
Przewodnik do Polaków  
Guide to the Poles 
 
 
 

Cztery filmy dokumentalne o rocku, modzie, zabawkach i himalaizmie w PRL 

tworzą "Przewodnik do Polaków" ("Guide to the Poles"), który pozwoli 

zrozumieć Polaków. Cykl dokumentów zrealizował Instytut Adama 

Mickiewicza w ramach Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w 2011 

roku.  Filmy zabierają widzów w dokumentalną podróż do źródeł fenomenu 

współczesnej polskiej wolności i kreatywności. Czas realnego socjalizmu w 

Polsce to nie tylko lata ucisku, biedy i zniewolenia, ale również okres 

zdobywania wolności w nieoczekiwanych sferach życia. 
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1. Beats of Freedom – Zew 
wolności  
 
Porywający film o polskim rocku w czasach 
PRL-u. Legendy rockowego podziemia dzielą 
się wspomnieniami o muzyce, życiu i 
paranoicznej cenzurze. 
 
W czasach, gdy życie w Polsce kontrolował 
reżim, muzyka stała się fenomenem, 
zjawiskiem społecznym o kolosalnej sile 
rażenia, stała się przestrzenią ludzi wolnych. 
"Żelazna kurtyna" nie była w stanie 
zatrzymać rocka, a młodzi ludzie dzięki 
muzyce poczuli własną siłę i godność. 
 
Polski rock od początku stał w kontrze do 
zastanej rzeczywistości obyczajowej, 
kulturowej i politycznej. Piosenki kruszyły 
stereotypy i tworzyły więzi między ludźmi. 
Swoistą enklawą wolności stał się festiwal w 
Jarocinie, barwnie pokazany w filmie dzięki 
niepublikowanym dotąd materiałom 
archiwalnym. 
 
W filmie występują m.in.: Marek Niedźwiecki, 
Krzysztof Skiba, Jurek Owsiak, Kazik 
Staszewski (Kult), Muniek Staszczyk 
(T.Love), Kora Jackowska (Maanam) i Tomek 
Lipiński (Tilt i Brygada Kryzys). 
 "Rock był jedną z ważniejszych dziedzin, 
które mnie ukształtowały, teraz stał się 
ważnym elementem mojego życia. Tym 
filmem chciałem oddać hołd ludziom, którzy 
wpłynęli na moje postrzeganie świata, a 
następnym pokoleniom przypomnieć, czym 
ta muzyka była kiedyś i czym - mamy 
nadzieję - może być w przyszłości" - 
komentuje reżyser filmu Leszek Gnoiński. 
 Beats of Freedom - Zew wolności to film, 
który wciska w fotel i sprawia, że słowa 
"jestem Polakiem" znów brzmią dumnie. 
Niezapomniana muzyczna podróż w czasie 
stała się możliwa dzięki zachowanym 
unikatowym, nierzadko wstrząsającym 
nagraniom archiwalnym. 
"Tamta rzeczywistość dodawała muzyce 
niesamowitej siły, ale gdy wybuchł stan 
wojenny miałem dopiero 10 lat i 
niekoniecznie rozumiałem znaczenia 
tekstów. Niemniej moje muzyczne 
fascynacje z lat 80. mocno wpłynęły na to, 

co robię dziś, a przecież warto opowiadać 
historie o tym, co dla nas ważne" - podkreśla 
reżyser Wojciech Słota. 
 
Produkcja: Instytut Adama Mickiewicza, 

Polska 2010. 

Scenariusz i reżyseria: Wojciech Słota, Leszek 

Gnoiński. 

 
 

2. Political Dress  
 
Czy strój może być deklaracją polityczną? 
Czy można być modnym w czasach, gdy na 
półkach w sklepach dostępne są jedynie 
ubrania robocze?  
Czy wyglądem można manifestować 
wolność? 
 
Modowe podziemie Polaków trwało 45 lat. 
W czasach komunizmu żywy kolor i modny 
fason były osobistą bronią przeciw 
szarzyźnie dnia codziennego. Wbrew 
panującemu stereotypowi, władzy ludowej 
nie zależało na uniformizacji i ubieraniu ludzi 
jednakowo. Jednak w wyniku złego 
zarządzania gospodarką władza nie radziła 
sobie z zaspokajaniem potrzeb 
społeczeństwa. W tym również ubierania go 
na odpowiednim poziomie. W polskim 
przemyśle odzieżowym zawsze wszystkiego 
brakowało. W efekcie - Polacy epoki PRL-u 
nosili się jednolicie i nieciekawie. 
 
Na tle tej codziennej szarości 
socjalistycznego państwa kwitła jednak 
podziemna moda. Młodzież chciała 
wyglądać inaczej. Chciała przypominać 
rówieśników z Nowego Jorku, Londynu, 
Paryża. Dlatego zdobywanie i szycie ubrań 
było w Polsce sportem wyczynowym, 
uprawianym przez tysiące młodych ludzi. Ale 
było warto: bycie eleganckim i modnym  
stanowiło wyzwanie na poziomie ulicy. I w 
ten oto niezamierzony sposób moda stawała 
się wypowiedzią ideologiczną. Była niezgodą 
na polskie "tu i teraz". 
 
Film "Political Dress" ukazuje różne etapy 
PRL-u i zmiany w postrzeganiu mody. Od 
twardogłowego stalinizmu, gdy założenie 
kolorowych skarpetek groziło zatrzymaniem 



przez milicję, poprzez lata 60. i względne 
otwarcie Polski na francuską modę, czasy 
propagandy sukcesu lat 70. i fascynację 
modą dzieci-kwiatów, aż do stanu 
wojennego i lat 80., podczas których 
eksplodowała w Polsce moda na punk. 
 
Dokument pokazuje doświadczenia ludzi, w 
których władza upatrywała ideologicznych 
"dywersantów". W filmie wypowiadają się 
m. in. fotograf Tadeusz Rolke, projektantka 
Barbara Hoff, pisarz Janusz Głowacki, 
kreatorka marki "Biba" Barbara Hulanicki, 
muzyk Tomek Lipiński, malarz Wilhelm 
Sasnal. 
 
Prawdziwym ewenementem polskiej mody 
jest postać Barbary Hoff. Ta projektantka 
jako pierwsza w tej części Europy 
wywalczyła sobie prawo do własnej kolekcji 
sygnowanej jej nazwiskiem. W latach 50. 
zaproponowała Polkom, jak wobec braku 
odpowiedniego obuwia wciąż pozostać 
modną: należało kupić białe tenisówki, 
wyciąć z nich górną część z dziurkami na 
sznurowadła, obszyć wyciętą część lamówką 
i wszystko pofarbować tuszem. W ten prosty 
sposób można było uzyskać tak modne 
wówczas na świecie balerinki. 
W latach 70. udało jej się również stworzyć w 
centrum Warszawy własny salon. Podczas 
otwarcia panował tak wielki ścisk, że tłum 
wybił szyby wystawowe i interweniowała 
milicja. 
 
Produkcja: Instytut Adama Mickiewicza, 

Polska 2011. 

Reżyseria: Judyta Fibiger, scenariusz: Judyta 

Fibiger, Ewa Olbrychska. 
 
 

3. Art of Freedom - Sztuka 
wolności  
 
Jak to możliwe, że w PRL-u w latach 70. i 80., 
w samym apogeum realnego socjalizmu, 
polscy himalaiści byli najlepsi na świecie? 
Jak mieszkańcy kraju, w którym zarabiano 
średnio 20 dolarów miesięcznie, mogli 
organizować drogie wyprawy w Himalaje? 
 
W jaki sposób brak wszystkiego w każdej 

dziedzinie życia wpływał na ich formę i 
morale? Co odróżniało polskich zdobywców 
ośmiotysięczników od ich kolegów zza 
"żelaznej kurtyny"? Dokument "Sztuka 
wolności" jest odpowiedzią na pytanie o 
fenomen polskiego himalaizmu. 
 
Polacy rządzili w najwyższych górach świata 
bez mała 20 lat. Wyznaczyli nie tylko nowe 
drogi, ale i nowe sposoby zachowań. 
Odznaczali się oryginalnym stylem 
wspinania, wytrwałością, poczuciem 
odpowiedzialności za siebie i partnerów, 
solidarnością. Jerzy Kukuczka jako pierwszy 
Polak zdobył Koronę Himalajów, czyli 
wszystkie ośmiotysięczniki. Po nim dokonał 
tego również Krzysztof Wielicki. Najlepsza 
polska himalaistka Wanda Rutkiewicz 
zdobyła 8 z tych szczytów, częściowo 
nowymi szlakami. 
Im więcej mieli przeszkód do pokonania w 
Polsce dotkniętej wiecznym kryzysem 
gospodarczym, tym lepsze wyniki osiągali w 
Himalajach. Wszyscy himalaiści podkreślali, 
że problemy, jakie napotykali w kraju, aby 
zdobyć paszporty, sprzęt i środki potrzebne 
do wyprawy, jeszcze bardziej determinowały 
ich do wspinaczki. Bardziej zmotywowani od 
kolegów zza "żelaznej kurtyny", zdobywali 
najwyższe szczyty z nieznanym dotąd, a tak 
charakterystycznym dla Polaków, zacięciem. 
Jerzy Kukuczka wspominał: "Nigdy nie 
umiałem pogodzić się z tym, żeby wracać z 
niczym. Zawsze próbowałem jeszcze raz. 
Czasem nawet wbrew logice, ale zgodnie z 
jakimś wewnętrznym przekonaniem". 
"Sztuka wolności" opowiada o 
najtrudniejszych polskich wyprawach i 
najbardziej spektakularnych wejściach na 
szczyty. Pokazuje też istotę himalaizmu: 
przezwyciężanie słabości własnego ciała i 
sprawdzian w niewyobrażalnie trudnych 
warunkach. To również historia odwagi, 
solidarności i przedsiębiorczości. Bo w końcu 
himalaizm to szkoła życia, lekcja przeżycia i 
sztuka prawdziwej wolności. 
 
Produkcja: Instytut Adama Mickiewicza, 

Polska 2011. 

Scenariusz i reżyseria: Wojciech Słota, Marek 

Kłosowicz. 
 
 



4. Toys  
 
"Toys" ("Zabawki") Andrzeja Wolskiego to 
dokument o tym, jak i czym bawiły się dzieci 
w czasach realnego socjalizmu.  
 
Polskie zabawki były inne niż u rówieśników 
na Zachodzie - prostsze i z gorszych 
materiałów. Czasem były to prezenty z 
zagranicy, niekiedy podróbki zachodnich 
zabawek wykonane przez polskich 
rzemieślników. Najczęściej były to 
przedmioty robione własnoręcznie przez 
dzieci lub ich bliskich. Grzebień i kilka monet, 
guma do bielizny, kapsle, wreszcie trzepak 
jako miejsce życia społecznego i inicjacji. 
Film Wolskiego jest o tym, jak polskie dzieci 
ery komunizmu za pomocą patyków i drutu 
uczyły się niezależności i samodzielnego 
myślenia. W dokumencie swoimi 
wspomnieniami z dzieciństwa dzielą się 
m.in.: Andrzej Dudziński (twórca Dudiego, 
słynnego rysunkowego superptaka 
cieszącego się dużą popularnością w latach 
70. i 80.), Tomasz Jastrun, Dorota 
Masłowska, Wojciech Pszoniak, Lech 
Wałęsa, Henryk Wujec. 
- Było wiele lęków - wspomina Tomasz 
Jastrun lata tuż powojenne. - Ale nie bano się 
o dzieci, które spędzały cały dzień poza 
domem, wśród ruin, bez ogrodzeń, bez 
strażników. (...) Generalnie bawiliśmy się na 
podwórku. 
Wypowiedzi przeplatane są materiałami 
archiwalnymi Wytwórni Filmów Fabularnych 
i Dokumentalnych, Filmoteki Narodowej, 

Studia Filmowego Kronika, Telewizji Polskiej. 
Ukazują one zabawy dzieci w powojennych 
ruinach, socrealistyczne zabawki, którymi 
działacze Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej obdarowywali młodzież, NRD-
owskie cuda techniki wzbudzające zachwyt 
nie tylko młodych obywateli. 
Z braku zabawek w Polsce Ludowej 
rozwinęło się majsterkowanie. 
Najsłynniejszym programem telewizyjnym 
dla dzieci był cykl "Zrób to sam" prowadzony 
przez Adama Słodowego. Co tydzień w 
nowym odcinku pokazywał, jak z kawałka 
blachy, drutu albo nakrętek od butelek 
zbudować nową zabawkę lub proste 
urządzenie elektryczne. Program cieszył się 
w Polsce ogromną popularnością. Adam 
Słodowy napisał również kilka poradników 
dla majsterkowiczów, które były tłumaczone 
i wydawane w wielu krajach świata. Jest 
również autorem scenariuszy filmów 
animowanych dla dzieci, które propagują 
ideę samodzielnego wykonywania zabawek. 
Nazywany jest polskim McGyverem. 
 
Produkcja: Instytut Adama Mickiewicza, 

Polska 2011. 

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Wolski 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA  www.iam.pl 
Programmkino REX Darmstadt 

Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik  T. z.  www.salonik.de 
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