach Małego Ilu-
zjonu, prezentując ceniony cykl złożony z poka-
zów filmowych połączonych z animacjami – Mi-
siowe Poranki. Drugim rodzinnym wydarzeniem 
w Iluzjonie była Klasyka dzieciom – seria interak-
tywnych koncertów rodzinnych organizowanych 
we współpracy z fundacją Muzyka Łączy.

W ramach wydarzeń specjalnych zrealizowano 
kolejną edycję cyklu Jazz w Iluzjonie: od Mozarta 
do Zawinula – projekcję dokumentalnego filmu Joe 
Zawinul: A Musical Portrait (2007, reż. Mark Kidel) 
i koncert braci Oleś z Piotrem Orzechowskim.

Kino Iluzjon — Wystawy

Zabytkowy budynek kina Iluzjon, poza sala-
mi kinowymi szczyci się także pięknym, jasnym  
i dużym foyer, małym foyer przed wejściem do sali 
Mała Czarna i efektownym wejściem głównym, 
zwanym rotundą. To właśnie w tych przestrze-
niach prezentowane są wystawy towarzyszące 
pokazom filmowym, przeglądom lub festiwalom. 
Są to zarówno wystawy fotosów, zdjęć, plakatów 
i pamiątek jak i wystawy multimedialne. 

 
W maju 2019  w kinie Iluzjon gościł Millen-

nium Docs Against Gravity, największy festi-
wal filmów dokumentalnych w Polsce. Wy-
darzeniu towarzyszyła niezwykła  wystawa 
zdjęć bohaterki filmu otwarcia, Ustrzelić mafię 
– Letizii Battaglia i jej partnera, fotografa Ro-
berto Timperiego, którą można było oglądać 
przez kolejny miesiąc w rotundzie kina Iluzjon. 

Wielu cyklom pokazów filmów archiwalnych 
towarzyszą multimedialne wystawy przygoto-
wywane przez Zespół ds. Cyfryzacji Zbiorów FINA  
i prezentowane na video wallu w małym foyer 
kina i na monitorach w rotundzie. W roku 2019 od-
było się kilkanaście takich wystaw poświęconych, 
m.in. ciekawym postaciom związanym z filmem, 
np. Józefowi Galewskiemu, scenografowi, zwią-
zanym z polskim przemysłem filmowym właści-
wie od początku jego istnienia. Z kolei w ramach 
cyklu Alfabet Retrokina jedną z bohaterek była 
Loda Niemirzanka, nietuzinkowa przedwojenna 
aktorka i tancerka. W programie wydarzenia, 
obok pokazów filmowych znalazła się wyjątkowa 
wystawa pamiątek i fotosów tej gwiazdy przed-
wojennego kina, które cudem przetrwały wojnę.  
Wystawy multimedialne towarzyszyły także 
przeglądowi kina lalkowego oraz retrospekty-
wom twórczości: Krzysztofa Kieślowskiego, 
Aleksandry Śląskiej, Andrzeja Wajdy, Barbary 
Krafftówny, Andrzeja Żuławskiego i innych.
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W roku 2019 
zaprezentowano cykle 

obejmujące najważniejsze 
nazwiska światowego kina, 
przełomowe prądy filmowe, 

filmy dokumentalne, 
dokumenty muzyczne 

oraz klasykę światowej 
kinematografii.



Projekty internetowe

Widownia Filmoteki Narodowej – Instytutu 
Audiowizualnego to nie tylko miłośnicy przedwo-
jennego kina, muzyki instrumentalnej czy uczest-
nicy warsztatów edukacyjnych. To również stale 
wzrastająca liczba odbiorców portali interneto-
wych, które prezentują współczesne, nagradza-
ne kino dokumentalne, przedstawienia teatralne 
oraz koncerty. To miejsce spotkań z Polską Szkołą 
Plakatu, fotosami z planów zdjęciowych i życiory-
sami cenionych Polaków.

Ninateka 

To wyjątkowy serwis VOD, który w otwartym, 
darmowym dostępie prezentuje bogactwo pol-
skiej kultury audiowizualnej. W zbiorach Ninate-
ki znajduje się ponad 7500 wyselekcjonowanych 
materiałów i liczba ta codziennie rośnie. Na por-
talu udostępniane są filmy fabularne i dokumen-
talne, rejestracje spektakli i koncertów, anima-
cje, słuchowiska i rozmowy z ciekawymi ludźmi.  
W 2019 roku Ninateka odnotowała kolejny 
wzrost zainteresowania i zaangażowania użyt-
kowników a liczba unikalnych użytkowników 
osiągnęła ponad milion. Zasoby serwisu wzboga-
ciły się o ponad 1000 pozycji.

Ninateka — Wybrane sekcje

Dokumenty — Szczególne miejsce w zbiorach 
Ninateki zajmuje polski dokument. W 2019 roku 
do okazałej internetowej bazy trafiły kolejne ty-
tuły – te starsze, jak Usłyszcie mój krzyk Macieja 
Drygasa, Portrecista Ireneusza Dobrowolskiego,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I’m so-so Krzysztofa Wierzbickiego oraz polskie 
dokumenty z ostatnich lat, w tym nagradzane 
na festiwalach Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię 
kocham Pawła Łozińskiego, 21 x Nowy Jork Pio-
tra Stasika, 1989 Michała Bielawskiego, Aktorka 
Kingi Dębskiej, Układanie wolności Róży Fab-
janowskiej, Siostry Michała Hytrosia czy Uni-
versam Grochów Tomasza Knittla. W Ninatece 
znalazł się także cykl filmów Guide to the Poles 
zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza,  
w ramach którego powstały m.in. Sztuka znikania 
Bartka Konopki oraz Sztuka wolności Marka Kło-
sowicza i  Wojciecha Słoty.

Fabuły —  W 2019 roku sekcja fabularna  
w Ninatece powiększyła się przede wszystkim  
o tytuły pochodzące z archiwów FINA: klasykę  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powojenną, jak Gangsterzy i filantropi Jerzego  
Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, Lunatycy 
Bohdana Poręby czy Ssaki Romana Polańskiego 
oraz garść niezapomnianych hitów filmowych 
sprzed wojny. Wśród tych ostatnich znalazły 
się m.in.: ABC miłości, komedia w reż. Michała 
Waszyńskiego z udziałem znakomitego Adol-
fa Dymszy, Dwie Joasie, Robert i Bertrand oraz  
Jadzia Mieczysława Krawicza, jednego z najbar-
dziej kasowych reżyserów polskiego międzywoj-
nia oraz pełen muzycznych szlagierów film Kon-
rada Toma – Ada to nie wypada. 

Książki mówione — Dla miłośników literatu-
ry do serwisu trafiły kolejne tytuły, od klasyki: 
Michaiła Bułhakowa, Marii Dąbrowskiej, Wisła-
wy Szymborskiej, Marka Hłaski i Tadeusza Kon- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wickiego, po książki współczesnych autorów:  
Andrzeja Stasiuka, Doroty Masłowskiej, Domini-
ki Słowik, Ignacego Karpowicza, Szczepana Twar-
docha czy Jacka Dehnela. Teksty czytane są przez 
czołowych polskich aktorów: Janusza Gajosa, 
Danutę Stenkę, Jerzego Radziwiłowicza i Adama 
Ferencego.

Koncerty FINA na ucho — Ninateka regular-
nie publikuje rejestracje wydarzeń, które odby-
wają się w siedzibie FINA w Warszawie. Jednym 
z takich cykli jest FINA na ucho, czyli koncerty 
ukazujące najciekawsze zjawiska współczesnej 
rodzimej sceny muzycznej. W 2019 roku w Nina-
tece pojawiły się występy, takich artystów jak: 
Misia Furtak, Jan Emil Młynarski, Miłosz Pękala, 
Wojciech Bąkowski oraz zespołów Tęskno i BNNT.
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Stefan Okołowicz / (A)pollonia, reż. Krzysztof Warlikowski  

wyselekcjonowanych
7500

unikalnych
użytkowników portalu

ponad 1. MLN
materiałów w Ninatece

WWW.NINATEKA.PL
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Ninateka — Wybrane akcje specjalne Gwiazdy sceny i ekranu — Wszystkim zaintere-
sowanym kulturą on-line Ninateka zaproponowa-
ła szeroki przegląd filmów z wybitnymi postacia-
mi sceny i ekranu. Janusz Gajos, Andrzej Chyra, 
Dawid Ogrodnik, Krystyna Janda, Magdalena Cie-
lecka i Julia Kijowska – trzy pokolenia świetnych 
aktorów i aktorek oraz nietuzinkowe kreacje, któ-
re stworzyli. Wśród tytułów znalazły się zarówno 
starsze pozycje, jak i nowe polskie kino i teatr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włącz teatr! — Końcówką 2019 roku zawład-
nęły spektakle, słuchowiska, dokumenty i rozmo-
wy z ludźmi teatru. W każdy czwartek paździer-
nika na stronie ninateka.pl można było oglądać 
spektakle Teatru Telewizji, których na co dzień 
nie ma w zasobach FINA. Cały miesiąc na face-
booku Ninateki pokazywano przedstawienia  
i słuchowiska, wspominano wydarzenia polskiej 
sceny teatralnej, przytaczano ciekawostki, przy-
bliżano sylwetki aktorów, reżyserów, scenogra-
fów i hasła związane z teatrem.

Stefan Okołowicz / 2007: Macbeth, reż. Grzegorz Jarzyna  Stefan Okołowicz / (A)pollonia, reż. Krzysztof Warlikowski  



GAPLA — Galeria plakatu filmowego

Strona internetowa www.gapla.fn.org.pl to 
wirtualna galeria plakatów filmowych, na której 
znaleźć można w wersji cyfrowej wraz z opisami 
ponad 6 000 plakatów ze zbiorów FINA. Gapla 
przedstawia plakaty i afisze związane z kinema-
tografią oraz kulturą filmową gromadzone od 
dziesięcioleci w archiwum Filmoteki Narodowej, 
a obecnie FINY, w tym: najstarsze zabytki grafiki 
użytkowej reklamujące pokazy kinematografu 
braci Lumière w Krakowie, przedwojenne afisze 
i plakaty, powojenne plakaty do filmów polskich 
i zagranicznych, a także zagraniczne plakaty do 
produkcji światowych, jak i polskich. Ciekawy 
zbiór tworzą także plakaty do imprez filmowych: 
festiwali, przeglądów, pokazów specjalnych. 

Na przestrzeni 2019 r. kolekcja była na bieżąco 
wzbogacana o nowe materiały oraz uzupełniana 
o brakujące obiekty powstałe we wcześniejszych 
latach, pozyskiwane od kolekcjonerów, osób pry-
watnych i innych źródeł. 

Prezentowano dzieła wybitnych grafików  
i przedstawicieli polskiej szkoły plakatu m.in.: 
Henryka Tomaszewskiego, Józefa Mroszczaka, 
Wojciecha Fangora, Jana Młodożeńca, Roma-
na Cieślewicza, Jana Lenica, Eryka Lipińskiego,  
Jakuba Erola, Waldemara Świerzego, Stasysa 
Eidrigevičiusa, Andrzeja Pągowskiego i wielu in-
nych. Użytkownicy serwisu mieli również okazję 
obejrzeć cenną kolekcję plakatów i afiszy do fil-
mów z okresu międzywojennego.
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FINA / GAPLA /  plakat z filmu Paweł i Gaweł, Roman Schneider, 1938

WWW.GAPLA.FN.ORG.PL



Fototeka

W 2019 roku w Fototece czyli wirtualnym al-
bumie filmu polskiego opublikowano ponad 17 
000 nowych materiałów fotograficznych. Tym 
sposobem obecnie FINA prezentuje on-line po-
nad 250 tysięcy fotografii związanych z historią 
polskiego kina. 

Serwis Fototeka niezmiennie popularyzuje 
zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – In-
stytutu Audiowizualnego związane tematycznie 
z historią filmu polskiego 

Elektroniczna baza Fototeki powstawała 
sukcesywnie w oparciu o zgromadzone zbiory 
fotosów, negatywów i diapozytywów. Obejmuje 
ona zarówno znane, jak i unikatowe fotosy oraz 
robocze zdjęcia z planu (z filmów powstałych 
przed 1989 rokiem), zdjęcia twórców (reżyserów, 
aktorów, operatorów itd.) oraz zdjęcia z premier 
filmowych.

Wśród opublikowanych w 2019 roku materia-
łów znalazły się m.in fotografie powstałe przy 
produkcji filmów w latach 50 i 60 w Łódzkiej 
Wytwórni Filmowej m.in.: Niedaleko Warsza-
wy (1954), reż. Maria Kaniewska Pościg (1953),  
reż. Stanisław Urbanowicz, Rancho Texas (1958), 
reż. Wadim Berestowski, Sprawa do załatwienia 
(1953), reż. Jan Rybkowski Jan Fethke, 

Opublikowane zostały także kolejne fotore-
portaże Romana Sumika z wielu planów filmo-
wych oraz dokumentacji wizyt w Polsce ludzi 
filmów takich jak m.in: Lindsay Anderson, Nikita 
Michałkow, Aleksiej Batałow, Ludmiła Kasatkina, 
Stefanie Powers, Rebeca Gillings, Volker Schlön-
dorff czy Ken Russell.

Na stronie pojawiły się również unikatowe fo-
tosy do filmów przedwojennych,  m.in. do filmów 
Wyrok życia (1933), reż. Juliusz Gardan, Zamarłe 
echo (1934), reż. Adam Krzeptowski czy Otchłań 
pokuty (1923), reż. Wiktor Biegański. 

Na stronie Fototeki zostały opublikowane 
zdjęcia pochodzące z daru od reżysera filmów 
animowanych Hieronima Neumanna, a także  
3 albumy tematyczne z serii Twórcy o sobie po-
święcone Stanisławowi Barei, Emilowi Karewiczo-
wi i Wiesławowi Gołasowi. 
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FINA / Fototeka / Piotr Jaxa / Trzy kolory: Niebieski, Krzysztof Kieślowski, 1993

filmowych fotografii on–line
ponad 250 000

6000
twórców w bazie

2500
fotosów do filmów

WWW.FOTOTEKA.FN.ORG.PL



Repozytorium Cyfrowe

Serwis Repozytorium Cyfrowe prezentuje ko-
lekcje filmów fabularnych, dokumentalnych, ani-
macji i filmów eksperymentalnych, jak również 
przygotowane przez filmografów, filmoznawców 
i historyków artykuły nawiązujące do zbioru.

 
W 2019 r użytkownicy serwisu mieli okazję 

zobaczyć w całości przedwojenne filmy fabular-
ne z kolekcji wydawniczej Filmoteki Narodowej 
Kino polskie okresu Wielkiego Niemowy, fragmen-
ty filmów powojennych cyfryzowanych w FINA, 
oryginalne zwiastuny do filmów przedwojennych 
i powojennych, kolekcję filmów animowanych 
zrealizowanych w latach 70. i 80. XX wieku w Kra-
kowskim Studiu Filmów Animowanych i w Se-ma-
-fo-rze, przedwojenne kroniki Polskiej Agencji 
Telegraficznej i Wytwórni Doświadczalnej z lat 
1924–1939 oraz, dzięki współpracy z Wytwórnią 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), 
wydawane od 1945 roku materiały Polskiej Kroni-
ki Filmowej.

W serwisie, FINA prezentuje ponad 5900 
materiałów audiowizulanych oraz ponad 50 ar-
tykułów naukowych i popularno-naukowych po-
święconych filmowi i kulturze audiowizualnej.  
W 2019 r. zbiór dostępny na stronie powiększył 
się o 120 obiektów w tym: fragmenty zrekonstru-
owanych filmów Bestia z Polą Negri oraz Ostatni 
etap w reż. Wandy Jakubowskiej, zwiastuny do fil-
mów: Polonia Restituta, Bestia, Ostani etap oraz  
o 107 tematów kronik powojennych z komenta-
rzami redakcyjnymi.
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FINA /  Zew morza, Henryk Szaro, 1927

WWW.REPOZYTORIUM.FN.ORG.PL



Strona internetowa FINA

W grudniu 2019 r. uruchomiona została nowa 
strona internetowa FINA, która obecnie stanowi 
główny kanał informacji o funkcjonowaniu i dzia-
łalności instytucji. Obok funkcji stricte informa-
cyjnych na stronę trafiają opracowania i materia-
ły z zakresu badań nad audiowizualnością, prawa 
autorskiego oraz edukacji medialnej i filmowej. 
Strona stanowi również pomoc w dotarciu do za-
sobów FINA, zarówno fizycznych nośników, jak  
i licznych repozytoriów online.
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ipsb.nina.gov.pl i biogramy.pl 

Zintegrowane strony ipsb.nina.gov.pl i bio-
gramy.pl (Polski Portal Biograficzny) to portal 
edukacyjny, popularyzatorski, naukowy, infor-
macyjny i promocyjny, kierowany do pasjonatów 
historii i szerokiego grona użytkowników. Wy-
pełniają go materiały własne FINA, ale również 
te pozyskane z innych instytucji oraz od osób 
prywatnych czy w ramach współpracy z reno-
mowanymi partnerami i instytucjami. 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości to prio-
rytetowy temat serwisu i jest z nim związana 
większość dodawanych materiałów. W 2019 roku 
pozyskano do Polskiego Portalu Biograficznego 
fotografie cyfrowe, redagowano i zamieszczono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teksty oraz przygotowywano artykuły redakcyj-
ne oraz opisy w kalendarium dotyczące wydarzeń 
upamiętniających rocznicę odzyskania niepod-
ległości, w tym wystaw okolicznościowych np. 
Wyspiański MN Kraków, Rządzić i olśniewać MN 
Warszawa, Bratanków Dzieje Wspólne w Łazien-
kach Królewskich w Warszawie i  premiery filmu 
Legiony, którego koproducentem jest FINA. Na 
kanwie danych pochodzących z portali biogramy.
pl i ipsb.nina.gov.pl. przeprowadzono ponadto 26 
warsztatów historycznych.

FINA / www.biogramy.pl / screenshot FINA / www.fina.gov.pl / screenshot

WWW.BIOGRAMY.PL

WWW.IPSB.NINA.GOV.PL WWW.FINA.GOV.PL



Projekty interdyscyplinarne

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizual-
ny angażuje się w projekty łączące różne dziedzi-
ny sztuki i wykorzystujące różne media. Mariaż 
kina, galerii sztuki, aplikacji, gier komputero-
wych, multimediów czy wirtualnej rzeczywistości 
to nowe przestrzenie działań FINA.

Mapa Dekalogu 
Krzysztofa Kieślowskiego

6 grudnia, na kilka dni przed 30. rocznicą te-
lewizyjnej premiery cyklu Dekalog Krzysztofa 
Kieślowskiego, FINA uruchomiła dwujęzyczną 
internetową mapę po najważniejszych warszaw-
skich lokalizacjach, w których rozgrywa się akcja 
słynnego serialu. Pogłębionym filmoznawczym 
oraz teologicznym opisom i refleksjom towarzy-
szą fragmenty filmowe, skany oryginalnego sce-
nariusza oraz współczesne fotografie tych miejsc 
autorstwa Piotra Jaxy. 

Mapa Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego to 
autorski pomysł Natalii Korynckiej-Gruz na wir-
tualne poznawanie Warszawy poprzez miejsca,  
w których nakręcone zostały sceny z telewizyj-
nego cyklu. Jest to pomysł na poznanie miejsc 
naznaczonych bytnością ekipy filmowej, samego 
reżysera oraz idei, która przyświecała mu pod-
czas kręcenia Dekalogu, a także na zapoznanie 
się z tekstami o dylematach filozoficznych i mo-
ralnych zawartych w 10 przykazaniach.

 Mapa Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego 
jest przewodnikiem zarówno dla turystów za-
granicznych, odwiedzających Warszawę jak i tych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wszystkich, którzy są zainteresowani twórczo-
ścią wybitnego reżysera. Może także pełnić rolę 
edukacyjną jako materiał do lekcji dla uczniów 
szkół średnich.
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Tygodnik Time 
umieścił Dekalog 

Krzysztofa Kieślowskiego 
na drugim miejscu na liście 

najlepszych tytułów w 
historii światowego kina.

Wśród dziesięciu 
najważniejszych filmów XX 
wieku wymieniają Dekalog 

Martin Scorsese 
i Ingmar Bergman.

FINA / Rytm / projekt ulotki Mapy Dekalogu



TuEuropeana

W 2019 roku, FINA zrealizowała ze środków 
MKiDN czwartą edycję projektu TuEuropeana. 
Celem projektu było zwiększenie widoczności 
i przedstawienie potencjału polskich i europej-
skich cyfrowych kolekcji archiwalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem europejskiej platformy 
Europeana. 

Kolejna odsłona projektu dotyczyła kreatyw-
nego wykorzystania zasobów archiwalnych 
przez twórców i edukatorów. Projekt poruszał  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
także tematykę potencjału cyfrowych archiwów 
w nauce oraz budowania zaangażowanych, rów-
nież poprzez umiejętnie stworzone narzędzia  
i projekty cyfrowe, grup odbiorców cyfrowych tre-
ści. Projekt pokazał jak archiwa mogą w kreatyw-
ny i innowacyjny sposób zabrać głos w debacie 
publicznej. 

W ramach projektu FINA zorganizowała 10 
wydarzeń – spotkań dla pracowników bibliotek 
oraz sektora GLAM, warsztatów dla edukatorów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oraz szkoleń z prawa autorskiego i kreatywnego 
wykorzystania cyfrowych archiwów dla młodych 
twórców związanych z ASP. W ramach dodat-
kowych działań skierowanych do twórców FINA 
przeprowadziła konkurs na plakat o tematyce 
ekologicznej, wykorzystujący i kreatywnie prze-
twarzający zasoby archiwalne pochodzące z eu-
ropejskiej platformy Europeana oraz polskich 
repozytoriów cyfrowych. Konkurs skierowany 
był do studentów szkół artystycznych, młodych 
profesjonalistów  i amatorów zajmujących się  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
malarstwem, grafiką lub wzornictwem. Spośród 
ponad 160 nadesłanych prac jury wyłoniło 4 zwy-
cięzców konkursu. Wybrane nagrodzone prace 
zostały również wprowadzone do sprzedaży na 
platformie sprzedażowej wall-being.Powyżej na-
grodzone plakaty.
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Martyna Berger / FolioFish / Akwarium w Szklarni Parku 
Wilsona (wydawca nieznany), Biblioteka Narodowa  
w Warszawie, domena publiczna, Siatka plastikowa  
z Peweksu, Europeana 1989 – Gdańsk, 21–22.06.2013,  
Europeana Collections, domena publiczna

Aleksandra Humeniuk / Jeden na osiem / Cod. Min. 52, vol. 
1, fol. 37r: Recueil d'oiseaux de la Menagerie Royale du Parc de 
Versailles: Parrot (macaw), Österreichische Nationalbibliothek 
via Europeana Collections, domena publiczna

Julia Rogóż / bez tytułu / Żydówka z pomarańczami, 
Aleksander Gierymski (1850–1901), Muzeum Narodowe  
w Warszawie, domena publiczna

Honorata Bialic / Wymieranie – rozdział VI / Frog by  
a Dandelion with Flies, Kikker bij een paardenbloem met 
vliegen, Rijksmuseum via Europeana Collections, domena 
publiczna, Swan from BL Royal 12 C XIX f.39V, British Library via 
Europeana Collections, domena publiczna, Gazelle/Antelope/
Gazela, Rijksmuseum via Europeana Collections, domena 
publiczna, Man cutting down a tree from BL Stowe 955 f15 
Pierre Sala, British Library via Europeana Collections, domena 
publiczna w Warszawie, domena publiczna



Hackathon archiwalny

FINA we współpracy z Narodowym Archiwum 
Cyfrowym, zorganizowała hackathon archiwal-
ny, podczas którego uczestnicy pracowali na cy-
frowych zasobach archiwalnych NAC i Filmoteki 
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Celem 
projektu było zaproszenie uczestników do stwo-
rzenia narzędzi pomagających w poznawaniu 
i ponownym wykorzystaniu materiałów archi-
walnych w codziennej pracy branży kreatywnej, 
projektach artystycznych, w szkole, a także do 
tworzenia aplikacji, gier i multimediów.

Współpraca z Narodową Galerią 
Sztuki Zachęta

W 2019 roku FINA kontynuowała współpracę  
z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. W minio-
nym roku Filmoteka Narodowa – Instytut Au-
diowizualny wsparła dwie wystawy: Lalki: teatr, 
film, polityka (w dniach 19.03 – 30.06.2019) oraz 
Czerwień zalewa kadr. Kazimierz Urbański (18.06 
– 25.08.2019). W ramach współpracy przy pierw-
szej z wystaw FINA zaproponowała m.in. cykl 
warsztatów z animacji oraz różnorodny program 
pokazów filmowych, prezentujący bogactwo kra-
jowej i zagranicznej animacji lalkowej. Wśród naj-
ciekawszych wydarzeń warto wymienić wieczór 
pt. Lalki w kosmosie, podczas którego, inspiru-
jąc się działalnością Studia Eksperymentalnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polskiego Radia, duet Pin Park dokonał na żywo 
nowej ilustracji muzycznej klasycznych polskich 
animacji lalkowych o szeroko pojętej tematyce 
kosmicznej. Do programu trafiło również spotka-
nie z twórczością pierwszego na świecie twórcy 
animacji – Władysława Starewicza, a także z pol-
skimi animatorami pracującymi przy filmie Wesa 
Andersona pt. Wyspa psów. Zespół digitalizacji 
FINA na potrzeby wystawy twórczości Kazimie-
rza Urbańskiego zrekonstruował cyfrowo kilka 
spośród jego filmów, które następnie, w całości 
lub we fragmentach, stały się elementem ekspo-
zycji.
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NAC / Zofia Wysocka / grafika do projektu  Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / materiały organizatora



UPOWSZECHNIANIE 
• 04 — Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa

W 2019 roku współpraca międzynarodowa 
FINA opierała się na działaniach związanych  
z członkostwem w międzynarodowych zrzesze-
niach i organizacjach branżowych i wynikających 
z nich partnerstw i międzynarodowych projektów. 

FINA brała aktywny udział w pracach orga-
nizacji i stowarzyszeń skupiających profesjona-
listów zajmujących się dziedzictwem audiowi-
zualnym, w tym filmowym, takich jak światowe 
organizacje FIAF, FIAT/IFTA, AMIA czy europejskie 
ACE, Europeana, EUscreen, BAAC.

W 2019 eksperci FINA wzięli udział w mię-
dzynarodowych konferencjach IAMHIST (Luk-
semburg, luty), COPEAM (Split, kwiecień), FIAF 
(Lozanna, kwiecień) Joint Technical Symposium 
(Hilversum, październik), Digital Cultures (Lwów, 
październik), FIAT/IFTA (Dubrownik, paździer-
nik), ICOM Bratysława (listopad), NTTW (Buda-
peszt, grudzień). 

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem 
FIAT/IFTA FINA przewodniczyła pracom jednej  
z czterech flagowych komisji FIAT/IFTA – Va-
lue, Use & Copyrights (Wartość, Wykorzystanie  
i Prawo autorskie). Komisję tworzył zespół mię-
dzynarodowych ekspertów odpowiedzialnych 
za dossier FIAT/IFTA związane z budowaniem 
wartości i otwartego dostępu do archiwów au-
diowizualnych. Ekspert FINA był też jednym  
z prowadzących szkolenie FRAME ACCESS w Bu-
kareszcie poświęcone zagadnieniom udostępnia-
nia i kreatywnego wykorzystania archiwów au-
diowizualnych. FRAME jest jednym z najbardziej  

prestiżowych szkoleń skierowanych do audiowi-
zualnych profesjonalistów. Szkolenie jest organi-
zowane przez Francuski Instytut Audiowizualny 
w partnerstwie z FIAT/IFTA, ze środków programu 
Kreatywna Europa. 

FINA będąca w strukturach Międzynarodowej 
Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) od samego 
początku jej powstania, aktywnie przyczynia się 
do wspierania jej działań statutowych. To organi-
zacja zrzeszająca większość archiwów filmowych 
świata w celu międzynarodowej współpracy przy 
identyfikowaniu i odnajdowaniu skarbów świato-
wej kinematografii. Oprócz pozostawania w sta-
łym kontakcie z jej członkami, FINA uczestniczy 
również w wielu inicjatywach wspieranych przez 
FIAF, wśród których znajdują się festiwale, konfe-
rencje i sympozja naukowe (takie jak Cinema Ri-
trovato Festival w Bolonii) oraz przeprowadzane 
są kwerendy w zagranicznych archiwach (m.in. 
portugalskie archiwum ANIM Arquivo Nacional 
da Imagem em Movimento).

Przedstawiciel FINA jest członkiem Rady 
Członków Stowarzyszenia Sieci Europeana (Eu-
ropeana Network Association Members Council) 
odpowiadającej za strategię działań Sieci Europe-
ana. W 2019 FINA przewodniczyła działaniom 
grupy eksperckiej „Impact Community”, mającej 
na celu wsparcie dyskusji o znaczeniu i wpływie 
działań instytucji dziedzictwa na szersze obszary 
życia i jednostki. 

FINA uczestnicy również w pracach zarządu 
Fundacji EUscreen – sieci skupiającej kluczowe eu-
ropejskie archiwa audiowizualne, badaczy historii 
mediów oraz partnerów technologicznych. W mar-
cu 2019 r. FINA była współorganizatorem corocz-
nego spotkania sieci EUscreen w Luksemburgu.
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FIAT/IFTA / Światowa konferencja FIAT/IFTA w Dubrowniku, warsztat współprowadzony przez FINA



Projekty 

2019 był dla FINA rokiem intensywnej pra-
cy nad międzynarodowymi projektami i part-
nerstwami oraz dzielenia się doświadczeniami 
zgromadzonymi podczas międzynarodowych 
konferencji i warsztatów. FINA angażowała się 
w inicjatywy związane z promocją obecności  
i kreatywnego wykorzystania polskich zasobów 
archiwalnych w międzynarodowych kolekcjach, 
takich jak Europeana, EUscreen, czy European 
Film Gateway oraz popularyzacją dostępu do eu-
ropejskiego cyfrowego dziedzictwa. 

W 2019 roku FINA zakończyła prace nad mię-
dzynarodowym projektem Europeana Migra-
tion in Arts and Sciences współfinansowanym  
z unijnego programu Connecting Europe Facility 
– Telecom 2016 (CEF-TC-2016-3: Europeana). Pro-
jekt doprowadził do stworzenia nowej kolekcji 
tematycznej na platformie Europeana.eu dedy-
kowanej migracji w Europie. W ramach swoich 
zadań zespół FINA zdigitalizował oraz opisał,  
w porozumieniu z Fundacją Sztuki Współczesnej 
In Situ, zbiory z prywatnego archiwum Krzyszto-
fa Kieślowskiego oraz z kolekcji Piotra Jaxy, foto-
sisty na planie tryptyku filmów z serii Trzy Kolory. 
900 obiektów ze zdigitalizowanego zbioru zosta-
ło udostępnionych, z polskimi i angielskimi meta-
danymi, na platformie Europeana.eu. Dodatkowo 
kuratorzy FINA stworzyli serię blogów poświęco-
nych twórczości Krzysztofa Kieślowskiego oraz 
migrujących, europejskich kompozytorów. 

Od września 2019 r. FINA wspólnie z Fundacją 
EUscreen, Europejską Siecią Pamięć i Solidarność 
oraz Niderlandzkim Instytutem Sound & Vision 
współtworzyła edukacyjny projekt (Re)Viewing  
 

 
 
European Stories. Docelowo w jego ramach po-
wstaną trzy zestawy interaktywnych materiałów 
edukacyjnych do nauki historii wykorzystujące 
audiowizualne materiały archiwalne. Współpraca 
jest finansowana ze środków belgijskiej Fundacji 
Evens oraz sieci EuroClio.

Opracowany i złożony w maju 2019 r. kolejny 
wniosek grantowy do europejskiego programu 
Connecting Europe Facility otrzymał dofinanso-
wanie. Dzięki temu, w ramach projektu Europe-
ana XX: Century of Change, FINA rozpocznie prace 
nad stworzeniem nowej kolekcji tematycznej na 
Europeanie poświęconej tematyce zmian społecz-
nych XX wieku.

W czerwcu, wspólnie z Instytutem Adama 
Mickiewicza, FINA była obecna na nowojorskim 
festiwalu Games for Change, na którym promowa-
ła polskich twórców gier wideo zaangażowanych 
społecznie oraz prowadziła risercz pod kątem ko-
lejnych edycji festiwalu Games for Impact.
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Materiały filmowe z archiwów FINA w 2019 
roku zostały wykorzystane w ponad 90 produk-
cjach filmowych, zarówno polskich jak i zagra-
nicznych.

Z zasobów FINA skorzystało wielu producen-
tów i reżyserów filmowych z całego świata re-
alizujących filmy dokumentalne oraz fabularne 
m.in. Dzień ostatni, dzień pierwszy w reż. Dariu-
sza Federowicza, To był lipiec 1945 w reż. Walde-
mara Czechowskiego, Almae Mater Vilnesis w reż. 
Romana Tondela, Żołnierze niechciani w reż. J.P. 
Latałły, The Coldest Game w reż. Łukasza Kośmic-
kiego, Wacław Lipiński, Skazany na zapomnienie 
w reż. Marzeny Kumosińskiej, Guczo w reż. Marii 
Zmarz-Kaczanowicz, Martwa natura w reż. Sła-
womira Grunberga, Goliat – zapomniany bohater  
w reż. Tomasza Sańprucha i Witolda Tabaki, Ga-
briel Moked – Swordman, reż. Shlomit i Raphael 
Carmeli, Po złoto, reż. Ksawery Szczepanik, serial 
Osiecka Roberta Glińskiego dla TVP, film Niepo-
konany – opowieść o gen. Stanisławie Maczku, 
Muzeum Historii Polski, film Polskie Skrzydła – 
Puławski w reż. Jarosława Minkowicza.

W 2019 r. rozpoczęto także współpracę z two-
rzącym się Muzeum Historii Polski – zasoby archi-
walne FINA  będą mieć znaczny udział w prezen-
towanej ekspozycji.

Na rok 2019 przypadła również współpraca 
FINA z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Wi-
tolda Pileckiego, dzięki której zdigitalizowane 
zostały archiwalia filmowe Polskiej Agencji Tele-
graficznej. 31 sierpnia w kinie Iluzjon odbyło się 
wspólne wydarzenie FINY i Instytutu, upamięt-
niające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  

 
 
podczas którego został premierowo zaprezento-
wany film A więc wojna! Niezapomniane kadry – 
opowieści o czasie pokoju i wojny.

FINA udostępniała także fotografie i plakaty 
wydawnictwom prasowym. Zdjęcia z zasobów 
serwisu Fototeka zostały pokazane na wielu wy-
stawach m.in.: Druga Wojna Światowa widziana 
oczami Polaków, Wątki żydowskie w polskiej ki-
nematografii dwudziestolecia międzywojennego, 
Pan Samochodzik i… skarby Muzeów, Kino Grzego-
rza Królikiewicza.

Pięć polskich animacji lalkowych oraz film 
Cyrk ze zbiorów FINA zostały w czerwcu zapre-
zentowane na 33. Edycji Festiwalu Il Cinema Ri-
trovato w Bolonii.

UPOWSZECHNIANIE 
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Udostępnianie zbiorów

Zasoby Filmoteki Narodowej – Instytutu Au-
diowizualnego udostępniane są wszelkim pod-
miotom zainteresowanym polskim dorobkiem 
audiowizualnym.  Biblioteka posiada największy 
w kraju zbiór literatury poświęconej tematyce fil-
mowej, a archiwa filmowe uświetniają wystawy, 
reklamy, spoty oraz wykorzystywane są w pro-
dukcjach filmowych.

Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka FINA posiada największy w Polsce, 
liczący prawie 30 000 książek oraz ponad 1 000 
czasopism, zbiór polskich i zagranicznych wydaw-
nictw, poświęconych tematyce filmowej oraz me-
diom audiowizualnym.

2019 był kolejnym rokiem pozyskiwania no-
wych pozycji bibliotecznych oraz upowszechnia-
nia informacji o zbiorach, m.in. poprzez wykłady 
dla studentów Studiów Podyplomowych PAN, 
filmoznawców z SWPS oraz Uniwersytetu War-
szawskiego czy udział w Nocy Bibliotek. 

Partnerstwa, udzielane licencje

Z zasobów archiwalnych FINY skorzystało 458 
kontrahentów, którzy pobrali materiały do reali-
zacji wystaw, spotów reklamowych, pokazów, 
prezentacji oraz gali.

W 2019 roku FINA zaktualizowała swoją ofer-
tę w zakresie filmów i materiałów dokumentacyj-
no-historycznych, w szczególności w kontekście  

 
 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. 
rocznicty wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Wybrane wydarzenia i realizacje z 2019 roku, 
w których wykorzystano zbiory FINA: 

wystawa »Polska« – na eksport oraz Zmiana 
ustawienia. Polska scenografia teatralna i spo-
łeczna XX i XXI w., Zachęta – Narodowa Galeria 
Sztuki, 

spot reklamowy pt. First to fight, w reż Toma-
sza Kleyffa dla Muzeum II Wojny Światowej, 

film wystawowy pt. Ocalić od zapomnienia – 
archiwum audiowizualne ludzi i obiektów tech-
niki w Polsce dla Narodowego Muzeum Techniki  
w Warszawie, 

wystawa Zdobyć księżyc
Dom Spotkań z Historią, 

wystawa stała w Centrum Komiksu i Narracji 
Interaktywnej, EC1 Łódź, 

Encyklopedia teatru polskiego
www.encyklopediateatru.pl, 

koncert Krzysztofa Pendereckiego w Operze 
Narodowej, zrealizowany przez Kancelarię Preze-
sa Rady Ministrów i Stowarzyszenie Ludwiga van 
Beethovena.
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Hong Kong

Hiszpania Gruzja 

Portugalia

Francja

Wielka 
Brytania

Austria Ukraina 

Czechy 

Korea Południowa

Niemcy

FINA 

Archiwalia FINA 
wykorzystane zostały

w ponad 90 produkcjach 
polskich i zagranicznych. 
Materiały udostępniono 

między innymi, w 11 krajach. 
Zasoby znalazły się 
w galeriach sztuki, 

spotach reklamowych, 
prezentacjach i na galach.

FINA / Kamila Białkowska, materiały ze zbiorów FINA, Łukasz Gawroński



Partnerstwa i udział w festiwalach

FINA od lat jest współorganizatorem lub stra-
tegicznym partnerem najważniejszych polskich 
festiwali filmowych. Współtworzy ich program, 
patronuje specjalistycznym i edukacyjnym dys-
kusjom, udostępnia swoje zasoby, archiwizuje 
najważniejsze wydarzenia polskiej kultury au-
diowizualnej. 

W 2019 roku FINA była obecna m.in. na Festi-
walu Nowe Horyzonty, Millennium Docs Agaist 
Gravity, Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz 
Festiwalu Filmowym w Gdyni. Nie zabrakło jej 
także na organizowanych w Warszawie partner-
skich wydarzeniach takich jak Filmowa Stolica 
Lata, Warszawa Singera czy Pasaż Wiecha. Kultu-
ra w centrum – Weekend z teatrem. 

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni 

Będąc partnerem wielkiego święta polskiej 
kinematografii jakim jest FPFF, FINA patronuje 
pozakonkursowej sekcji Skarby kina przedwojen-
nego.

W ramach sekcji w 2019 roku publiczności 
zaprezentowano filmowe perły kina z lat 20.  
i 30. XX w. odrestaurowane cyfrowo w ramach 
unijnego projektu Nitrofilm. Program otworzyła 
pełnometrażowa Halka w reżyserii Konstantego 
Meglickiego. Pokazowi towarzyszył koncert z mu-
zyką na żywo zespołu Jerzego Rogiewicza – kom-
pozytora, perkusisty i pianisty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wśród zaprezentowanych filmów znalazły się 
również obrazy: Ludzie Wisły z 1938 roku w re-
żyserii Aleksandra Forda i Jerzego Zarzyckiego, 
Dziewczyna szuka miłości w reżyserii Romualda 
Gantkowskiego z 1937 roku, a także krótkometra-
żowa impresja Jerzego Zarzyckiego i Tadeusza Ko-
walskiego z 1932 roku, zaliczana do nurtu przed-
wojennych filmów awangardowych pt. Dziś mamy 
bal. 

W ramach wydarzenia FINA zrealizowała tak-
że cykl działań poświęconych filmom festiwalo-
wym, skierowanych do młodego widza. Wśród 
nich znalazły się zajęcia filmowo – reporterskie 
pt. Studio Filmoteki Szkolnej, skierowane do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych oraz debaty Skrytykuj! przeznaczone dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych.

Millennium Docs Against Gravity 

W 2019 r. FINA była partnerem Festiwalu 
Filmowego Millennium Docs Against Gravity 
– największego święta kina dokumentalnego  
w Polsce. W repertuarze tej edycji znalazły się  
w większości filmy prezentowane publiczności 
jako polskie premiery. Filmoteka Narodowa – In-
stytut Audiowizualny ufundowała nagrodę Nos 
Chopina dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce.

 
Projekcje festiwalowe odbywały się w sześciu 

miastach Polski: Warszawie – niektóre pokazy  
i spotkania w kinie Iluzjon, Wrocławiu, Gdyni, Ka-
towicach, Bydgoszczy i Lublinie.
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Anna Bobrowska / materiały organizatora Docs Against Gravity / materiały organizatora



MFF Postproduction Festival

MFF Postproduction to specjalistyczne wyda-
rzenie, kierowane głównie do branży audiowizu-
alnej oraz widzów szczególnie zainteresowanych 
kulturą filmową, którego organizatorem jest 
Fundacja Viewer. Jest ono w całości poświęcone 
postprodukcji filmowej. Program edycji 2019 r. 
wypełniony był spotkaniami z ekspertami z naj-
lepszych polskich studiów postprodukcyjnych – a 
wśród nich Platige Image, Chimney, LocoMotive 
czy Juice. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli 
korzystać w profesjonalnego Kina VR by HP, któ-
re prezentowało najnowsze produkcje wykonane 
w technologii wirtualnej rzeczywistości. Dwu-
dniowy festiwal, którego FINA była partnerem 
odbył się w kinie Iluzjon.

Nowe Horyzonty

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Ho-
ryzonty to największy w Polsce festiwal kina ar-
tystycznego, przybliżający również najciekawsze 
miejsca na filmowej mapie świata i odkrywający 
kinematografie rzadko obecne w regularnej dys-
trybucji. FINA wzorem poprzednich lat, również 
w 2019 r. była partnerem wydarzenia. 

Dla publiczności festiwalowej zgromadzonej 
na wrocławskim rynku FINA przygotowała i zre-
alizowała pokaz plenerowy „Psa Baskerville'ów” - 
filmu zrekonstruowanego cyfrowo, we współpra-
cy z San Francisco Silent Film Festival. Autorską 
muzykę do filmu – skomponowaną wcześniej na 
polską repremierę, która miała miejsce podczas 
16. Święta Niemego Kina - wykonał na żywo Ste-
fan Wesołowski wraz z zespołem.

Dwa Brzegi
 
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi prezentuje 

filmy polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy 
roku minionego i obrazy, które miały kluczowe 
znaczenie dla rozwoju światowej kinematografii, 
a także spektakle teatralne, wystawy, koncerty 
i wydarzenia z obszaru sztuk wizualnych. FINA 
jako partner festiwalu w 2019 roku była współor-
ganizatorem spotkań z cyklu „Bohaterki kina lat 
30.” w ramach którego zaprezentowała obrazy: 
„Czy Lucyna to dziewczyna?” Juliusza Gardana, 
„Druga młodość” Michała Waszyńskiego czy „Ja 
tu rządzę” i „Moi rodzice rozwodzą się” Mieczy-
sława Krawicza. 

Festiwal Krytyków Sztuki 
Filmowej Kamera Akcja

Kamera Akcja to innowacyjne wydarzenie 
filmowe skierowane do wszystkich miłośników 
kina. Jest to także jedyne wydarzenie w Europie, 
poświęcone krytyce filmowej i przyczyniające się 
do jej rozwoju, pokazujące jej obecność w mniej 
oczywistych kontekstach, zrywające ze stereoty-
pami. FINA od kilku lat współpracuje przy jego or-
ganizacji z Fundacją FKA. W 2019 roku Filmoteka 
Szkolna w ramach akcji „Skrytykuj!" przeprowa-
dziła warsztaty skierowane do uczniów szkół po-
nadpodstawowych, w których programie znalazły 
się projekcje filmowe połączone z dyskusją oraz 
warsztaty z zakresu krytyki filmowej.
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Wydawnictwa i koprodukcje

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizual-
ny w ramach swych działań statutowych angażu-
je się w produkcje o szczególnym znaczeniu arty-
stycznym, społecznym czy historycznym: filmy 
fabularne, dokumentalne, rejestracje koncertów 
i innych wydarzeń. W 2019 roku FINA uczestni-
czyła zarówno w nowych przedsięwzięciach arty-
stycznych polskiej kinematografii jak i kontynu-
owała podjętą w poprzednich latach współpracę 
koprodukcyjną.

W 2019 roku podczas 44. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych, swoje premiery miały trzy 
koprodukcje FINA: Legiony w reżyserii Dariusza 
Gajewskiego, reżyserski debiut fabularny Moni-
ki Jordan – Młodzianowskiej pt.: Żelazny most 
(nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów w To-
ronto za reżyserię i na Festiwalu Filmu Polskiego  
w Ameryce w Chicago nagrodą Odkrywcze Oko dla 
młodego reżysera) oraz wyreżyserowany przez 
Lecha Majewskiego z muzyką Jana A.P. Kaczmar-
ka film fabularny pt.: Dolina Bogów. 

W ramach festiwalu Nowe horyzonty we Wro-
cławiu odbył się premierowy pokaz filmu doku-
mentalnego pt.: Z wnętrza w reżyserii Cezarego 
Grzesiuka oraz krótkometrażowy debiut fabular-
ny Jakuba Radeja p.t: Rykoszety. Oba obrazy są 
koprodukcjami FINA.

FINA w swojej działalności wydawniczo-pro-
dukcyjnej często sięga do własnych zasobów 
archiwalnych i angażuje się w liczne projekty  
o charakterze dokumentalnym.
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Dolina Bogów to film  
Lecha Majewskiego,  

którego akcja toczy się 
współcześnie, po części  
w realnym, a po części 

wykreowanym świecie. 
Opowieść prowadzona jest 
w konwencji baśni opartej 

na jungowskim symbolu 
kamienia. 

Dolina Bogów, Lech Majewski, 2019 / materiały promocyjne dystrybutora



78 79

Raport FINA 2019 UPOWSZECHNIANIE 
• 07 — Wydawnictwa i koprodukcje

Legiony to epickie kino wojenne, pokazane 
z rozmachem przy użyciu najnowocześniejszych technik 
filmowych. Film skupia się na bojowym czynie Legionów 

Polskich z lat 1914–1916. Wielka historia jest tłem dla 
porywającej opowieści o tych, którzy odważnie rzucili się 

w wir walki o odzyskanie państwowości – młodych ludziach, 
ich marzeniach i uczuciach. 

Żelazny most to współczesna historia, której głównym 
motywem jest uwikłanie pomiędzy pasją życia 

a moralnością. Scenariusz został zainspirowany 
wydarzeniami, jakie rozegrały się w ostatnich latach 

w kopalni węgla kamiennego Ruch Śląsk 
w Katowicach. 

Żelazny most, Monika Jordan – Młodzianowska, 2019 / materiały promocyjne dystrybutora Jacek Piotrowski  /  Legiony, Dariusz Gajewski, 2019 / materiały promocyjne dystrybutora



Film dokumentalny pt.: O zwierzętach i lu-
dziach, w reżyserii Łukasza Czajki, poprzez wy-
korzystanie kreacyjnych scen ze zwierzętami, bo-
gatych archiwaliów FINA i rozmów z bohaterami, 
pokazuje klimat warszawskiego ZOO prowadzo-
nego przez Jana i Antoninę Żabińskich. W czasie 
II wojny światowej, na terenie ogrodu zoologicz-
nego, m.in. w klatkach dla zwierząt, ukrywali oni 
ok. 300 osób, w tym wielu Żydów.

Przemyśl. Złamane Marzenia w reżyserii To-
masza Magierskiego opowiada nieznaną historię 
dwóch sióstr Spiegel: Ariany, okrzykniętej przed 
wojną cudownym dzieckiem, która występowała 
w wieku ośmiu lat na scenie Cyrulika Warszaw-
skiego i o sześć lat starszej Reni, która pozosta-
wiła po sobie prawie siedemset stron dziennika 
opisującego do chwili jej tragicznej śmierci trud-
ny czas wojny i osobiste doświadczenie Holokau-
stu. We wrześniu 2019 roku odbyła się uroczysta 
premiera filmu w kinie Iluzjon w obecności Ariany 
Elżbiety Bellak, na stałe mieszkającej w Nowym 
Jorku.

Miniony rok to dla FINA nie tylko premiery 
zróżnicowanych stylistycznie i gatunkowo fil-
mów fabularnych i dokumentalnych, to również 
czas intensywnej pracy nad kolejnymi produk-
cjami. W 2019 roku ukończone zostały zdjęcia do 
pełnometrażowego filmu fabularnego pt. Broad 
Peak w reżyserii Leszka Dawida, opowiadającego 
historię Macieja Berbeki, wybitnego polskiego hi-
malaisty i jego zmagań z jedną z najtrudniejszych 
gór świata.

Wybitnym polskim naukowcom i wynalazcom 
pierwszej połowy XX wieku poświęcony został 
telewizyjny cykl filmów dokumentalnych pt. Ge-
niusze i Marzyciele, w ramach którego w 2019 r. 

zrealizowano kolejne osiem odcinków. FINA na-
była również prawa do dwóch filmów dokumen-
talnych w reżyserii Marii Dłużewskiej. Andrzej 
Kołodziej. Bardzo polska opowieść oraz Bitwa 
– opowieść o Irku Rulewskim, studencie ASP w 
Łodzi i wychowanku domu dziecka, który przez 
kilka lat odtwarzał monumentalny obraz Jana 
Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” milimetr po 
milimetrze, w skali 1:1. 

W 2019r. rozpoczęto także koprodukcję m.in. 
serii Historia kuchni polskiej oraz kontynuowano 
produkcję filmu dokumentalnego pt. Wojna świa-
tów (Bitwa Warszawska), w reżyserii Mirosława 
Borka i Krzysztofa Talczewskiego, opowiadające-
go o jednej z ważniejszych bitew w najnowszej 
historii Polski jaka została stoczona w sierpniu 
1920 r.

FINA wspólnie z Muzeum Getta Warszawskie-
go zaangażowała się w produkcję filmu dokumen-
talnego pt. Dwa sztandary. Tematem filmu są 
działania Żydowskiego Związku Wojskowego w 
getcie warszawskim oraz jego rola w powstaniu 
wiosną 1943 roku.

 
W 2019 r. dobiegła końca produkcja czterdzie-

stodwuodcinkowego serialu dokumentalnego 
pt. Polskie 100 lat, przedstawiającego stuletnią 
historię Polski, obejmującego wydarzenia z od 
przełomu XIX i XX wieku aż po rok 2004. Projekt 
był finansowany z rządowego Programu Wielolet-
niego Niepodległa. Emisja pierwszych odcinków 
rozpoczęła się jesienią 2019 na antenie TVP Hi-
storia. 

FINA we współpracy z Telewizją Polską wypro-
dukowała trzynastoodcinkowy serial sensacyjno-
-przygodowy pt. Młody Piłsudski w reżyserii Jaro-
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TVP / Jarosław Sosiński / Młody Piłsudski, Jarosław Marszewski, 2019 / materiały promocyjne dystrybutora



sława Marszewskiego, którego akcja toczy się na 
przełomie XIX i XX wieku w środowisku polskich 
i rosyjskich konspiratorów. Wydarzenia, inspiro-
wane prawdziwymi zdarzeniami z młodości przy-
szłego marszałka Polski, w przystępny sposób 
opowiadają historię walk o polską niepodległość. 
Serial emitowany był w prime – time na antenie 
TVP 1. 

Również w TVP1 premierę miał film dokumen-
talny pt. Hiranmoy Goshal. Nurtem dwóch rzek  
w reżyserii Tadeusza Śmiarowskiego oraz Przepis 
na sukces – historia największego magnata praso-
wego II RP w reżyserii Rafała Geremka.

Nagrody

W 2019 roku zauważone i docenione zostały 
koprodukowane przez FINA animacje. Krótkome-
trażowy film animowany pt. Acid Rain w reżyserii 
Tomasza Popakula został uhonorowany wieloma 
nagrodami na festiwalach polskich i zagranicz-
nych, w tym m.in. Srebrnym Lajkonikiem Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego (Konkurs Polski) dla 
najlepszego filmu animowanego, Grand Prix Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych 
Animateka w Lubljanie oraz otrzymał nominację 
do Annie Award w kategorii: najlepszy film krót-
kometrażowy. 

Animacja Mariusza Wilczyńskiego pt. Zabij to 
i wyjedź z tego miasta, jego pełnometrażowy de-
biut, nad którym reżyser pracował przez 14 lat, 
pokazany został w ramach sekcji Encounters 70. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Ber-
linie.

Wydawnictwa

W 2019 miała miejsce premiera wydawnictwa 
Bestia (1917) z udziałem Poli Negri, na które zło-
żyła się płyta blu-ray z filmem oraz opracowanie 
filmograficzne. Dwa lata wcześniej Bestia zosta-
ła odrestaurowana cyfrowo w rozdzielczości 4K. 
Źródło do digitalizacji stanowiła jedyna zachowa-
na, amerykańska kopia dystrybucyjna. W wyniku 
prac przywrócono między innymi, pochodzące z 
kopii źródłowej, animowane tablice w oryginalnej 
wersji. Do filmu włączono muzykę, którą specjal-
nie do powstającego wydawnictwa skomponował 
Włodek Pawlik, a która na żywo została pierwszy 
raz wykonana w Iluzjonie podczas Święta Nieme-
go Kina w 2018 r. 

FINA kontynuowała także prace nad wyda-
niem płyty blu-ray z filmem Halka (1929/1932)  
w reż. Konstantego Meglickiego wraz z opracowa-
niem filmograficznym. To jedna z trzech polskich 
przedwojennych adaptacji opery Stanisława Mo-
niuszki, dotychczas nieznana szerokiej publicz-
ności. Film został poddany rekonstrukcji cyfrowej 
(wykonanej w rozdzielczości 4K). Dodatkiem do 
filmu będą zremasterowane fragmenty oryginal-
nej ścieżki dźwiękowej.
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Zabij to i wyjedź z tego miasta, Mariusz Wilczyński, 2019 / 
materiały promocyjne dystrybutora

Acid Rain, Tomasz Popakula, 2019 / 
materiały promocyjne dystrybutora



Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych – 
współpraca z kinami

Przez cały 2019 rok FINA kontynuowała wspar-
cie kin studyjnych i lokalnych oraz edukatorów 
działających w kinach Sieci w realizacji przed-
sięwzięć upowszechniających kulturę filmową, 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności  
o charakterze edukacyjnym, adresowanej do mło-
dej widowni. 

Zrealizowano 181 wspólnych przedsięwzięć 
z kinami studyjnymi oraz szereg wydarzeń:  
Festiwale Filmów Dziecięcych (Kino w Tramp-
kach, Kinolub, W chmurach) z przyznawanymi 
przez SKSiL nagrodami, 33. Tarnowska Nagroda 
Filmowa, Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie, Fe-
stiwal Filmów Niezwykłych w Sandomierzu, Fe-
stiwal Wiosna Filmów, Letnia Akademia Filmowa 
w Zwierzyńcu, Ińskie Lato Filmowe, Konkurs Dwa 
Srebrne Ekrany i Konferencja Kin Studyjnych 
we Włoszczowie. Przeprowadzono trzy debaty  
nt. edukacji filmowej w ramach Forum Wokół Kina  
w Chełmie i Gdyni oraz podczas Tarnowskiej Na-
grody Filmowej.
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Polska wersja plakatu Europejskiego Dnia Kina Artystycznego zaprojektowana przez Wydawnictwo Tatarak 
na podstawie Europa Cinemas
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EDUKACJA

SZEROKI PROGRAM EDUKACYJNY 
TO JEDEN Z FILARÓW DZIAŁALNOŚCI FINA. 

JEST ON SKIEROWANY DO UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, 
STUDENTÓW, RODZIN Z DZIEĆMI 

W RÓŻNYM WIEKU I DO OSÓB DOROSŁYCH. 
POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ 
ZARÓWNO W SIEDZIBACH FINA, JAK I POZA JEJ 

MURAMI NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, 
A TAKŻE W INTERNECIE.

szkół odwiedzonych przez 
Wędrujących Filmoznawców 

Filmoteki szkolnej

200

studentów każdego 
tygodnia na zajęciach 

Akademii Polskiego Filmu

600

spotkania z cyklu 
Raz, dwa, trzy filmoteka 

szkolna patrzy

324700
zaangażowanych 

uczniów i nauczycieli

1500
dzieci na seansach 

klasycznych polskich 
animacji

200 uczniów i 20 warsztatów
podczas Festiwalu Filmoteki Szkolnej

Metropolitan Museum of Art / terakotowa statuetka syreny, Grecja ok. 550−500 p.n.e., figurka ryby, bronz lub stop 
miedzi, Egipt ok. 1070–945 p.n.e. / domena publiczna / Uniwersytet Iowa, archiwa / Kent, Frederick W. (Frederick Wallace), 
1894–1984, parada małych dzieci w kapeluszach z instrumentami muzycznymi, chłopiec koncentruje się, gdy przeciąga 
sznurek przez koralik / domena publiczna / FINA / materiały ze zbiorów FINA 



Dzieci i młodzież

Podstawą programu edukacyjnego FINY jest 
praca z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty, spotka-
nia i pokazy filmowe gromadzą rzesze zaintere-
sowanych kulturą multimedialną najmłodszych 
odbiorców a idea aktywizujących młodzież kon-
kursów, które promują i udoskonalają umiejętno-
ści świadomego korzystania z kultury sprawdziła 
się również w 2019 roku.

Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna to program edukacyjny za-
inicjowany w 2009 roku obejmujący swoim zasię-
giem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpod-
stawowe. Program realizowany jest przez FINA 
przy wsparciu PISF a jego celem jest nauczenie 
młodzieży świadomego i krytycznego obcowania 
ze sztuką filmową, rozpoznawania środków wy-
razu i instrumentów formalnych, którymi posłu-
guje się film, a także zrozumienia roli twórczości 
filmowej w życiu społecznym, politycznym i arty-
stycznym.

W ramach Filmoteki Szkolnej FINA przygo-
towała zajęcia zgodne z podstawą programową 
kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów 
szkół. Przez cały rok edukatorzy – Liderzy i Wę-
drujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej, krytycy 
filmowi i zaproszeni eksperci odwiedzili szkoły  
w całej Polsce ponad 200 razy. W programie zajęć, 
które poprowadzili dla ponad 4700 uczniów i na-
uczycieli, znalazły się m.in. zagadnienia z historii 
kina, ćwiczenia z krytyki filmowej, kreatywne dzia-
łania wokół paratekstów filmowych oraz warszta-
ty z praktycznych aspektów realizacji filmów. 
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Podczas 32 spotkań z cyklu Raz, dwa, trzy! Fil-
moteka Szkolna patrzy!, które odbyły się w FINA, 
blisko 1500 dzieci obejrzało klasyczne polskie ani-
macje i nauczyło się tworzyć własne filmowe opo-
wieści, budować do nich scenografię, wymyślać  
i realizować efekty dźwiękowe i muzykę. 

FINA nie zapomina również o najmłodszych  
w dniu ich święta. W rodzinnych obchodach Dnia 
Dziecka ponad 400 gości wzięło udział w uro-
czystym pokazie filmów, które dzieci stworzyły 
podczas zajęć Filmoteki Szkolnej, seansach kla-
sycznych animacji z zasobów FINA oraz warszta-
tach poświęconych m.in. dubbingowi i tworzeniu 
zabawek optycznych. Dodatkową atrakcją była 
wystawa prezentująca lalki znane z ulubionych 
bajek ubiegłego stulecia, udostępnione dzięki 
uprzejmości Muzeum Kinematografii w Łodzi.

W 2019 roku odbyła się także 10. Edycja Festi-
walu Filmoteki Szkolnej. W ciągu trzech dni 200 
uczestników wzięło udział w 20 warsztatach, 
wizytach studyjnych w filmowych instytucjach  
i pokazach filmowych.
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Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji 
Społecznej 

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Spo-
łecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna 
inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, 
której celem jest popularyzacja wśród młodzieży 
szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze fil-
mowej oraz nauk o komunikowaniu. 

Finał trzeciej edycji konkursu organizowane-
go pod hasłem Literatura na ekranie. Adaptacje  
i przyliterackość filmu odbył się w marcu 2019 r., 
a laureaci Olimpiady zostali zwolnieni z postę-
powania rekrutacyjnego na wybrane kierunki 
uczelni wyższych w całej Polsce oraz otrzymali 
akredytacje na liczne festiwale filmowe.

 
Na czwartą edycję konkursu, którego temat 

przewodni brzmiał Kino to (też) biznes zgłosiło 
się 943 uczniów z 237 szkół.

 
W 2019 roku Olimpiada Wiedzy o Filmie i Ko-

munikacji Społecznej drugi rok z rzędu została 
nominowana do Nagród Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja filmowa. 

Skrytykuj.pl

Ideą konkursu Skrytykuj.pl jest popularyza-
cja świadomej dyskusji o kinie wśród młodzieży, 
doskonalenie umiejętności formułowania samo-
dzielnych i przemyślanych opinii oraz rozwijanie 
wrażliwości estetycznej. Wiedza oraz doświad-
czenie są bezcenne, dlatego nagrodą w konkursie 
jest udział w festiwalu filmowym w roli młodzie-
żowego jurora.

W 2019 roku w ramach konkursu Skrytykuj.pl 
na recenzje i wideorecenzje wpłynęło ponad 200 
prac autorstwa uczniów szkół średnich z całej 
Polski. Łącznie ośmioro laureatów z trzech edy-
cji konkursu stworzyło Jury Młodych na: 12. Mię-
dzynarodowym Festiwalu OFF Camera w Krako-
wie, 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych  
w Gdyni oraz 37. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Młodego Widza Ale kino w Poznaniu.

Konkursy

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny dużą uwagę przykłada do aktywizacji młodzie-
ży przez udział w konkursach, których celem jest promocja i doskonalenie umiejętności świa-
domego odbioru przekazów audiowizualnych oraz rozwijanie i pogłębianie współuczestnictwa  
w kulturze. 
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FINA / Bartek Syta / Olimpiada Wiedzy o Filmie 
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FINA / Kamila Szuba / Weekend w małym kinie 

Cykle

Działania edukacyjne FINA to również cykle 
filmowe dla dziecięcej publiczności w różnym 
wieku. Przez cały 2019 rok w kinie Iluzjon trwały 
cykle: Młodzi gniewni współtworzony przez publi-
cystkę popkulturową Kaję Klimek, W małym kinie 
podczas którego zorganizowane grupy przed-
szkolne mogły zapoznać się z współczesnym ki-
nem dziecięcym i jego weekendowy odpowied-
nik Weekend w małym kinie, w którym produkcje 
zostały podzielone tematycznie, a każdemu 
pokazowi towarzyszył krótka prelekcja wpro-
wadzająca uczestników w tematykę spotkania. 
W FINA odbył się również cykl warsztatów Fina 
lab Herosi Niepodległej, który uczniom szkół pod-
stawowych i średnich tłumaczył funkcjonowanie 
repozytoriów historycznych w Internecie, zja-
wisko remiksu i przetwarzania filmowych zbio-
rów archiwalnych, a także uczył jak bezpiecznie 
gromadzić, przechowywać i udostępniać dane .  
W FINA odbywały się również zajęcia dla uczniów 
liceów Czytaj Kulturę!, przybliżające metody sa-
modzielnej analizy tekstów kultury, w tym fil-
mów i dziedzictwa audiowizualnego. Wszystkie 
tematy i problemy poruszane na zajęciach na-
wiązywały do podstawy programowej i stanowiły 
rodzaj przygotowania do egzaminu maturalnego 
lub kończącego edukację podstawową.

W 2019 r. swoja premierę miał również nowy 
cykl zajęć dla młodzieży licealnej i ostatnich klas 
szkół podstawowych Przewodnik audiowizualny. 
Warsztaty nie tylko filmowe, podczas którego 
uczniowie analizowali rzeczywistość medialną, 
w której funkcjonują każdego dnia. Celem zajęć 
było zdobycie umiejętności analizy i krytycznego 
odbioru nie tylko filmów, ale także innych utwo-
rów audiowizualnych.
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Nauczyciele i edukatorzy

Oferta edukacyjna FINA skierowana jest nie 
tylko do uczniów, ale i do nauczycieli i edukato-
rów, którym daje narzędzia przydatne w codzien-
nej pracy z dziećmi.

Cykl warsztatów dotyczących analizy zjawisk 
popkulturowych – Popkultura stosowana, towa-
rzyszył edukatorom przez cały 2019 rok. Reuse w 
edukacji | Seminarium dla nauczycieli i biblioteka-
rzy miało swoją trzecią już odsłonę a zaproszeni 
paneliści opowiadali o korzyściach płynących  
z wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Przez cały rok nauczycieli mogli poszerzać 
swoją wiedzę i umiejętności na licznych spotka-
niach i konferencjach. Nastrajamy się na szkoły 
podstawowe to 17 cykl regionalnych konferencji 
skierowanych do nauczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej, dotyczących propozycji metodycznego 
wykorzystania klasycznych polskich animacji  
w nauczaniu początkowym, działaniach szkół, 
bibliotek i świetlic. 

Ważną okazją do poszerzenia wiedzy i wy-
miany doświadczeń w nauczaniu była XXIX 
Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Ra-
dziejowicach, zorganizowana w listopadzie we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Venae Artis  
i Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej. Wy-
stąpienia oraz dyskusje blisko 200 badaczy i pe-
dagogów poświęcone były roli kanonu kulturowe-
go w kinie współczesnym i w edukacji. 

Rok 2019 zakończyła Filmowa EduAkcja War-
szawy – konferencja przygotowana przez Biuro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultury m.st. Warszawy, Centrum Kultury Filmo-
wej im. Andrzeja Wajdy oraz FINA. Jej celem była 
promocja edukacji filmowej poprzez praktykę 
i doświadczenie, i zachęcenie do postrzegania 
filmu nie tylko w kontekście jego odbioru jako 
dzieła sztuki lub nośnika treści edukacyjnych, 
lecz także w kontekście jego tworzenia.
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FINA / Mateusz Ciągło / Filmowa edukacja 
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Studenci i wolni słuchacze

W programie edukacyjnym realizowanym  
w FINA w 2019 r. ważne miejsce zajmowały zaję-
cia dla studentów.

Weekendowe warsztaty Montaż dla począt-
kujących i Montaż 2.0 oparte na przedwojennych 
archiwach filmowych zyskały szerokie grono zain-
teresowanych. Cykl poświęcony był praktycznym 
i twórczym aspektom tworzenia filmów, m.in. 
krótkich metraży i dokumentów, w kontekście 
przemian jakim poddany jest film jako cyfrowa 
opowieść w dzisiejszym świecie.

Kursy Akademii Polskiego Filmu, uznawane za 
zajęcia fakultatywne przez liczne uczelnie wyż-
sze, odbyły się w Warszawie, Wrocławiu, Krako-
wie, Gdańsku oraz Tychach i gromadziły każdego 
tygodnia pond 600 studentów i wolnych słu-
chaczy. Część spotkań została zarejestrowana, 
dzięki czemu na stronie internetowej APF moż-
na obejrzeć rozmowy z animatorami – Witoldem 
Gierszem i Piotrem Dumałą oraz wykłady, m.in. 
o postawach jednostek wobec systemu totali-
tarnego w Dreszczach Wojciecha Marczewskiego  
i Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego, strate-
giach funkcjonowania w dobie przemian ustro-
jowych na przykładzie Psów Władysława Pasi-
kowskiego i Cześć, Tereska Roberta Glińskiego, 
kinie Generacji Nic w oparciu o 33 sceny z życia 
Małgorzaty Szumowskiej i Wojnę polsko-ruską Xa-
werego Żuławskiego, czy też o terapeutycznym 
wymiarze twórczości filmowej Marka Koterskie-
go i Jerzego Stuhra. 

Słuchacze kursu mogli się również zapoznać  
z kolejnymi numerami kwartalnika Pleograf, któ-
ry podjął tematy takie jak: ironia, nuda, marazm, 
polskie kino najnowsze, kino przedwojenne oraz 
kino kobiet.

FINA / Mateusz Ciągło / Filmowa edukacja 
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CC BY–SA, CC BY NC–ND CZY MOŻE PD? 
CO TO JEST PRAWO AUTORSKIE I JAK Z NIEGO 

KORZYSTAĆ, JAKIE FILMY LUBIĄ POLACY I DO CZEGO 
MOŻE PRZYDAĆ SIĘ MODEL EDUKACJI MEDIALNEJ, 

INFORMACYJNEJ I CYFROWEJ? MINIONY ROK BYŁ  
W FINA CZASEM PROJEKTÓW BADAWCZYCH, 

ANALIZ SPOŁECZNYCH ORAZ OPRACOWYWANIA 
NOWYCH MODELI EDUKACJI.

Metropolitan Museum of Art / Rogers Fund, 1910 / marmurowa głowa bogini, Grecja, IV wiek p.n.e. / domena publiczna



BADANIA I ROZWÓJ 

MEMIC

Dla nauczycieli przygotowano Model Eduka-
cji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej – MEMIC, 
opracowany, przez FINA wraz z Fundacją Nowo-
czesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej oraz 
Polskim Komitetem ds. UNESCO. Ma on za zada-
nie popularyzację szerokiego rozumienia kompe-
tencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. 
Uczy krytycznego i twórczego rozumienia me-
diów i całego otoczenia medialnego w odpowie-
dzi na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany. 
W Modelu Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cy-
frowej wskazane są konkretne praktyczne działa-
nia, które należy podjąć w szkołach, w ośrodkach 
decydenckich oraz innych instytucjach związa-
nych z oświatą, takich jak samorządy i instytucje 
państwowe. Nowemu Modelowi Edukacji Me-
dialnej została również poświęcona konferencja 
warsztatowa dla nauczycieli, edukatorów i bi-
bliotekarzy – MEMIC praktycznie. W wydarzeniu 
wzięli udział eksperci m.in. z Ministerstwa Cyfry-
zacji I Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Działania FINA 
z zakresu edukacji i badań 

to efekt wieloletniej 
praktyki i pracy 

wykwalifikowanych 
specjalistów. 

Rok 2019 był rokiem 
projektów badawczych, 

konferencji oraz 
opracowywania i testowania 

nowych modeli edukacji 
medialnej.

FINA / Wacław Marat / Grafika z ulotki informacyjnej MEMIC 

W ostatnich latach FINA intensywnie włączała się i prowadziła działania z zakresu edukacji medial-
nej, informacyjnej i cyfrowej dla różnych grup odbiorców. Te doświadczenia praktyczne – spotkania  
i warsztaty organizowane dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz krytyczny namysł nad edukacją for-
malną i pozaformalną doprowadziły do nawiązania współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się 
tym tematem. MEMIC jest próbą odpowiedzi na wyzwania i problemy przed jakimi codziennie stoją 
nauczyciele i edukatorzy w świecie cyfrowym. 
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Badania społeczne. Polacy o polskich 
filmach – opinie Polaków o polskim 
kinie i ich postawy wobec polskiej 
produkcji filmowej.

W 2019 roku FINA rozpoczęła finansowany 
przez PISF projekt mający na celu analizę roli  
i miejsca kina polskiego na mapie praktyk kultu-
rowych Polaków i jego znaczenia dla polskiej kul-
tury. Projekt dostarczy wiedzy na ten niezbadany 
do tej pory, a niezwykle ważny dla polskiej kultu-
ry temat. Pytania badawcze dotyczą szeroko ro-
zumianej i definiowanej wiedzy o polskim kinie,  
 
 
jego znajomości, powodów oglądania polskich 
filmów, sposobu ich oglądania (kino, telewizja, 
internet). Interesujące są również  różnice grupo-
we w wiedzy, odbiorze i „korzystaniu“ z polskiego 
kina. W 2019 roku przeprowadzono badanie jako-
ściowe i badanie ilościowe. Projekt będzie prowa-
dzony do końca 2020 r. 

Spotkania z prawem autorskim

Wykorzystywanie zasobów archiwalnych od-
nalezionych w internecie to niezwykle złożone  
i wielowymiarowe zjawisko. Niewiele osób po-
siada w jego zakresie wiedzę, istnieje więc po-
wszechna potrzeba edukowania użytkowników 
internetu w zakresie podstaw prawa autorskie-
go. Fina wychodząc na przeciw tym oczekiwa-
niom przeprowadziła cykl wykładów mający na  

 
 
 
 
 
celu praktyczne rozważenie najczęściej spotyka-
nych problemów i zagadnień prawa autorskiego, 
z którymi mają do czynienia pracownicy instytu-
cji kultury, dziennikarze, nauczyciele i naukowcy. 

Swoje Działania rozwijał także zespół badaw-
czy ds. badań nad niezrealizowanymi projekta-
mi filmowymi ze zbiorów FINA, który w 2019 r. 
opracował filmoznawczo ponad 50 scenariuszy 
i projektów filmowych. Dodatkowo w ramach 
współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie 
przy wystawie Wajda przygotowano i zaprezen-
towano na stronie FINA cykl opracowań dotyczą-
cych niezrealizowanych projektów filmowych 
Andrzeja Wajdy.

FINA / materiały prasowe
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materiałów w mediach na temat 
działalności i poszczególnych 

projektów FINA

6500

publikacji w internecie
5070

artykułów w prasie
600700

materiałów 
w stacjach radiowych

130
materiałów 

telewizyjnych

30
reklam prasowych

30
reklam na portalach 

internetowych

Metropolitan Museum of Art / Hrabina Virginia Oldoini Verasis di Castiglione (1835–1899) / domena publiczna



Wybrane kampanie

Chcąc trafić do jak najszerszej publiczności 
ze swoją ofertą programową, FINA prowadziła  
w 2019 roku intensywne działania komunikacyj-
ne i PR’owe. Odbiorcy otrzymywali informacje o: 
działalności programowej instytucji w siedzibie 
FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 oraz w kinie 
Iluzjon, digitalizacji i udostępnianiu narodowe-
go dziedzictwa audiowizualnego, aktywności 
wydawniczej, prezentowaniu filmów z kolekcji 
unijnego projektu Nitrofilm na festiwalach, czy 
wreszcie możliwości dostępu do wielodyscypli-
narnego dziedzictwa audiowizualnego pozosta-
jącego na portalach internetowych FINA takich 
jak Ninateka, Fototeka, Gapla, Repozytorium 
Cyfrowe czy Biogramy.pl. 

Informacje o działaniach FINY były rozprze-
strzeniane poprzez media społecznościowe (Fa-
cebook, Instagram, Twitter), dzięki intensywnej 
współpracy z ogólnopolskimi i lokalnymi mediami 
oraz partnerami, a także poprzez dystrybucję co-
miesięcznych repertuarów na terenie całej War-
szawy. Sukcesywnie powiększało się też grono fa-
nów FINA na Facebooku, Twitterze oraz w innych 
mediach społecznościowych. 

Kampania kina Iluzjon 

Na przełomie października i listopada 2019r. 
FINA przeprowadziła kampanię kina Iluzjon  
w prasie oraz na nośnikach zewnętrznych na te-
renie Warszawy. Billboardy promujące kino zna-
lazły się w metrze oraz na słupach reklamowych 
Warexpo. Reklamy zostały również opublikowa- 

 
 
ne w miesięcznikach: KINO, Pismo i Historia do 
Rzeczy, dwumiesięczniku Ekrany, kwartalnikach 
Presto, Przekrój oraz Film& TV Kamera, w Tygodniu 
Powszechnym, Co Jest Grane 24 oraz w Rzeczpo-
spolitej. Miały również swoją odsłonę online  
w portalach: prostoomuzyce.pl, filmweb.pl oraz 
rp.pl. 

W listopadzie 2019 r. w związku z serią wyjąt-
kowych pokazów i spotkań w kinie Iluzjon, takich 
jak repremiera Sztandaru wolności w reż. Ryszar-
da Ordyńskiego, wystawa pamiątek po Lodzie 
Niemirzance czy spotkanie z Barbarą Krafftów-
ną, oraz wzmożonymi działaniami PR wokół kina 
w mediach ukazała się znacząca liczba materia-
łów. O Iluzjonie oraz jego projektach można było 
usłyszeć m.in. na antenie Programu I i II Polskie-
go Radia, RDC, Polskiego Radia 24, RMF FM, RMF 
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Kino Iluzjon 
znalazło się wśród 
najpiękniejszych 
miejsc w stolicy 
pod względem 

architektonicznym 
w magazynie Elle 
oraz w rankingu 

15 idealnych 
na randkę 

miejsc 
w Warszawie. 

FINA / Eugeniusz Orda / grafika promująca Kino Iluzjon
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Classic, Radia Warszawa, Radia Złote Przeboje,  
a także w rozmaitych programach telewizyjnych: 
Kulturalni PL, Halo Polonia na antenie TVP Polo-
nia, Informacjach kulturalnych i Studio Kultura 
na antenie TVP Kultura, Wstajesz i weekend i Te-
leserwis w TVN 24 oraz Wstaje Dzień w TVP Info. 

16. Święto Niemego Kina

W ramach działań zachęcających warszawską 
publiczność do udziału w festiwalu, FINA zreali-
zowała dwutygodniową kampanię na ekranach 
LCD w wagonach metra oraz emisję spotu na 
wideowallu stacji Metro Świętokrzyska, a także 
w środkach komunikacji miejskiej Warszawy. To-
warzyszyły jej działania medialne, które zaowo-
cowały blisko 200 publikacjami i wzmiankami. 
Spot radiowy festiwalu był emitowany na antenie 
Radiowej Dwójki, natomiast telewizyjny w TVP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura. Informacje, publikacje oraz rozmowy na 
temat 16. edycji Święta Niemego Kina ukazały się 
m.in. w portalach filmweb.pl, onet.pl, „Gazecie 
Wyborczej”, Informacjach kulturalnych na ante-
nie TVP Kultura, a także w wiadomościach TVN24. 

Wieczne lato

Od 27 czerwca do 13 września w siedzibie FINA 
przy ulicy Wałbrzyskej 3/5 trwało Wieczne lato – 
letni przegląd filmowo-koncertowy. Wydarzenie 
miało szeroki zasięg medialny, na jego temat 
ukazało się ponad 250 informacji w mediach. 
FINA ze swoim programem włączyła się w Filmo-
wą Stolicę Lata, cykl nieodpłatnych pokazów kina 
plenerowego trwającego przez całe lato dla miesz-
kańców Warszawy i turystów. W ramach promocji 
wydarzenia, została przeprowadzona kampania 
na portalu filmweb.pl i Co Jest Grane 24. Patronat 
nad cyklem objęło Meloradio, które regularnie za-
powiadało poszczególne pokazy i koncerty.
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Kino Iluzjon – miejsce 
gdzie krzyżują się drogi 

filmu i literatury 
pojawiło się w artykule 

Grzegorza Przepiórki 
Gdzie czytać w stolicy? 

Miniprzewodnik 
po miejscach i książkach, 

czyli Warszawa 
da się lubić.

FINA / Bartek Syta / Dziedziniec FINA, Wałbrzyska 3/5 
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Współpraca z mediami

Od stycznia do grudnia 2019 roku w mediach 
ogólnopolskich i regionalnych ukazało się łącznie 
6500 materiałów, w tym ponad 700 w stacjach 
radiowych i ponad 130 w telewizyjnych, a także 
blisko 600 w prasie, na temat działalności i po-
szczególnych projektów FINA. 

W 2019 roku FINA podjęła współpracę m.in.  
z miesięcznikiem Kino, czasopismem Ekrany, 
kwartalnikiem Presto, Radiem Pogoda, Progra-
mem II Polskiego Radia, dziennikiem Rzeczpospo-
lita, magazynem Aktivist, portalami filmweb.pl  
i prostoomuzyce.pl. 

Letnie kino retro w Radiu Pogoda – przez całe 
wakacje, w lipcu i sierpniu, codziennie od ponie-
działku do piątku filmografowie FINA byli gość-
mi powstałej specjalnie w związku ze współpracą  
z FINA audycji w Radiu Pogoda, w której opowia-
dali o filmach retro i związanych z nimi piosen-
kach, każdorazowo nawiązując do wybranego 
serwisu FINA. Podcasty audycji (łącznie 45 odcin-
ków) zamieszczone są na stronie Radia, dodatko-
wo zostały włączone do materiałów dostępnych 
przez aplikację Lecton Audioteki S.A. Nie zabra-
kło anegdot poświęconych takim filmom jak m.in. 
Upał Kazimierza Kutza, Pani minister tańczy Juliu-
sza Gardana, Jadzia Mieczysława Krawicza. 
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Był to w zasadzie pierwszy 
polski musical. Film tego typu 

powoli wkraczał paradnym 
krokiem do Hollywood, ale 
nad Wisłą wyprodukowano 

jego nieco inną odmianę, 
czyli tzw. Film operetkowy. 
Nadal zawierał on mnóstwo 

piosenek, ale o ile w musicalu 
słowa piosenek posuwały 

akcję do przodu i były czymś 
w formie dalszej części 

scenariusza, o tyle  
w filmie operetkowym, były 
to po prostu miłe dla ucha 

przerywniki luźno związane  
z akcją filmu.

WIECZNE LATO, CZYLI WAKACJE Z FILMAMI
GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA, 2019-06-28, AUTOR NIEZNANY, str.: 12

Ciekawostka o filmie Pani minister tańczy, z rozmowy  
z filmografem Grzegorzem Rogowskim w audycji  
Letnie Kino Retro w Radiu Pogoda.



Social media

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizu-
alny w 2019 roku prowadziła aż 21 niezależnych 
profili społecznościowych (13 fanpejdży na Fa-
cebooku, 4 profile Instagramowe, 3 kanały na 
You Tube oraz konto na Twitterze). Bogactwo 
mediów społecznościowych jest podyktowane 
różnorodnością prowadzonych przez FINA pro-
jektów oraz specyficznymi grupami odbiorców. 
Obejmuje ono zarówno instytucjonalne konta 
facebookowe, konto na Instagramie, Twitterze  
i YouTube, jak i facebookowe i instagramowe kon-
ta dwóch otwartych na publiczność siedzib insty-
tutu (FINA Wałbrzyska 3/5 i kino Iluzjon), konta 
poszczególnych projektów prezentujących zbiory 
on-line (Ninateka, Fototeka, Repozytorium Cyfro-
we, Nitrofilm) oraz projektów edukacyjnych (Fil-
moteka Szkolna, Akademia Polskiego Filmu, Ple-
ograf, Skrytykuj, Film się nie urwał, Biogramy.pl).

W sumie liczba osób obserwujących kanały 
FINA w 2019 roku wzrosła o 84% względem roku 
poprzedniego. 31 stycznia wyniosła ona ponad 200 
tysięcy (202 349) obserwujących lub subskryben-
tów. Także aktywność fanów wobec publikowa-
nych treści wzrosła znacząco i osiągnęła poziom 
wyższy o 169% względem roku poprzedniego. 

Każdy z kanałów wykształcił swoją tożsamość 
i język wizualny, a także liczniejszą lub mniej 
liczną społeczność zaangażowaną w docenianie 
i komentowanie publikowanych treści. Odbiorcy 
profili FINA wyświetlili ponad 192 tysiące minut 
opublikowanych filmów zajawiających zasoby  
i ponad 10 tysięcy razy zostawili na nie reakcję 
lub komentarz.
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BUDŻET

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZA 12 MIESIĘCY ROKU 2019 

ZOSTAŁO ZBADANE 
PRZEZ NIEZALEŻNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA. 

FINA / materiały ze zbiorów FINA



PRZYCHODY NETTO OGÓŁEM:

w tym: 

1. ze sprzedaży (licencje, bilety, udostępnianie, itp.)

2. z tytułu otrzymanych dotacji z MKiDN

3. z tytułu otrzymanych dofinansowań 
dotyczących programów operacyjnych 
i projektów międzynarodowych

4. zmiana stanu produktów (różnica wynikająca 
z ewidencji księgowej) 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
(m.in. energia, podatki, wynagrodzenia, 
ubezpieczenia, usługi) 

PRZYCHODY OPERACYJNE I FINANSOWE 
(m.in. wynajem pomieszczeń, odpis z tytułu 
nabycia środków trwałych, odsetki) 

KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE

WYNIK FINANSOWY BRUTTO (ZYSK) 

PODATEK DOCHODOWY (ZAPŁACONY)

59 439 369,88 zł

5 886 813,70 zł

50 520 190,13 zł

3 093 955,90 zł

(minus) 61 589,88 zł

68 262 955,33 zł

11 397 996,03 zł 

225 364,52 zł

2 349 046,06 zł

48 994,00 zł
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ZYSK

ZŁ
2 300 052,06
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FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNY
ul. Wałbrzyska 3/5, 02–739 Warszawa

sekretariat@fina.gov.pl / tel: +48 22 380 49 00


