
Czy znasz tę osobę? 

Znani Polacy. Część 3: Świat filmu – reżyserzy. 

 

Dzisiaj kolejna odsłona serii Znani Polacy. Część 3 dotyczyć będzie świata filmu, a dokładniej:  

znanych polskich reżyserów. Polska kinematografia ma długą historię i wiele sukcesów na swoim 

koncie. Nazwiska, jak Andrzej Wajda, Roman Polański, czy Krzysztof Kieślowski są znane i 

cenione na całym świecie. Być może przez barierę językową oraz przez fakt, że polskie kino 

zawsze było silnie powiązane z historią Polski, nie jest polskim twórcom łatwo dotrzeć do 

szerokiej publiczności za granicą, choć zainteresowanie polskim kinem, zwłaszcza w ostatnich 

latach, stopniowo wzrasta.  

Poniżej lista sześciu znanych na świcie polskich reżyserów. Lista nie jest rankingiem! 

 

1. Andrzej Wajda (1926-2016) 

Wajda to prawdopodobnie najbardziej znany polski reżyser w historii nie tylko polskiego, ale i 

światowego kina. Jego filmy są zazwyczaj mocno osadzone w realiach historycznych Polski, 

jednak bohaterowie jego obrazów reprezentują uniwersalne wartości, często walcząc o swoją 

wolność i godność. Począwszy od debiutanckiego filmu "Pokolenie", poprzez "Kanał" i legendarny 

"Popiół i Diament", późniejsze dzieła, jak np. "Człowiek z Żelaza" z 1981 r., czy też "Katyń" z 2008 

r., większość filmów Wajdy zyskało ogromne uznanie krytyków filmowych na całym świecie, 

otrzymując liczne nagrody, łącznie ze Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes. Sam Wajda został 

nagrodzony za całokształt twórczości honorowym Oscarem w 2000 roku. Duży wpływ na 

twórczość Polaka miał genialny japoński reżyser Kurosawa Akira, z którym łączyła go wieloletnia 

przyjaźń, i którego Wajda nazywał Mistrzem. Wajda w ogóle był wielkim sympatykiem japońskiej 

kultury i kiedy w 1987 roku otrzymał Nagrodę Kyoto Fundacji Inamori za swoje osiągnięcia 

artystyczne, przeznaczył z niej grant na budowę Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

w Krakowie, które zostało otwarte w 1994 roku. Reżyser zmarł w 2016 roku w wieku 90 lat. 

 

2. Krzysztof Kieślowski（1941‐1996） 

Kieślowski rozpoczął swoją karierę jako reżyser w latach 70-tych i uważany jest za jednego z 

głównych reprezentantów tzw. „Kina moralnego niepokoju”. Na arenie międzynarodowej został 

zauważony w 1988 roku dzięki tytułowi "Krótki film o zabijaniu", nagrodzonym na Festiwalu w 

Cannes. Obraz ten był częścią wysoko cenionego w kraju i za granicą "Dekalogu" – serii 10 filmów 

opartych na motywie biblijnych 10 przykazań, nakręconym w latach 1989-1990. Największy 

sukces odniosły filmy, które Kieślowski nakręcił we Francji, czyli "Podwójne życie Weroniki" z 

1990 roku, oraz nakręcona w latach 1993 – 1994 słynna seria "Trzy Kolory – 

Niebieski/Biały/Czerwony". "Trzy kolory" symbolicznie odnoszą się do kolorów francuskiej flagi i 



reprezentowanych przez nie idei: wolności, równości i braterstwa. Kultowe "Trzy kolory" otrzymały 

liczne nagrody, w tym ponownie wyróżnienie w Cannes. Niestety, Kieślowski zmarł nagle w 1996 

roku, w wieku 54 lat.  

 

3. Roman Polański (1933 – ) 

Polański to bez wątpienia jeden z geniuszy kina. Urodził się w 1933 roku w polsko – żydowskiej 

rodzinie. Jego rodzina przeszła przez prawdziwe piekło podczas II wojny światowej. Z pożogi 

zdołali ocaleć jedynie Polański i jego ojciec. Polański fascynował się kinem od najmłodszych lat, 

początkowo występując jako aktor. Ostatecznie zdecydował się zostać reżyserem wierząc, że ten 

zawód da mu prawdziwą wolność artystyczną. Ukończył Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. 

Zadebiutował w 1962 roku filmem "Nóż w wodzie", który był pierwszym polskim filmem 

nominowanym do Oscara jako „Najlepszy film nieanglojęzyczny. Po tym sukcesie 

międzynarodowa kariera Polańskiego nabrała tempa. Po wyjeździe do Francji powstał m.in. film 

"Wstręt", po czym wkrótce, w 1968 roku, miał miejsce debiut w Hollywood filmem "Dziecko 

Rosemary", który przyniósł Polakowi wielką sławę i uznanie. Triumfem artystycznym był także 

film "Pianista" z 2002 roku, opowiadający prawdziwą historię Władysława Szpilmana, który 

przeżył nazistowską okupację Polski. "Pianista" otrzymał Złotą Palmę w Cannes i był nominowany 

aż w 7 kategoriach do Oscara, zdobywając 3 statuetki, w tym za reżyserię. Wśród innych znanych 

filmów Polańskiego wymieniane są "Tess" (1979), "Chinatown"(1981) lub "Ghost Writer" (2009). 

Roman Polański ma na koncie wiele sukcesów artystycznych, ale niestety też tragedii i skandali 

w życiu prywatnym.  

 

4. Agnieszka Holland (1948 – ) 

Holland urodziła się w 1948 roku w Warszawie, w 1971 roku ukończyła Wydział Filmowy i 

Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, w ówczesnej Czechosłowacji. Karierę w 

filmie rozpoczęła od pracy asystentki reżysera, pracując m.in. z Krzysztofem Zanussim i 

Andrzejem Wajdą. Jako reżyser zadebiutowała w 1978 roku filmem "Prowincjonalni Aktorzy", 

który uznawany jest za przykład „Kina moralnego niepokoju”. Film ten zdobył Nagrodę Krytyków 

na Festiwalu w Cannes. Holland następnie wyjechała za granicę, reżyserując filmy i seriale 

telewizyjne na całym świecie, m.in. we Francji, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. 

Pochodzący z 1986 roku film "Gorzkie Żniwo", będący historią żydowskiej kobiety uciekającej 

przed zagładą w okresie wojny, był jej pierwszą nominacją do Oscara w kategorii „Najlepszy film 

nieanglojęzyczny. Po raz drugi w tej samej kategorii nominowana była w 1990 roku za film 

"Europa, Europa". Inne cenione filmy Agnieszki Holland to m.in. "Tajemniczy ogród" (1993), czy 

"W ciemności" (2011). Często mówi się, że filmy Holland to historie o wspaniałości, jakim jest 

życie, ukazane poprzez pryzmat zmagań bohaterów z przeciwnościami losu.  



 

5. Pawel Pawlikowski (1955 – ) 

Urodzony w Warszawie Pawlikowski wyemigrował z Polski w latach 80-tych do Wielkiej Brytanii. 

Karierę filmową rozpoczął od kręcenia filmów dokumentalnych. Tak naprawdę Pawlikowski nigdy 

nie studiował reżyserii, ale ukończył Wydział Literatury i Filozofii Uniwersytetu w Oxfordzie. Po 

raz pierwszy jako reżyser filmów fabularnych został dostrzeżony w 2004 roku, kiedy jego film 

"Lato Miłości" zdobył statuetkę BAFTA jako „Najlepszy Brytyjski Film”. Prawdziwym przełomem 

jednak, okazał się rok 2013 i film "Ida", opowiadający historię młodej polskiej zakonnicy. Film nie 

tylko przyniósł mu sławę, ale także pierwszą w historii polskiego kina Oscara za „Najlepszy film 

nieanglojęzyczny”. Kolejny film Pawlikowskiego, mający swoją premierę w 2018 roku, "Zimna 

Wojna" był także ogromnym sukcesem, podobnie jak "Ida" zdobywając uznanie krytyków, 

nagrody na międzynarodowych imprezach filmowych oraz kolejną nominację do Oscara, tym 

razem także dla samego Pawlikowskiego jako reżysera. W życiu prywatnym żoną 

Pawlikowskiego jest znana w świecie polska modelka Małgosia Bela.  

 

6. Jan Komasa (1981 - ) 

Urodzony w 1981 roku Komasa - reżyser, producent filmowy i scenarzysta w jednym - to 

przedstawiciel nowego pokolenia polskich filmowców. Komasa pochodzi z artystycznej rodziny, a 

jego ojciec jest cenionym aktorem teatralnym. W 1993 roku, dzięki temu, iż ojciec Jana zagrał 

rolę w kręconym w Polsce filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera", młody Jan miał okazję 

spotkać na planie filmu słynnego hollywoodzkiego reżysera osobiście. Jan Komasa często 

wspomina, że to wydarzenie z dzieciństwa było dla niego inspiracją, by w przyszłości zostać 

reżyserem. Jego debiutem fabularnym i przełomem w karierze był film pt. "Sala Samobójców" z 

2011 roku, licznie nagradzany na festiwalach na całym świecie. Kontynuacją tego sukcesu był 

pełnometrażowy film dokumentalny "Powstanie Warszawskie". W 2019 roku ogromnym 

powodzeniem w Polsce i za granicą okazał się film "Boże Ciało", inspirowany prawdziwą historią 

młodego mężczyzny, który postanawia zostać księdzem po wyjściu z zakładu karnego. "Boże 

Ciało" było nominowane do Oscara jako „Najlepszy film nieanglojęzyczny. Najnowszym filmem 

Komasy jest "Hejter. Sala Samobójców", mający światowa premierę w marcu 2020 roku.  

 

Każdej jesieni w Tokio odbywa się Festiwal Filmów Polskich, więc jeżeli będziecie mieć w tym 

roku okazję, to zdecydowanie polecam na niego się wybrać. Mam też nadzieję, że ten post 

zachęcił Was do obejrzenia filmu jednego z polecanych przeze mnie reżyserów.  

Do następnego razu! 

Hanna 


