1 / 187

Okładka

Tytuł

Fantasy, Kostiumowy

Komedia, Obyczajowy

Komedia obycz.

Comedy, Komedia obycz.

Dla młodzieży, Dramat, Psychologiczny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

Obsada

Opis

Wanda Koczeska, Jan
Machulski, Henryk
Boukołowski, Gustaw
Holoubek, Kazimierz
Rudzki, Henryk
Boukolowski, Krzysztof
Litwin

Hrabia Olgierd Łabiński przebywa wraz z ukochaną żoną
w Paryżu. Mieszkają w pięknym pałacu, który jest ich
własnością. Hrabina czasami wspomina swój pobyt we
Florencji i upartego adoratora Oktawiusza de Saville'a,
któremu nie pozostawiła żadnych nadziei. Wkrótce
Oktawiusz zjawia się w Paryżu i wzywa sławnego doktora
Cherbonneau, który stwierdza, że pacjent umiera z
powodu braku ochoty do życia i nieuleczalnej, zabijającej
go namiętności. Doktor o podejrzanej sławie szarlatana,
powołując się na n...

Kazimierz Krukowski,
Władysław Walter,
Janina Janecka, Tola
Mankiewiczówna,
Tadeusz Wesołowski,
Wincenty Rapacki,
Edmund Minowicz

Małe miasteczko na prowincji, gdzie wszyscy znają
wszystkich i na zachowanie jakiejkolwiek anonimowości
nie można liczyć. Nic więc dziwnego, że lotem błyskawicy
roznosi się wieść: Grzybkowie otrzymali ogromny spadek
z Ameryki. Oni sami nie mogą w to uwierzyć i nie wiedzą
już, jak się cieszyć. Postanawiają wyjechać do Warszawy,
by wprowadzić w "wielki świat" swoją córkę Zosię.
Dziewczyna jednak jedzie niezbyt chętnie, bo w
miasteczku zostawia swego ukochanego Janka ubogiego urzędnika, na któreg...

Marcin Sławiński, Anna
Dymna, Andrzej
Kopiczyński, Henryk
Machalica, Andrzej
Balcerzak, Bohdana
Majda, Izabella
Kozłowska

Marcin jest chłopcem mieszkającym na wsi. Od dziecka
marzy o posiadaniu samochodu. Pewnego dnia
postanawia wyjechać do miasta. Tam staje się
szczęśliwym nabywcą pontiaca. Jednak samochód
przyniesie mu wiele kłopotów.
Marcin jest chłopcem mieszkającym na wsi. Od dziecka
marzy o posiadaniu samochodu. Pewnego dnia
postanawia wyjechać do miasta. Tam staje się
szczęśliwym nabywcą pontiaca. Jednak samochód
przyniesie mu wiele kłopotów.

Maria Bogda, Adolf
Dymsza, Kazimierz
Krukowski, Barbara
Wywerkówna, Konrad
Tom, Ludwik Lawiński,
Ludwik Lawinski

Wincenty Poziomka założył szkołę filmowo-rewiową, w
której prowadzi zajęcia z baletu, mimiki i plastyki. Nie
cieszy się ona jednak wielkim powodzeniem. Pewnego
dnia Wincenty otrzymuje pismo z kancelarii adwokackiej
informujące, że jego wuj, Adam Poziomka, pozostawił mu
w spadku połowę sklepu spożywczego oraz mieszkanie.
Warunkiem przejęcia spadku jest zobowiązanie się do
opieki nad wnuczką wuja, Basią Poziomkówną,
właścicielką drugiej połowy spadku, aż do jej
pełnoletności. Na miejscu Wincenty...

Filip Łobodziński, Edward
Dymek, Henryk
Gołębiewski, Roman
Mosior, Wojciech Skut,
Andrzej Boczula,
Wojciech Andrulewicz

Tragiczna historia dwunastolatka, który nie potrafi
dopasować się do łobuzerskiego stylu rządzącej klasą
"paczki" kolegów. Karol Matulak (Filip Łobodziński) to
chłopiec bardzo wrażliwy, który pragnie wyzwolić się od
nadmiernej troskliwości matki. Chce zdobyć względy
grupy wiodącej prym w klasie. Zostaje przez kolegów
namówiony do pobicia małego chłopca. W szkole spotyka
go za to kara, jednak lojalnie nie wydaje inicjatorów
napadu. Kiedy pod presją zdradza matce prawdziwych
winowajców, spotyka go...
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Loda Niemirzanka,
Antoni Fertner, Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Aleksander Żabczyński,
Kazimierz Krukowski,
Janina Krzymuska,
Helena Zarembina

Córka ziemianina, Ada Dziewanowska, jest niesforną,
pełną życia i temperamentu dziewczyną. Ojciec ady i
hrabia Orzelski postanawiają, ze młody Fred Orzelski i
córka Dziewanowskiego pobiorą się. Aby utemperowac
Adę, Dziewanowski oddaje ją na pensję do krakowa.
Dziewczyna występuje tutaj potajemnie w opretce i
zakochuje się z wzajemnością w przypadkowo poznanym
Fredzie Orzelskim. Ponieważ jest piękną i powabną
panną, nic nie stoi na przeszkodzie ich małżeństwu, które
i tak już od dawna było planow...

Karol Strasburger,
Monika Sołubianka,
Stoycho Mazgalov,
Adriana Andreeva,
Aleksander Iwaniec,
Józef Para, Helena
Norowicz

Film opowiada o życiu słynnego agenta, Jerzego
Szajnowicza-Iwanowa. Ten człowiek, który spędzał sen z
oczu Niemców urodził się w Polsce, w polsko-rosyjskiej
rodzinie. Jako kilkuletni chłopiec wyjechal wraz z matką
do Grecji. Biegle opanował kilka języków. Studiował na
zachodnich uczelniach. Kiedy wybuch ła wojna chciał
walczyć w polskim wojsku. Nie przyjęto go jednak do
niego. Zaciągnął się więc do wywiadu brytyjskiego. Po
przeszkoleniu wrócił do Grecji, gdzie przeprowadził wiele
akcji dywersyjn...

Joanna Szczerbic, Hanna
Skarżanka, Jadwiga
Chojnacka, Jacek
Bławut, Leon Niemczyk,
Ryszard Kotys, Zofia
Merle

Wpisana w realia małej wioski rybackiej na Ziemiach
Odzyskanych konfrontacja postaw pary kochających się,
ale rywalizujących ze sobą o duchowe i moralne
przywództwo we wsi ludzi: młodej nauczycielki i
despotycznego sołtysa. Jest rok 1946. Małą wioską
rybacką na Ziemiach Odzyskanych rządzi sołtys Bałcz,
były dowódca kompanii karnej, którą wieś tę zdobywała.
Osiedlił się tu wraz z częścią swych podkomendnych.
Bałcz podejmuje swoistą walkę z nową nauczycielką,
Agnieszką. Oboje się kochają, lecz nie...

Zygmunt Hübner, Ewa
Krzyżewska, Tadeusz
Schmidt, Marian
Kociniak, Aleksander
Fogiel, Jolanta Bohdal,
Adam Mularczyk

Jaruga, szef miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, nie
może zlikwidować reakcyjnego oddziału Boruty.
Najprawdopodobniej ma on swojego człowieka w UB. Dla
zdemaskowania go i likwidacji oddziału przybywa
działający w pełnej konspiracji pracownik UB, Albert. Po
wielu dramatycznych wydarzeniach jego akcja kończy się
powodzeniem.
Jaruga, szef miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, nie
może zlikwidować reakcyjnego oddziału Boruty.
Najprawdopodobniej ma on swojego człowieka w UB. Dla
zdemaskowania go i likwi...

Magdalena Wołłejko,
Ryszard Gajewski,
Mirosław Konarowski,
Cezary Morawski, Jan
Englert, Adam Ferency,
Paweł Wawrzecki

Tematem przewodnim filmu są wydarzenia opisane w
książkach: "Kamienie na szaniec" Aleksandra
Kamińskiego i "Akcja pod Arsenałem" Stanisława
Broniewskiego. Okupacyjna Warszawa. Z gmachu
"Zachęty", przekształconego w Dom Kultury Niemieckiej,
młody chłopak zrywa nocą hitlerowską flagę i zawiesza
biało-czerwoną - wraz ze stojącymi na straży kolegami,
Rudym i Zośką, Alek szybko ucieka rikszą. Niemcy
nasilają działalność propagandową - ze specjalnej
ciężarówki wyświetlają na ulicach kronikę filmową ("...

3 / 187

Okładka

Tytuł

Dramat, Krótkometrażowy

Dla młodzieży, Melodramat,
Psychologiczny

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Obyczajowy, Polityczny, Psychologiczny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

Obsada

Opis

Anna Ciepielewska,
Gustaw Lutkiewicz,
Mieczysław Tumidajski,
Zdzisław Kuźniar, Jerzy
Janeczek, Andrzej
Krasicki, Eliasz
Kuziemski

Bohaterką krótkiego filmu jest sfrustrowana aktorka Olga
Jazykowa, która niegdyś poświęciła szczęście osobiste
dla kariery. Lata występów na prowincjonalnych scenach
przyniosły jednak gorzkie rozczarowanie. Aktorstwo
straciło swój blask, ustępując miejsca rutynie. Upragniony
sukces nie przyszedł. Jako dojrzała kobieta Olga zaczyna
żałować zniszczonego przez siebie małżeństwa.
Postanawia rzucić teatr i wrócić do męża, którego niegdyś
opuściła. Nie wie jednak, że Jazykow, nie mogąc się
pozbierać p...

Dorota
Kwiatkowska-Rae,
Leszek Mikołajczyk,
Irena Malkiewicz, Teresa
Szmigielówna, Kalina
Schubert, Zbigniew
Juchnowski, Bogdan
Kopciowski

Utalentowana 18-letnia Anka (Dorota Kwiatkowska-Rae)
chciałaby zatańczyć rolę Odetty w "Jeziorze łabędzim".
Rywalizuje z ambitną Katarzyną (Aleksandra Sikorska).
Marek (Leszek Mikołajczyk), chłopak Anki, nie rozumie jej
dążeń. Żyje mirażem bajecznych dochodów z działalności
własnego zespołu estradowego. Mimo przestróg
przyjaciółki, Anka nie potrafi wyrwać się spod jego
wpływu. Coraz częściej przebywa w towarzystwie kolegów
Marka, zaniedbuje także naukę...
Utalentowana 18-letnia Anka (Dorota Kwi...

Irena Kwiatkowska,
Edward Dziewoński,
Alfreda Sarnawska, Igor
Śmiałowski, Stanisława
Stępniówna, Wiesław
Gołas, Halina Kowalska

Zabawna komedia kryminalna. Szefem niewielkiego biura
notarialnego w Paryżu jest mecenas Rocher. Pewnego
dnia telefonistka biura Alicja Postic znajduje mecenasa w
pokoju, w którym pracuje... ze sztyletem w plecach.
Policja wezwana na miejsce przestępstwa nie znajduje
żadnych śladów zbrodni.

Stanisława Celińska,
Jerzy Bończak,
Kazimierz Kaczor,
Janusz Gajos, Bolesław
Płotnicki, Roman
Wilhelmi, Zofia
Czerwińska

Czasy PRL-u. Losy pochodzących z różnych grup
społecznych mieszkańców nowo wybudowanego
warszawskiego bloku.
Satyra na lata PRL-u. Serial opowiada o przygodach kilku
rodzin pochodzących z różnych grup społecznych.
Wszyscy bohaterowie wprowadzają się do nowo
oddanego bloku na warszawskim osiedlu. Na nowych
mieszkańców czeka wiele niespodzianek oraz przebiegły
gospodarz, Stanisław Anioł (Roman Wilhelmi).

Jerzy Stuhr, Małgorzata
Ząbkowska, Ewa Pokas,
Stefan Czyżewski, Jerzy
Nowak, Tadeusz
Bradecki, Marek Litewka

Młody zaopatrzeniowiec kupuje kamerę filmową, aby
uwiecznić na taśmie narodziny i rozwój swojej córeczki. Z
biegiem czasu zaczyna odkrywać w sobie nową pasję.
Pracujący w zakładzie przemysłowym jako
zaopatrzeniowiec Filip Mosz, kupuje amatorską kamerę
filmową. Pragnie uwiecznić narodziny i rozwój swojej
córki. Niespodziewanie z zakładu pracy otrzymuje
propozycję nakręcenia filmu z okazji 5-lecia istnienia
przedsiębiorstwa. W zakładzie powstaje amatorski klub
filmowy, nad którym patronat obejmuj...
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Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Emil Karewicz, Krzysztof
Kowalewski, Ryszard
Barycz, Bolesław
Płotnicki, Joanna
Jędryka, Barbara
Klimkiewicz, Aleksander
Sewruk

Podczas wakacji na wybrzeżu zostaje zamordowany
właściciel lodziarni. Rozpoczyna się śledztwo, trwają
przesłuchania ludzi z nim związanych. Zamordowany nie
zdążył wpłacić na pocztę znacznej sumy pieniędzy,
zginęła też drogocenna ikona, którą zamierzał sprzedać.
Na trop naprowadza znaleziona guma do żucia.
-------------------------- NIEPEŁNY ------------------------------

Michał Juszczakiewicz,
Anna Chodakowska,
Emilia Krakowska,
Monika
Stefanowicz-Gabryelewic
z, Mariusz Saniternik,
Grzegorz Wons, Jan
Himilsbach

Wrocław 1947. Młody człowiek, były żołnierz AK przeżywa
dylematy polityczno - moralne, poprzedzające podjęcie
decyzji o wyborze drogi życiowej. Bohater filmu - Ryszard
nie ujawnił się. Pracuje najpierw w milicji, potem jako
kierowca dyrektora fabryki wagonów. Związuje się ze
starszą od siebie Karoliną, zostaje kochankiem Zuli, żony
swego pracodawcy, głębokie uczucie wiąże go z piękną i
wrażliwą Blanką. Ryszard nie potrafi znaleźć sobie
miejsca, zostaje sam. W końcu postanawia skorzystać z
dekret...

Barbara Brylska, Marek
Frąckowiak, Bohdana
Majda, Mieczysław Łoza,
Stanisław Wyszyński,
Teresa Wicińska, Helena
Reklewska

"Anatomia miłości" to, jak wskazuje tytuł, próba filmowego
opisu najpięknieszego z uczuć, od pierwszej fascynacji aż
po wyprane z emocji przywiązanie. O tym, że intencją
twórców było uogólnienie, świadzczą również imiona
głównych bohaterów: Adam i Ewa. Ona jest młodą
plastyczką, której sporo starszy mąż niedawno zmarł.
Związek z nim był rozczarowaniem. Toteż gdy na
wystawie zaczyna się do niej zalecać przystojny architekt
Adam, nie protestuje.
"Anatomia miłości" to, jak wskazuje tytuł, próba fi...

Adolf Dymsza, Antoni
Fertner, Mieczysława
Ćwiklińska, Maria Bogda,
Konrad Tom, Wanda
Jarszewska, Stefania
Górska

Warszawa okresu zaborów. Antek Król, handlarz z
kercelaka ucieka przed policją rosyjską ścigany za
"knowania antypaństwowe". W jednym z przedziałów
pociągu zastaje wielce niesympatycznego i całkowicie
pijanego policmajstra udającego się do pewnego
miasteczka, gdzie ma objąć urząd. Antek wykorzystuje
sytuacje i przebiera się w mundur policmajstra i jak się
łatwo domyślić zostaje z honorami przyjęty jako nowy
policmajster. Początkowo wystraszony odzyskuje
wreszcie pewność siebie i wprowadza nowe p...

Januariusz Gościmski jr,
Zbigniew Bartosiewicz,
Bronisław Frankowski,
Bohdan Węsierski,
Władysław Łoziński,
Kazimierz Radomski,
Józef Prutkowski

Paradokumentalna opowieść o nielegalnym wywozie dzieł
sztuki i metodach walki z elementami przestępczymi,
mająca na celu trwałe zabezpieczenie dóbr kultury
narodowej. Wicedyrektor przedsiębiorstwa zajmującego
się zabezpieczaniem antyków ucieka na Zachód. Jego
stanowisko zajmuje dyr. Nawik. Współdziałając z milicją
demaskuje szajkę trudniącą się nielegalną sprzedażą
dzieł sztuki prywatnym kolekcjonerom oraz przemytem za
granicę. Nie wszystkie dzieła sztuki wrócą jednak do
kraju.
Paradokumentalna...

Psychologiczny

Melodramat, Psychologiczny

Komedia

Dokumentalizowany, Sensacyjny
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Film animowany Ryszarda Czekały dostal wiele nagród, w
tym na MFFK w Oberhausen, OFFK w Krakowie czy
MFFA w Annency. Akcja filmu dzieje się podczas okresu
okupacji hitlerowskiej. Pewien gestapowiec dręczy
stojących na apelu więźniów obozu koncentracyjnego.
Film animowany Ryszarda Czekały dostal wiele nagród, w
tym na MFFK w Oberhausen, OFFK w Krakowie czy
MFFA w Annency. Akcja filmu dzieje się podczas okresu
okupacji hitlerowskiej. Pewien gestapowiec dręczy
stojących na apelu więźniów obozu kon...

Animacja, Krótkometrażowy, Wojenny

Obyczajowy, Psychologiczny

Dramat, Dramat społeczny, Obyczajowy,
Propagandowy, Psychologiczny

Dla dzieci

Krótkometrażowy

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com
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Franciszek Pieczka, Jan
Szurmiej, Ewa
Domańska, Wojciech
Standełło, Szymon
Szurmiej, Gołda Tencer,
Marek Wilk

Ekranizacja jednej z najwybitniejszych powieści Juliana
Stryjkowskiego. Rok 1914. Pierwszy dzień i pierwsza noc
I Wojny Światowej. Przy drodze do małego galicyjskiego
miasteczka stoi karczma, tytułowa austeria, prowadzona
przez starego, mądrego Żyda Taga. Znajdują w niej
schronienie pierwsi uciekinierzy zagrożeni kozackim
pogromem. Na tle tej barwnej zbiorowości rysuje się
wyrazista postać Taga, filozofa i wolnomyśliciela,
mającego świadomość nadciągającej katastrofy.
Ekranizacja jednej z najwy...

Aleksandra Śląska, Jerzy
Duszyński, Hanka
Bielicka, Jan Ciecierski,
Barbara Drapińska,
Edward Dziewoński,
Antonina
Gordon-Górecka

Dramat psychologiczno - obyczajowy, podejmujący
problem awansu społecznego kobiet. Krystyna,
przekonawszy się, że mąż nie tylko jej nie rozumie, ale i
ją oszukuje, opuszcza go i wyjeżdża z małego miasteczka
na Śląsk. Chce żyć samodzielnie. Nie mając kwalifikacji
musi pracować jako sprzątaczka.
Dramat psychologiczno - obyczajowy, podejmujący
problem awansu społecznego kobiet. Krystyna,
przekonawszy się, że mąż nie tylko jej nie rozumie, ale i
ją oszukuje, opuszcza go i wyjeżdża z małego miastecz...

Małgorzata Piekarska,
Janina Macherska, Ewa
Krasnodębska, Jerzy
Duszyński, Jan
Ciecierski, Roman
Niewiarowicz,
Mieczysław Gajda

Stanisława Olszańska ma zaopiekować się kilkuletnią
Basią, córką swojej zmarłej przyjaciółki. Przez przypadek
dziewczynka trafia do literata Stanisława Olszowskiego.
Po tragicznej śmierci matki kilkuletnią Basią zajęli się
doktorstwo, lecz musieli dziewczynkę odesłać pod adres
w Krakowie, który wyszeptała tuż przed śmiercią matka.
W czasie podróży Basia poznaje aktora Walickiego, a
następnie, na skutek mylnego odczytania adresu, trafia
do literata Stanisława Olszowskiego. Dzięki Basi poznali
si...
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Bolesław Płotnicki, Józef
Łodyński, Henryk
Gęsikowski, Ewa
Berger-Jankowska,
Kazimierz Iwiński,
Wanda Ostrowska

Brygada majstra Błaszczyka dostaje bojowe zadanie do
wykonania . Ma za zadanie ścięcie przydrożnego drzewa.
Jako pierwszy zjawia się na miejscu pracy majster. A
zaraz po nim przychodzą Kazio i Malawka. Kiedy
wreszcie wszyscy są w komplecie, Kazio chwyta piłę i
chce brać się do roboty. Ale majster Błaszczyk jednak
obcesowo studzi jego zapał. I tak powstaje miedzy nimi
konflikt, który ciągnie się aż do południa, czyli pory
posiłku. Malawka i Błaszczyk z zadowoleniem raczą się
kiełbasą i opowieścia...

Maciej Damięcki, Renata
Kossobudzka, Bolesław
Płotnicki, Jerzy
Przybylski, Jolanta
Wołłejko, Jacek
Domański, Paweł Galia

Jurek trafia do domu poprawczego. Przechodzi tu twardą
szkołę życia. Po pewnym czasie wyjeżdża wraz z kilkoma
kolegami warunkowo do pracy w Stoczni Gdańskiej. Kiedy
zostaje tu popełniona kradzież, podejrzenie pada na
"poprawczaków". Chłopcy potrafią się jednak uwolnić od
zarzutów i demaskują prawdziwych złodziei. W nagrodę
czeka ich przedterminowe zwolnienie. Dochodzi także do
pogodzenia się Jurka z matką, z której powodu dokonał
kiedyś przestępstwa....
Jurek trafia do domu poprawczego. Przecho...

Seweryna Broniszówna,
Jan Kurnakowicz, Ludwik
Sempoliński, Helena
Buczyńska, Jerzy
Leszczyński, Jadwiga
Smosarska, Stefan
Hnydziński

Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt II August
(Witold Zacharewicz) poznaje w niecodziennej sytuacji,
bawiąc na polowaniu w otaczającej jego zamek puszczy,
piękną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci.
Niebawem okazuje się, że jest to pochodząca z
potężnego rodu magnatów litewskich Barbara
Radziwiłłówna (Jadwiga Smosarska). Pomiędzy obojgiem
rodzi się gorące uczucie, spotykają się potajemnie i
przysięgają wieczną miłość. Na drodze ich szczęścia stoi
jednak matka króla, królowa B...

Janina Traczykówna,
Teresa Lipowska,
Mieczysław Pawlikowski,
Witold Skaruch, Marian
Rułka, Jerzy Turek, Zofia
Merle

Serial, którego bohaterami są Barbara - dziennikarka i
Jan - fotoreporter. W swojej pracy szukają spraw
wymagających interwencji. Robią reportaże o zwykłych
ludziach i zwykłych sytuacjach.
Serial, którego bohaterami są Barbara - dziennikarka i
Jan - fotoreporter. W swojej pracy szukają spraw
wymagających interwencji. Robią reportaże o zwykłych
ludziach i zwykłych sytuacjach.

Krótkometrażowy

Krótkometrażowy, Obyczajowy

Obyczajowy, Psychologiczny

Biograficzny, Dramat historyczny,
Kostiumowy
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Barbara Ludwiżanka,
Kazimierz Opaliński

Obchodząc jubileusz swojego wesela dwoje małżonków
wspomina czas swej młodości-okres pierwszej połowy
bieżącego stulecia-tak bogaty w różne wydarzenia.
Obchodząc jubileusz swojego wesela dwoje małżonków
wspomina czas swej młodości-okres pierwszej połowy
bieżącego stulecia-tak bogaty w różne wydarzenia.

Joanna Szczerbic, Jan
Nowicki, Tadeusz
Łomnicki, Maria Malicka,
Zdzisław Maklakiewicz,
Ryszard Pietruski,
Bogdan Baer

Student porzuca dotychczasowe życie w akademiku i
rusza w Polskę w poszukiwaniu "innego życia". Jego
marzeniem jest małżeństwo z bogatą kobietą, willa oraz
dobry samochód. Zachowuje się bardzo dziwnie jak na
dorosłego - zjeżdża ze skoczni narciarskiej na walizce,
ignoruje sygnalizację świetlną. Udaje się jednak
bohaterowi spotkać dziewczynę, która mobilizuje go do
zmiany stosunku do życia i niego samego...
Student porzuca dotychczasowe życie w akademiku i
rusza w Polskę w poszukiwaniu "innego ż...

Piotr Garlicki, Zbigniew
Zapasiewicz, Christine
Paul-Podlasky, Mariusz
Dmochowski, Wojciech
Alaborski, Mieczysław
Banasik, Krystyna
Bigelmajer

Dramat psychologiczny rozgrywający się w środowisku
naukowym. Trwa letni obóz kół językoznawczych.
Kruszyński, młody magister, dopuszcza do konkursu
studenckich prac naukowych spóźnioną dysertację
niejakiego Raczyka z Torunia. Zdaje sobie sprawę, że
czyniąc to naraża się zwierzchnikom, którzy informowali
go o niechęci prorektora do toruńskiego środowiska
naukowego. Sytuację Kruszyńskiego pogarsza
entuzjastycznie przyjęcie rozprawy Raczyka przez
młodzież. Niestety, jury nagradza inną pracę - myśl...

Tadeusz Schmidt,
Krzysztof Chamiec,
Mieczysław Czechowicz,
Marian Łącz, Barbara
Horawianka, Adam
Perzyk, Leon
Pietraszkiewicz

Rok 1944, rejon Gór Świętokrzyskich. Oddział AL,
dowodzony przez por. Kołacza, otrzymuje zadanie
przerzucenia delegata KC partii za linię frontu, do
Chełma. Zostaje on jednak aresztowany. Partyzanci
starają się go odbić, co im się udaje po wielu
dramatycznych akcjach. Tymczasem w Górach
Świętokrzyskich toczy się zacięta bitwa między Niemcami
a oddziałami AL, AK, BCh i partyzantką radziecką.
Rok 1944, rejon Gór Świętokrzyskich. Oddział AL,
dowodzony przez por. Kołacza, otrzymuje zadanie
przerzuc...

Zygmunt Kęstowicz, Emil
Karewicz, Teresa
Iżewska, Leon Niemczyk,
Aleksander Fogiel,
Tadeusz Łomnicki,
Roman Kłosowski

Kierowcy zwożący drzewo w Bieszczadach to banda
typów spod ciemnej gwiazdy. Codziennie ryzykują życie,
jeżdżąc na rozpadających się ciężarówkach. Planują
porzucenie niebezpiecznej pracy na odludziu. Sytuacja
Apostoła, Dziewiątki, Warszawiaka i Orsaczka zmienia
się, kiedy partia wysyła tam Zabawę z zadaniem
zatrzymania kierowców na miejscu pracy. Zabawie
towarzyszy żona Wanda. Kobieta od swojego
ewentualnego kochanka domaga się jednego: aby ją
zabrał z ponurego pustkowia. O jej względy zaczynają ...
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Pola Raksa, Antonina
Gordon-Górecka, Anna
Ciepielewska, Piotr
Pawłowski, Renata
Kossobudzka, Wojciech
Duryasz, Barbara
Rachwalska

Szesnastoletnia licealistka Beata ucieka z domu. W
trakcie poszukiwań, rozmów i wspomnień jej bliskich i
znajomych wyłania się sylwetka dziewczyny inteligentnej, bardzo wrażliwej. Beatę rażą wszelkie
przejawy fałszu, zakłamania, które znajduje wokół siebie,
chce pomagać wszystkim, ale nie rozumie, że ludzie nie
zawsze tej pomocy pragną. Spokój w jej dostatnim domu jak się okazuje - był tylko pozorny, rodzice tak naprawdę
nie rozumieją się, każde z nich żyje swoim życiem. Beata
wszystko to wi...

Henryk Boukołowski,
Jolanta Lothe,
Franciszek Pieczka,
Maciej Małek

Opowieść z dreszczykiem, historia misternie
przygotowanej i wykonanej zemsty za doznane
upokorzenia. Akcja filmu rozgrywa się przed wiekami, w
ciągu jednej karnawałowej nocy. (za www.filmpolski.pl)
Opowieść z dreszczykiem, historia misternie
przygotowanej i wykonanej zemsty za doznane
upokorzenia. Akcja filmu rozgrywa się przed wiekami, w
ciągu jednej karnawałowej nocy. (za www.filmpolski.pl)

Lya Mara, Maria Dulęba,
Pola Negri, Witold
Kuncewicz, Jan
Pawłowski

Pola, uboga wiejska dziewczyna po scysji z rodzicami
postanawia uciec z domu. Pomaga jej w tym jej adorator,
Dymitr, który podstępem zaciąga ją do pobliskiego hotelu.
Poli udaje się uciec od natrętnego absztyfikanta, zabiera
też ze sobą jego pieniądze. Wkrótce dziewczyna zaczyna
marzyć o karierze scenicznej, zostaje tancerką w
Warszawskim kabarecie. Tam dostrzega ją Aleksy, który
zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, a
dziewczyna odwzajemnia jego uczucie. Nie wie jednak, że
jej ukochany ...

Ewa Dałkowska, Emilia
Krakowska, Zbigniew
Zapasiewicz, Kazimierz
Kaczor, Roman Wilhelmi,
Halina Golanko, Stefania
Iwińska

Po powrocie z zagranicy znany dziennikarz (Zbigniew
Zapasiewicz) dowiaduje się że żona (Ewa Dałkowska)
bierze z nim rozwód. Ponieważ nie zna przyczyn decyzji
małżonki nie może się z tym pogodzić. Dodatkowo
zaczyna popadać w coraz większe kłopoty zawodowe.
Jego wystąpienie telewizyjne i publikacje prasowe nie
zyskują uznania. Na uniwersytecie zawieszono wykłady,
które prowadził. Planowany od dłuższego czasu wyjazd
za zagranicę zostaje niespodziewanie odwołany. Podczas
rozprawy rozwodowej żona zac...

Dora Fakiel, Izrael
Szumacher, Szymon
Dżigan, Bennie Zuker,
Ida Kamińska,
Aleksander Marten,
Adam Domb

Leżące nad rzeką małe, żydowskie miasteczko nawiedza
ogromna powódź. Największe nieszczęście dotyka
rybacką rodzinę Rivkin, która w wezbranych wodach traci
dziecko. Abram Rivkin (Aleksander Marten) postanawia
opuścić rodzinne strony. Zostawia żonę Basszewę (Ida
Kamińska) oraz syna Henocha (Bennie Zuker) i wyrusza
do Ameryki, mając nadzieję, że tam znajdzie zapomnienie
i odrobinę szczęścia. W Nowym Jorku otrzymuje posadę
pomywacza w restauracji. Tęskni za bliskimi, ale mimo że
pracuje kilkanaście...
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Tamara Wiszniewska,
Barbara Orwid, Zofia
Wilczyńska, Mieczysława
Ćwiklińska, Jerzy
Pichelski, Aleksander
Żabczyński, Józef
Węgrzyn

Syn leśniczego Antoni Sikorski odwiedza dom rodziny w
majątku hrabiego, który łoży na jego wykształcenie
medyczne. Poznaje Jadwigę, córkę hrabiego, którą
obdarza uczuciem bez wzajemności. Pewnego dnia w
wypadku samochodowym ginie narzeczony Jadwigi,
pozostawiając ją w ciąży...
Syn leśniczego Antoni Sikorski odwiedza dom rodziny w
majątku hrabiego, który łoży na jego wykształcenie
medyczne. Poznaje Jadwigę, córkę hrabiego, którą
obdarza uczuciem bez wzajemności. Pewnego dnia w
wypadku samochodow...

Gustaw Holoubek, Adam
Pawlikowski, Stanisław
Milski, Teresa
Tuszyńska, Stanisław
Mikulski, Liliana
Niwińska, Emil Karewicz

Zbiegły z transportu Żyd trafia do domu emerytowanego
profesora i ukrywa się w skórze białego niedźwiedzia
pozując do zdjęć. Zdemaskowany przez hitlerowskiego
majora, w zamian za relacje o wrażeniach człowieka
ściganego zyskuje zapewnienie bezpieczeństwa ale tylko
do czasu, gdy badający psychikę zbiega major dostaje
rozkaz wyjazdu na front wschodni . . .
Zbiegły z transportu Żyd trafia do domu emerytowanego
profesora i ukrywa się w skórze białego niedźwiedzia
pozując do zdjęć. Zdemaskowany prze...

Janina Fischer, Stanisław
Marusarz, Bronisław
Czech, Stanisław
Sieczka, Bronisława
Polankówna, Lina Kari,
Jan Marusarz

Jaśko (Stanisław Sieczka), młody góral pracujący przy
wyrębie lasu, kocha się skrycie w Hance (Janina Fischer),
która po wielu latach nieobecności wróciła w rodzinne
strony. Hanka obdarzyła jednak uczuciem Andrzeja
(Andrzej Krzeptowski), taternika i znakomitego narciarza.
Pewnego dnia wyrusza z nim na górską wycieczkę, gdzie
zostają zaskoczeni przez śnieżną zadymkę i zasypani
przez lawinę. Jaśko, który wraca z samotnej wędrówki po
górach, odnajduje nieprzytomnego Andrzeja i zawozi go
do pobliski...

Olgierd Łukaszewicz,
Władysław Jarema,
Henryk Łapiński, Jerzy
Moes, Zdzisław
Szymański

Film opowiada historię człowieka, który pod wpływem
widoku okaleczonego, pozbawionego oka sąsiada stracił
spokój ducha i radość życia. Aby wyzwolić się z
narastającej atmosfery niepokoju, zakrada się nocą do
sąsiada, pozbawia go życia, uwalniając się w ten sposób
od swego 'prześladowcy'...
Film opowiada historię człowieka, który pod wpływem
widoku okaleczonego, pozbawionego oka sąsiada stracił
spokój ducha i radość życia. Aby wyzwolić się z
narastającej atmosfery niepokoju, zakrada się nocą do ...
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Janusz Gajos, Pola
Raksa, Stanisław
Mikulski, Barbara
Drapińska, Jerzy
Bielenia, Krystyna
Borowicz, Remigiusz
Zarzycki

Komedia sensacyjno - satyryczna, której bohaterem jest
"Bicz Boży" , szantażujący mieszkańców miasteczka
groźnymi anonimami. Paweł Raszewicz (Stanisław
Mikulski) jest oficerem śledczym MO, młodszy brat Felek
chce mu pomóc w wykryciu jakiejś większej afery
kryminalnej, która umożliwiłaby awans i przeniesienie do
Warszawy. Zaczyna więc wysyłać anonimy do osób
mających na swoim koncie różne grzeszki. Sądzi, że
winowajcy zgłoszą się sami do milicji. Niestety,
ważniejszy od tych grzeszków okaże się g...

Roman Kłosowski,
Franciszek Pieczka,
Józef Nowak, Wacław
Jankowski, Zygmunt
Kęstowicz, Adam Perzyk,
Wacław Kowalski

Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy". Oddział
Wojska Polskiego odpoczywa po walkach na wyzwolonej
polskiej ziemi. Oddziałowy kucharz przygotowuje ulubioną
potrawę grupy, bigos. Ale nikt go nie zjada, gdyż żołnierze
dowiadują się, że kapusta na bigos pochodzi z
magazynów obozu śmierci na Majdanku.
Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy". Oddział
Wojska Polskiego odpoczywa po walkach na wyzwolonej
polskiej ziemi. Oddziałowy kucharz przygotowuje ulubioną
potrawę grupy, bigos. Ale ni...

Anna Seniuk, Leszek
Herdegen, Henryk Bąk,
Zofia Saretok, Janusz
Andrzejewski, Janusz
Kłosiński, Henryk
Dudziński

Studium psychologiczne wiejskiej kobiety, którą miłość do
syna skłania do wyjazdu do Kanady w celu zdobycia
pieniędzy na wybudowanie mu domu w mieście.
Antonina, młoda wiejska kobieta, wyjeżdża do Kanady, by
za zarobione tam pieniądze zbudować w mieście dom dla
syna. Odrzuca propozycję małżeństwa ze strony wuja,
natomiast wychodzi za mąż za Pierre'a, farmera z
sąsiedztwa. Doprowadza jego zaniedbane gospodarstwo
do rozkwitu, ale ich współżycie układa się jak najgorzej.
Kiedy decyduje się na wysła...

Ludwik Halicz, Andrzej
Błaszczyk, Marek
Czyński, Tadeusz
Wiśniewski, Irena
Leonieni, Maryś Nowak,
Aleksander Kornel

Warszawa, rok 1934. Grupa chłopców marzących o
sportowych wyczynach walczy o miejsce do gry na dzikim
placu, zwanym "Dzikim Dworem". Pokój zostaje zawarty
dopiero, kiedy walczących przepędza pasący się na łące
baran. Pogodzone "armie" toczą teraz bój z grupą
gimnazjalistów. W czasie meczu futbolowego dochodzi do
ostrej sprzeczki rodziców. Nową "wojnę" przerywa
przemarsz ułanów, za którymi chłopcy biegną
podchwytując śpiew "Wojenko, wojenko".
Warszawa, rok 1934. Grupa chłopców marzących o
sporto...
Dokument ukazuje szczegóły ulicznych walk o Kołobrzeg i
wkroczenie do miasta Wojska Polskiego.
Dokument ukazuje szczegóły ulicznych walk o Kołobrzeg i
wkroczenie do miasta Wojska Polskiego.
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Franciszek Pieczka,
Jerzy Stuhr, Mariusz
Dmochowski, Jan
Skotnicki, Stanisław Igar,
Stanisław Michalski,
Michał Tarkowski

W miasteczku położonym na terenie puszczy planowana
jest budowa wielkiego zakładu przemysłowego. Dochodzi
do ostrych starć pomiędzy robotnikami i mieszkańcami
miejscowości.
Po nieuczciwych negocjacjach podjęto decyzję
zbudowania wielkiego zakładu przemysłowego w małym
miasteczku pośród lasów pomimo tego, że niedaleko
znajdują się nieużytki - niestety w innym województwie.
Między mieszkańcami miejscowości a robotnikami
dochodzi do konfliktów. Budową kieruje dyrektor Bednarz.

Feliks Chmurkowski, Jan
Kurnakowicz, Adam
Brodzisz, Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Eugeniusz Bodo,
Mieczysław Cybulski,
Lala Górska

Do znajdujących się w małej osadzie na Syberii polskich
zesłańców dociera w listopadzie 1918 r., po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości, informacja o tworzeniu się w
niedalekim miasteczku oddziału Wojska Polskiego.
Wśród przebywających od lat w niewoli Polaków wybucha
ogromny entuzjazm. Od dziadka Matuszewskiego,
najstarszego zesłańca i uczestnika powstania
styczniowego w 1863 r. otrzymują błogosławieństwo i pod
dowództwem porucznika Stefana Winiarskiego (Adam
Brodzisz) wyruszają w niebezpiec...

Leszek Drogosz,
Tadeusz Kalinowski,
Maciej Damięcki,
Mieczysław Pawlikowski,
Gustaw Lutkiewicz,
Marzena
Tomaszewska-Glińska,
Małgorzata Włodarska

Tolek, choć robi oszałamiającą karierę sportową, pozostał
nieokrzesanym małomiasteczkowym zabijaką.
Niezdyscyplinowany wywołuje pijackie awantury i burdy.
Po jednej zostaje aresztowany i dożywotnio
zdyskwalifikowany. W więzieniu intensywnie trenuje. Na
wolności zajął się nim doświadczony trener Zgoda. Uważa
on, że młodemu bokserowi trzeba pomóc. Zbliżają się
igrzyska olimpijskie. Czy jednak ktoś taki jak Tolek może
reprezentować Polskę ?
Tolek, choć robi oszałamiającą karierę sportową,
pozostał...

Ignacy Gogolewski,
Aleksandra Śląska, Jerzy
Kaliszewski, Maria
Ciesielska, Kazimierz
Opaliński, Kazimierz
Meres, Mieczysław Voit

Film historyczny, opowiadający o polskim królu
Bolesławie Śmiałym, który, aby zachować spójność
państwa i zapewnić bezpieczeństwo, szuka
sprzymierzeńców na Rusi. Sprzeciwia się temu rada
królewska, której przewodzi Sieciech, oraz biskup
Stanisław dążący do przejęcia władzy w królestwie. Król
wie, że sojusz z Rusią jest konieczny, by skutecznie
przeciwstawić się cesarzowi niemieckiemu i
podejrzewając spisek rozkazuje uwięzić wojewodę
Sieciecha, ale ten znajduje schronienie u biskupa
Stanisława. B...

Zbigniew Zapasiewicz,
Jan Nowicki, Zofia
Małynicz, Jan Świderski,
Piotr Fronczewski,
Joanna Żółkowska,
Bolesław Płotnicki

Dramat dwóch braci uwikłanych w bezwzględne rozgrywki
amerykańskiej rodziny mafijnej.
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Krzysztof Kowalewski,
Wojciech Pokora,
Ryszard Pietruski,
Bożena Dykiel,
Mirosława Krajewska,
Wiesław Gołas, Janina
Traczykówna

Cyganka przepowiada Michałowi, że zabije człowieka.
Przerażony proroctwem mężczyzna stara się uciec od
przeznaczenia.

Czesław Byszewski,
Stanisław Michalik,
Mariusz Dmochowski,
Ryszard Pietruski, Jerzy
Radwan, Marek
Dąbrowski, Aleksandra
Kuncewicz

Docent Jabczyński gra w domu ze swoimi przyjaciółmi w
brydża. Po wyjściu gości udaje sie do kiosku po
papierosy. Po powrocie telefonuje do swojej przyjacióki
Ireny i w tym momencie ktoś zadaje mu cios w głowę.
rano gosposia znajduje swego chlebodawcę
powieszonego i wzywa milicje. Milicjanci są początkowo
przekonani, że to samobójstwo. Dopiero żmudne
dochodzenie naprowadza ich na właściwy tron.

Olgierd Łukaszewicz,
Daniel Olbrychski, Emilia
Krakowska, Marek
Perepeczko, Elżbieta
Żołek, Danuta
Wodyńska, Mieczysław
Stoor

Scenariusz filmu powstał na podstawie prozy Jarosława
Iwaszkiewicza. Akcja tego kameralnego dramatu
rozgrywa się w leśniczówce otoczonej przepiękną
brzeziną na przełomie zimy i wiosny. Do Bolesława
przyjeżdża ciężko chory na gruźlicę brat Stanisław, by u
niego spędzić ostatnie miesiące życia. Bolesław,
mieszkający po śmierci żony z córką Olą i gosposią
Maliną, nie potrafi przyzwyczaić się do
ekstrawaganckiego stylu życia Stanisława, który chce
czerpać z niego do ostatniej chwili. Rozpoczyna się ...

Barbara Brylska, Holger Dramat psychologiczno - obyczajowy, poruszający Mahlich, Zdzisław
kwestię współczesnych postaw wobec ostatniej wojny.
Karczewski, Władysław
Krasnowiecki, Paweł
Galia, Rudolf Ulrich, Jörg
Knochée

Wojciech Pokora, Zofia
Merle, Mariusz
Dmochowski, Andrzej
Krasicki, Adam Perzyk,
Witold Dębicki, Joanna
Sobieska

Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy" Jedna z
sanitariuszek w szpitalu znajduje w czasie wojny, podczas
zimy, ciepłe, futrzane buty - własność rannego
radzieckiego lotnika. Ta para butów staje się przyczyną
konfliktu wewnętrznego bohaterki filmu.
Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy" Jedna z
sanitariuszek w szpitalu znajduje w czasie wojny, podczas
zimy, ciepłe, futrzane buty - własność rannego
radzieckiego lotnika. Ta para butów staje się przyczyną
konfliktu wewnętrznego bohate...

Okładka

Tytuł

Obsada

Skromny, krótkometrażowy dokument, a zarazem jeden z
najbardziej poruszających antywojennych filmów. Obraz
żołnierza i kombatanta jest tu całkiem odmienny od tego
jaki lansowała propaganda PRL. Reżyser pokazuje
straszliwą cenę, jaką przyszło zapłacić oślepionym na
polu bitwy żołnierzom, bohaterom filmu, za ich „wojenną
przygodę”. Niewidomi weterani z "Byłem żołnierzem"
widzą świat już tylko w snach i o nich opowiadają przed
kamerą i mikrofonem. Muzyka złożona z fragmentów
utworów Jana Sebastiana...

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Komedia

Dramat

Dokumentalizowany, Dramat, Wojenny

Krótkometrażowy, Obyczajowy
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Antoni Fertner,
Aleksander Żabczyński,
Loda Niemirzanka,
Henryk Vogelfanger,
Kazimierz Wajda, Wanda
Jarszewska, Stanisław
Sielański

Gdy Szczepko (Kazimierz Wajda) i Tońko (Henryk
Vogelfanger), lwowscy muzykanci, znajdują w parku
zawiniątko z niemowlęciem i karteczką, na której widnieje
prośba o zaopiekowanie się dzieckiem, zabierają je do
domu i troskliwie się nim zajmują. Niebawem poznają
przypadkowo Wandę (Loda Niemirzanka), posiadającą
sklep z zabawkami w Warszawie, która przyjechała do
Lwowa ze swoim stryjem Onufrym Ruczyńskim (Antoni
Fertner) dokonać zakupu lalek w fabryce Dalewicza
(Aleksander Żabczyński), w którym s...

Maks Bożyk, Ajzyk
Samberg, Samuel
Landau, Miriam Kressin,
Hymie Jacobson, Jonas
Turkow, Zygmunt Turkow

W swojej wędrówce w poszukiwaniu pracy Gecl (Zygmunt
Turkow) dociera do małego galicyjskiego miasteczka,
gdzie dostaje posadę pomocnika szewskiego. Estera
(Miriam Kressin), córka majstra Nuchema (Ajzyk
Samberg), w której Gecl się zakochuje, chciwie słucha
jego opowieści ze świata, marząc o księciu z bajki.
Pewnego dnia do miasteczka zjeżdża trupa cyrkowa.
Estera zakochuje się z wzajemnością w Dicku (Hymie
Jacobson), artyście cyrkowym, i zamierza uciec z nim w
świat. Na przeszkodzie staje jednak ...

Stanisław
Byrcyn-Gąsienica,
Stanisław Wawrytko,
Stanisław Marusarz,
Stanisław Gąsienica z
Lasu, Józef Krzeptowski,
Józef Wawrytko, Elżbieta
Polkowska

Średniometrażowy "Błękitny krzyż" to kolejna w
twórczości Munka, po "Gwiazdy muszą płonąć", próba
odnalezienia się w w formule kina fabularnego. Tym
razem jest to rekonstrukcja zdarzeń jakie miały miejsce w
ostatnich dniach wojny, a zapisane zostały w kronice
Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w
Zakopanem. Była to akcja polskich goprowców ratujących
życie rannych partyzantów radzieckich i słowackich,
ukrywających się w szałasie po kontrolowanej jeszcze
przez Niemców, słowackiej stron...

Witold Pyrkosz, Janusz
Kłosiński, Jadwiga
Skupnik, Pola Raksa,
Artur Młodnicki, Jerzy
Nasierowski, Andrzej
Mrozek

Pierwsza połowa XIX w. Zakochana para, Isabelle i Henri,
wymyka się chyłkiem z Paryża, by w prowincjonalnym
Beauvais spędzić swój pierwszy wspólny weekend. W
pociągu do ich przedziału wchodzi tajemniczy Anglik,
który jedzie także do Beauvais i ma zatrzymać się w
jedynym w mieście "Hotel d'Angleterre". Budzi to niepokój
pary, która boi się zdekonspirowania. Anglika w pociągu
nagabuje podejrzany typ, który pojawia się później w
hotelu. Zakochani dostają pokój "Błękitny", sąsiadujący z
pokojem Angl...
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Komedia, Przygodowy, Wojenny

Komedia, Obyczajowy, Wojenny

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Komedia, Przygodowy

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"
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Marek Kondrat, Zoltán
Bezerédy, Wiktor
Zborowski, Jacek
Sas-Uhrynowski, Róbert
Koltai, Kalina Jędrusik,
Krzysztof Kowalewski

Jest rok 1918. Grupa żołnierzy pod przywództwem
szeregowca Kani dezerteruje z armii austro-węgierskiej.
Rok 1918. Do garnizonu na węgierskiej prowincji
przybywa nowy zastępca dowódcy, austriacki porucznik
von Nogay (Wojciech Pokora). Jest służbistą i chce
uczynić z wielonarodowej zbieraniny żołnierzy doborową
kompanię. Wśród szeregowców znajduje się młody Polak
Jan Kaniowski zwany Kanią (Marek Kondrat). Wraz z
przyjaciółmi planuje ucieczkę. Pomagają mu Węgier
Benedek (Zoltan Bezeredy) i Żyd Hab...

Adolf Dymsza, Wacław
Jankowski, Włodzimierz
Skoczylas, Feliks
Chmurkowski, Stefania
Górska, Krystyna
Kołodziejczyk, Bolesław
Płotnicki

Historia mieszkańców Warszawy, walczących z wrogiem
podczas okupacji.
Komedia na podstawie książki Stefana "Wiecha"
Wiecheckiego opowiadająca o wojennych losach
Warszawiaków ze Starówki na przestrzeni 6 lat,
począwszy od roku 1939. Jej bohaterami są m.in. jowialny
właściciel wyszynku III kategorii, cwani taksówkarze
próbujący zarobić na wszystkim (a przede wszystkim na
okupantach), Murzyn ukrywający się w przebraniu wdowy
oraz wielki skarb w willi przy Alei Róż.

Izabela Trojanowska,
Monika Stefanowicz,
Leon Niemczyk, Anna
Milewska, Barbara
Rachwalska, Tomasz
Grochoczyński, Zofia
Rysiówna

Teresa Tuszyńska,
Krzysztof Litwin,
Stanisław Gronkowski,
Zdzisław Kuźniar,
Ryszard Ronczewski,
Zbigniew Cybulski,
Włodzimierz Wilkosz

Komedia awanturniczo - przygodowa o fantastycznych
perypetiach dzielnego marynarza.
Komedia awanturniczo - przygodowa o fantastycznych
perypetiach dzielnego marynarza.

Mieczysław Stoor,
Teresa Szmigielówna,
Lidia Korsakówna,
Barbara Klimkiewicz,
Gustaw Lutkiewicz,
Zbigniew Cybulski,
Ryszard Pietruski

Widowisko zrealizowane przez Janusza Morgensterna i
zarejestrowane z anteny w 1963. Obok "Gasnącego
płomienia" Hamiltona z 1961 roku jest to drugi najstarszy
z zachowanych w całości i odnalezionych po latach
spektakli Teatru "Kobra". W widowisku zwraca uwagę
bardzo udana rola Zbyszka Cybulskiego, niezwykle
współcześnie interpretowana. Rzecz dzieje się
współcześnie w Anglii. Producent filmowy Tom Polton i
jego żona Brenda oczekują gości. Wśród zaproszonych
jest aktorka Marion Gray, zaprzyjaźniona...
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Hanka Bielicka, Józef
Nowak, Teresa
Szmigielówna, Halina
Przybylska, Zbigniew
Skowroński, Zbigniew
Józefowicz, Cezary Julski

Ramę filmu stanowi rozmowa Szczęsnego ze spotkaną
przypadkowo działaczką komunistyczną. Opowiada on jej
swe życie . . . Pochodzi ze wsi, gdzie wraz z ojcem i
rodzeństwem żył w straszliwej nędzy. W poszukiwaniu
pracy wywędrował z ojcem do Włocławka. Mieszkał w
lepiankach, był najemnym robotnikiem w Celulozie. Tu
zetknął się po raz pierwszy z działalnością związkową i
polityczną, ze zorganizowanym ruchem robotniczym...
Ramę filmu stanowi rozmowa Szczęsnego ze spotkaną
przypadkowo działaczką komun...

Antoni Bohdziewicz

Film dokumentalny Andrzeja Wajdy o tradycji wyrobu
ceramiki w Iłży. Film opowiada o garncarzach i ich
wyrobach.
Film dokumentalny Andrzeja Wajdy o tradycji wyrobu
ceramiki w Iłży. Film opowiada o garncarzach i ich
wyrobach.

Irena Carnero, Genowefa
Oranowska, Mieczysław
Cybulski, Zuzanna Karin,
Barbara Wywerkówna,
Krystyna Ankwicz,
Mieczysław Gielniewski

Franka (Krystyna Ankwicz), warszawska prostytutka,
zostaje zraniona nożem przez sutenera. Trafia do
szpitala, gdzie opiekujący się nią lekarz, chcący pomóc jej
w zerwaniu z przeszłością, proponuje pracę służącej na
wsi. Pragnąca zapomnieć o udrękach swego
dotychczasowego życia dziewczyna, zgadza się. Na wsi
poznaje Pawła (Mieczysław Cybulski), prostego
wiejskiego chłopaka, którego uwodzi. Zakochany Paweł,
któremu Franka wyjawia swoją przeszłość, żeni się z nią.
Monotonne wiejskie życie nudzi jed...

Zdzisław Maklakiewicz,
Ignacy Gogolewski,
Adam Pawlikowski

Filmowa makabreska o przeżyciach klienta, którego goli
fryzjer - psychopata.

Bolesław Płotnicki,
Edward Lach, Jan
Himilsbach, Janusz
Bukowski, Małgorzata
Pritulak, Kazimierz
Krzaczkowski, Eugeniusz
Robaczewski

Współczesny dramat obyczajowy, dotyczący
charakterystycznego dla cywilizacji naszych czasów
problemu adaptacji ludzi ze wśi w środowisku
wielkomiejskim. Ojciec i syn przybywają do warszawy i
trafiają na wielką budowę nowoczesnej arterii
komunikacyjnej, Trasy Łazienkowskiej.
Współczesny dramat obyczajowy, dotyczący
charakterystycznego dla cywilizacji naszych czasów
problemu adaptacji ludzi ze wśi w środowisku
wielkomiejskim. Ojciec i syn przybywają do warszawy i
trafiają na wielką budowę nowocze...

Dokumentalny, Etiuda

Kostiumowy, Melodramat

Dramat, Krótkometrażowy, Thriller

Dramat obyczajowy
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Ryszard Pietruski,
Wiesław Dymny,
Mieczysław Stoor, Marian
Kociniak, Ryszard
Filipski, Edward
Rączkowski, Krystyna
Chmielewska

Utrzymana w balladowym tonie opowieść o życiu, pracy i
przyjaźni grupy robotników, zatrudnionych przy budowie
wielkiej zapory wodnej. Chudy, Byk, Pryszczaty, Kosa,
Mały, Pieruński Ślązak, Stary i Partyjny tworzą brygadę
pracującą przy budowie mostu powstającej zapory
wodnej. Pryszczaty, wracając nocą ze wspólnego
pijaństwa, strąca z mostu do rzeki dziennikarza.
Poszukiwania nie dają rezultatu. Postanawiają, że
Pryszczaty musi znknąć. W czasie rozprawy żaden z nich
nie zdradza prawdziwego winowaj...

Aleksander
Dzwonkowski, Kazimierz
Opaliński, Zdzisław
Mrożewski, Ignacy
Machowski, Zofia
Mrozowska, Zofia
Małynicz, Barbara
Ludwiżanka

Głównymi bohaterami filmu są Kalmita, Pożarski, Jo-Jo,
Smarkul, profesor Perlec i hrabina De Profundis pensjonariusze domu straców, prowadzonego przez
siostry zakonne. Jedna z nich, Maria, pragnie wprowadzić
w życie ośrodka rządy silnej ręki i żelazną dyscyplinę.
Czeka ją wszakże trudne zadanie. Mimo
zaawansowanego wieku, jej podopieczni robią wszystko,
by zachować jak największą niezależność. Ich walka z
surową siostrą staje się miejscami groteskowa i
przypomina sztubackie wybryki. Duchowym p...

Emilia Krakowska,
Władysław Hańcza,
Krystyna Królówna,
Ignacy Gogolewski,
Bronisław Pawlik,
Kazimierz Wichniarz,
Bolesław Płotnicki

Adaptacja powieści Władysława Reymonta, za którą autor
otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Świat oparty na epopei
"Chłopi", zamyka się w granicach jednej wsi, a
dramaturgia zdarzeń wpisana jest w rytm zmieniających
się pór roku, rytm prac polowych i wiejskich rytuałów. Na
fabułę "Chłopów" składają się trzy główne ciągi zdarzeń i
problemów, które przeplatają się ze sobą, uzupełniają się
i budują pełny obraz wsi polskiej XIX wieku. To zapis
obyczajów i mentalności odchodzącej społeczności
wiejskiej....

Roman Wilhelmi, Joanna
Going, Małgorzata
Niemirska, Greg Evigan,
Ewa Wiśniewska, Tim
Conlon, Nelson Wong

Phyllis Webber (Joanna Going) jest niezwykle ambitną
policjantką. Niestety zaniedbuje przez to swoje życie
rodzinne. Podczas nalotu na ekskluzywną agencję
towarzyską w ręce Phyllis wpada notatnik z numerami
telefonów klientów. Wśród nich znajduje się numer jej
męża. Prowadzi to do kłótni między małżonkami, a w
konsekwencji do wniesienia pozwu rozwodowego przez
Stevena (
href="http://www.filmweb.pl/Person,id=86266">Greg
Evigan). Zaczyna się walka o prawo opieki nad synem.
Phyllis nie stać na adwo...

Maciej Góraj, Alicja
Jachiewicz, Wanda
Neumann, Ryszarda
Hanin, Bolesław
Płotnicki, Zygmunt
Malanowicz, Ryszard
Pietruski

Akcja toczy się tuż po wyzwoleniu w małej wiosce na
Lubelszczyźnie, a tematem filmu jest problem
kształtowania się władzy ludowej, ukazany poprzez losy
młodego chłopaka, partyzanta z Batalionów Chłopskich.
Akcja toczy się tuż po wyzwoleniu w małej wiosce na
Lubelszczyźnie, a tematem filmu jest problem
kształtowania się władzy ludowej, ukazany poprzez losy
młodego chłopaka, partyzanta z Batalionów Chłopskich.
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Barbara Krafftówna,
Ryszard Filipski, Irena
Orska, Andrzej
Balcerzak, Joanna
Walter, Bolesław
Płotnicki, Anna
Domańska

Dramat obyczajowy, którego treścią są konflikty
uczuciowe i zawodowe wiejskiej nauczycielki.
Skomplikowane dzieje miłości wiejskiej nauczycielki Marty
i jej wychowanka, Staszka Gilarza.
Dramat obyczajowy, którego treścią są konflikty
uczuciowe i zawodowe wiejskiej nauczycielki.
Skomplikowane dzieje miłości wiejskiej nauczycielki Marty
i jej wychowanka, Staszka Gilarza.

Emil Karewicz, Zygmunt
Kęstowicz, Bohdan
Ejmont, Jarema
Stępowski, Bolesław
Płotnicki, Zbigniew
Skowroński, Marian Łącz

Sensacyjny dramat społeczny; tytułowy "Cień", człowiek
bez twarzy kojarzy się bohaterom trzech nowel (akcja
toczy się podczas okupacji i krótko po wojnie) z
napotykanymi przez nich postaciami - prowokatora,
zdrajcy i sabotażysty. Mężczyzna skacze z pędzącego
pociągu i ginie. Identyfikację uniemożliwia zmasakrowana
twarz i brak jakichkolwiek dokumentów. Ale prowadzący
śledztwo oficer milicji twierdzi: "I włos ma swój cień, cóż
dopiero człowiek. Poszukasz cienia, po cieniu faceta
rozpoznasz . . ."...

Kryminał, Psychologiczny

Wojciech Siemion,
Kazimierz Kaczor,
Kazimierz Talarczyk,
Leonard Andrzejewski,
Leszek Drogosz, Jerzy
Block, Stefan Śródka

Fabularny zapis śledztwa prowadzonego w sprawie
morderstwa dokonanego na nieznanym w okolicy
człowieku. Podejrzenie opinii publicznej pada na chłopca
uznawanego powszechnie we wsi za odludka, za
człowieka "innego". Intryga kryje pewne podteksty
psychologiczne, które twórca filmu szczególnie
eksponuje. Centralną postacią filmu jest komendant
posterunku milicji, który prowadzi śledztwo w sposób
odbiegający od utartych w tym względzie stereotypów.
Pragnie poznać przede wszystkim osobowość
oskarżone...

Komedia obycz.

Krzysztof Kowalewski,
Bronisław Pawlik,
Stanisław Tym, Ewa
Wiśniewska, Ewa Ziętek,
Stefan Friedmann,
Andrzej Fedorowicz

Dyrektor Krzakowski dowiaduje się, że poznana przez
niego we Francji kobieta jest z nim w ciąży. Co gorsze
jest ona córką znanego dygnitarza. Krzakowski
postanawia się rozwieść. Ale aby tego dokonać musi
udowodnić zdradę żonie. W tym celu zatrudnia kolegę z
lat szkolnych jako fotografa. Ten dwoi się i troi, aby
udowodnić winę niewinnej kobiecie. A ciąża staje się
coraz bardziej widoczna ...

Michał Znicz, Maria
Gorczyńska, Tola
Mankiewiczówna,
Kazimierz Krukowski,
Romuald Gierasieński,
Wojciech Ruszkowski,
Wiktor Biegański

Roman Tarski (Michał Znicz) jest współwłaścicielem
doskonale prosperującej firmy budowlanej "Żel-Beton".
Jednak pewnego dnia, gdy jego wspólnik Otto znika z
całą gotówką, jest zrujnowany. Stefie, swojej żonie (Maria
Gorczyńska), która właśnie powróciła z nadmorskich
wakacji, opowiada zmyśloną historię o praktykowanym
wśród przemysłowców planowym bankructwie i
konieczności konspiracyjnej pracy, przez pewien czas,
wyłącznie w nocy. Praca ta, to posada kelnera w nocnym
lokalu "Alhambra", gdzie Roma...

Obyczajowy

Obyczajowy, Sensacyjny

Komedia, Musical
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Tadeusz Bradecki, Zofia
Mrozowska, Cezary
Morawski, Małgorzata
Zajączkowska, Jan
Jurewicz, Juliusz
Machulski, Jacek
Strzemżalski

Klasyk polskiego kina psychologicznego. Witold jest
młodym pracownikiem biura wystaw zagranicznych, jest
też synem zmarłego alpinisty który zginął w Himalajach.
Wyjeżdża do Indii gdzie odkrywa różne ciemne interesy
swego szefa i kolegów. Próbuje się temu przeciwstawić,
bezskutecznie - wpada w konflikt z przełożonym i
pozostałymi pracownikami. Jest szykanowany, wreszcie
traci prace. Wcześniej umiera mu matka i zmuszony jest
do zarabiania myciem okien w biurach i przy remontach
kamienic. Interesuj...

Jadwiga Smosarska,
Anna Belina, Władysław
Grabowski, Edmund
Gasiński, Leonard
Bończa-Stępiński, Stefan
Jaracz, Wincenty
Rapacki

Jest zima 1919 roku. We wsi Kręzy nad Bugiem trwają
przygotowania do wieczerzy wigilijnej. W chacie bogatego
gospodarza Macieja Wierunia (Edmund Gasiński), jego
córka Krysta (Jadwiga Smosarska) krząta się przy
świątecznym stole. Niebawem w obejściu zjawia się
młody dziedzic Jerzy Granowski (Jerzy Leszczyński),
zakochany w Kryście od czasu gdy ta przed laty
wychowywała się w majątku jego rodziców. Młodzi wraz z
bratem Krysty, Michałem wyruszają z szopką do dworu
połamać się wigilijnym opłatkiem. ...

Maja Komorowska,
Bartosz Obuchowicz,
Karolina Wajda, Piotr
Adamczyk, Piotr
Szwedes, Andrzej
Szenajch, Halina
Gryglaszewska

Dziesięciolatek, którego ojciec przebywa poza granicami
Polski, opuszcza prowincjonalne miasteczko i wyrusza do
Warszawy, by zamieszkać u ciotki. Ich wspólną pasją
staje się jazda konna.
Polska, początek lat 50. Młody chłopiec, którego ojciec
przebywa na emigracji w Londynie, opuszcza
prowincjonalne miasteczko i wyjeżdża do Warszawy, by
zamieszkać u swej ciotki. Ciotka jest byłą ziemianką - i
odczuwa nieustającą fascynację końmi. Razem próbują
uprawiać sport hippiczny.

Aleksander Fogiel,
Barbara Sołtysik, Ewa
Lefik, Jadwiga
Andrzejewska, Zofia
Wilczyńska, Bolesław
Bolkowski, Lena
Wilczyńska

Młody człowiek ze świadectwem maturalnym w kieszeni,
bagażem idei, aspiracji i marzeń wstępuje w dorosłe
życie. Film opowiada o trudnej, czasem dramatycznej
konfrontacji.
Młody człowiek ze świadectwem maturalnym w kieszeni,
bagażem idei, aspiracji i marzeń wstępuje w dorosłe
życie. Film opowiada o trudnej, czasem dramatycznej
konfrontacji.

Tadeusz Schmidt, Alina
Janowska, Władysław
Kaczmarski, Tadeusz
Kański, Stanisław
Włodek, Adam Brodzisz,
Janusz Ściwiarski

Dramat sensacyjny osnuty wokół udaremnionej akcji
przemytu dzieł sztuki przez granicę
polsko-czechosłowacką na zachód. Góral Jasiek
(Tadeusz Schmidt) był kiedyś przemytnikiem, teraz jest
żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza, odbywającym
służbę w swych rodzinnych stronach, w Tatrach.
Dramat sensacyjny osnuty wokół udaremnionej akcji
przemytu dzieł sztuki przez granicę
polsko-czechosłowacką na zachód. Góral Jasiek
(Tadeusz Schmidt) był kiedyś przemytnikiem, teraz jest
żołnierzem Wojsk Ochrony Pogr...
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Michał Znicz, Wiktor
Biegański, Eugeniusz
Bodo, Franciszek
Brodniewicz, Antoni
Różycki, Lena
Żelichowska, Anne
Chevalier

Ciężko pobity polski marynarz Stefan Nadolski
(Eugeniusz Bodo) dochodzi do zdrowia w chacie Moany
(Anne Chevalier), w której obronie stanął, gdy ta została
zaczepiona w tahitańskim barze. W świętej grocie miłości,
głęboko ukrytej w dżungli, zakochana dziewczyna wręcza
Stefanowi wianek z kwiatów, co według miejscowych
zwyczajów oznacza, że ich miłość trwać będzie wiecznie.
Gdy o wizycie w grocie dowiaduje się miejscowy barman
(Jan Woskowski), również Polak, błaga rodaka, żeby go
tam zaprowadził, ...

Ida Kamińska,
Aleksandra Śląska,
Andrzej May, Ewa Milde,
Maria Broniewska,
Tadeusz Osiński,
Bohdan Sobiesiak

Joanna (Aleksandra Śląska) i jej mąż Jerzy (Andrzej May)
w okresie ostatniej wojny znaleźli się we Francji, gdzie
wkrótce aresztowali ich Niemcy. Podczas próby ucieczki z
transportu Jerzy został zastrzelony. Po zakończeniu
działań wojennych wdowa powraca do kraju. Dowiaduje
się, że matka Jerzego (Ida Kamińska) żyje i czeka na
syna. Joanna nie ma odwagi powiedzieć prawdy.
Zamieszkuje u teściowej i szeregiem misternych kłamstw
stara się podtrzymać jej nadzieję...
Joanna (Aleksandra Śląska) i jej ...

Zofia Kajzerówna, Jagna
Janecka, Helena
Łopuszańska, Jerzy
Chodecki, Zbigniew
Sawan, Aleksander
Zelwerowicz, Ina Benita

Inżynier Franciszek Nawrat (Zbigniew Sawan),
zawiadowca kopalni "Mars", dowiaduje się, że dyrekcja
zamierza ją sprzedać zagranicznemu koncernowi. Jako
żarliwy patriota, nie mogąc pogodzić się z przejęciem
zakładu przez obcy kapitał, wysuwa pomysł założenia
spółdzielni złożonej z górników, która kupi kopalnię i
będzie jej właścicielem. Tak też się staje. Pewnego dnia
w wyrobisku wybucha groźny pożar. Nawrat w tym czasie
przebywa na przyjęciu w Wiśle, gdzie spędza wieczór w
towarzystwie pięknej I...

Kazimierz Opaliński,
Czesław Wołłejko,
Zdzisław Karczewski,
Stanisław Niwiński, Maria
Homerska, Zbigniew
Koczanowicz, Tadeusz
Fijewski

Obraz konfliktów społecznych i politycznych
przedwojennej Polski. Rok 1923. Zagłębie Dąbrowskie.
Na wieść o mających nastąpić zwolnieniach górnicy
organizują strajk. Poseł Mieniawski stara mu się
zapobiec. Francuski administrator kopalni - Coeur zleca
podjęcie prac na zagrożonym pożarem przodku.
Następuje wybuch, kopalnia staje w płomieniach. Górnicy
dokonują samosądu nad Ceourem, a ich manifestacja, w
czasie której niosą ciała ofiar katastrofy, zostaje brutalnie
stłumiona przez policję.
Obraz ...

Marcin Kowalczyk, Sasza
Depczyński, Bartosz
Hajncz, Sebastian
Iwanow, Mikołaj Janic,
Sławomir Krajewski,
Janusz Pawlak

Grupa chłopców wyjeżdża na obóz harcerski w Góry
Świętokrzyskie. Nadają swemu zastępowi nazwę "Czarne
stopy". Intrygują ich różnorakie znaki przekazywane przez
tajemnicze Leśne Oko. W nocy, kiedy Marek i Felek
pełnią wartę, ktoś wykrada proporzec drużyny i serdelki z
obozowej spiżarni. Chłopcy odzyskują proporzec, który
zabrały im harcerki z pobliskiego obozu, a Leśne Oko
naprowadza ich na złodzieja serdelków - sukę ze
szczeniętami. W czasie "otrzęsin" Felek i Marek poddani
zostają próbie ognia ...
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Henryk Bąk, Adam
Hanuszkiewicz, Cezary
Julski, Alina Janowska,
Wanda Majerówna,
Barbara Horawianka,
Gustaw Holoubek

Polak, Fram, żołnierz podziemia, zostaje po wojnie
oskarżony o zdradę i napiętnowany. Udało mu się bowiem
zbiec z więzienia, nie wiedział jednak, że jego ucieczkę
zaaranżowali gestapowcy. Tymczasem jeden z nich,
oficer Weber, odpowiedzialny za śmierć wielu Polaków,
zostaje uniewinniony przez sąd zachodnioniemiecki.
Polak, Fram, żołnierz podziemia, zostaje po wojnie
oskarżony o zdradę i napiętnowany. Udało mu się bowiem
zbiec z więzienia, nie wiedział jednak, że jego ucieczkę
zaaranżowali gestap...

Stanisław Zaczyk, Jack
Recknitz, Zygmunt
Apostoł, Janina
Borońska, Krzysztof
Chamiec, Urszula
Gałecka, Adam
Kwiatkowski

W corocznym rajdzie Monte Carlo Polskę reprezentuje
doświadczony kierowca Piotr oraz pilot Jan. O czołowe
miejsca ubiega się również para Anglików oraz szwedzkie
małżeństwo Andersonów. Po I etapie zawodnicy
spotykają się w Monte Carlo. Tu na Piotra czeka żona,
Irena, która jawnie okazuje względy Janowi. II etap rajdu
jest niezwykle trudny. W wypadku giną Andersonowie, a
Piotr i Jan mają stłuczkę. Między Polakami coraz częściej
dochodzi do nieporozumień. Mimo nalegań żony, Piotr nie
wycofuje się ...

Marian Kociniak, Andrzej
Szajewski, Tadeusz
Kalinowski, Władysław
Dewoyno, Jacek
Domański, Marta
Lipińska, Hieronim
Konieczka

Film opowiada o pewnym żołnierzu, który decyduje się
podjąć służbę wojskową w komandosach. Spóźnia się
jednak na pociąg. Jedzie następnym, nocnym pociągiem
w którym napastuje młodą dziewczynę i wyrzuca z
pociągu konduktora. Pijany dociera do jednostki...
Film opowiada o pewnym żołnierzu, który decyduje się
podjąć służbę wojskową w komandosach. Spóźnia się
jednak na pociąg. Jedzie następnym, nocnym pociągiem
w którym napastuje młodą dziewczynę i wyrzuca z
pociągu konduktora. Pijany dociera do je...

Ludwik Jabłoński, Marian
Wojtczak, Stanisław
Milski, Wiesława
Niemyska, Zdzisław
Karczewski, Jerzy Block,
Marian Jastrzębski

Barbara (Jadwiga Chojnacka) od lat czeka na powrót
męża, Ignaca, z wojny. Do miasteczka przybywa
mężczyzna podający się za niego. Wywołuje wiele
zamieszania w życiu starszej kobiety i mieszkańców.

Gustaw Lutkiewicz,
Ryszard Pietruski,
Bolesław Płotnicki,
Andrzej Łapicki, Barbara
Horawianka, Sylwester
Przedwojewski, Juliusz
Lubicz-Lisowski

"Cześć, kapitanie!" to krótka nowela kryminalna,
wyreżyserowana przez Czesława i Ewę Petelskich!. Akcja
filmu zaczyna się od kradzieży i morderstwa, dokonanego
w pewnej willi. Po odkryciu przestępstw, milicja zaczyna
pościg za sprawcami. Nie stanowi to większego
problemu, albowiem mają do pomocy naocznego świadka
tragicznych zajść. W akcję schwytania grupy przestępców
zostaje włączona energiczna pani kapitan. Doprowadza
ona do zlikwidowania całej bandy. Winny zbrodni trafia do
aresztu. I wtedy, ...
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Marian Rułka, Józef
Wieczorek, Roman
Wilhelmi, Mieczysław
Milecki, Mieczysław
Kalenik, Józef Duriasz,
Zbigniew Płoszaj

Kapitan Drozd, po powrocie przełożonego z urlopu, zdaje
mu szczegółową relację z zakończonej właśnie przez
swój zespół sprawy figurującej w aktach pod kryptonimem
"Manekin", dotyczącej włamania do kasy pancernej w
Instytucie Metali. W wyniku śledztwa ustalono, że
przedmiotem zainteresowania złodzieja była teczka
zawierająca delegacje pracowników do obiektów
wojskowych, osobą zaś zamieszaną w sprawę - kierownik
Działu Zaopatrzenia. Obserwacja podejrzanego
doprowadziła do zdemaskowania i zlikwidow...

Jadwiga Smosarska,
Eugeniusz Bodo,
Mieczysława Ćwiklińska,
Zygmunt Chmielewski,
Zofia Czaplińska,
Kazimiera Skalska,
Władysław Grabowski

Lucyna (Jadwiga Smosarska) jest córką prezesa Pawła
Bortnowskiego (Zygmunt Chmielewski), właściciela
zakładów budowy silników w Warszawie. Po ukończeniu
studiów w Paryżu i otrzymaniu tytułu dyplomowanego
inżyniera, wróciła do kraju i koniecznie chce podjąć pracę.
Wiedząc, że ojciec nie zgodziłby się na to, używa
podstępu. Prosi ojca o pomoc w załatwieniu pracy w jego
zakładach dla siostrzeńca jej niani (Zofia Czaplińska),
Juliana Kwiatkowskiego, którym w rzeczywistości jest ona
sama. W męskim pr...

Jan Himilsbach, Ewa
Pielach-Mierzyńska,
Henryk Hunko, Roman
Kłosowski, Zbigniew
Buczkowski, Krzysztof
Kowalewski, Beata
Andrzejewska

Młody chłopak po powrocie z wojska pragnie prowadzić
gospodarstwo rolne. Postanowił też znaleźć sobie żonę.
Gdy okazuje się, że w jego wiosce nie ma odpowiedniej
kandydatki wyrusza na poszukiwania w głąb kraju.

Mariusz Dmochowski,
Andrzej Łapicki

Film, który stanowił preludium do głośnego "Uwaga
chuligani!". Hoffman i Skórzewski nakręcili swój pierwszy
dokument w WFD jako wydanie specjalne Polskiej Kroniki
Filmowej. Tematyka jest tu bliska utworom z głównego
nurtu "czarnej serii", tyle, że sprawy, opisane w tym
reportażu, są mniejszego kalibru. Nie ma tu mowy o
chuligańskich napadach, pijanych rodzicach, czy
wałęsających się wśród ruin prostytutkach. Problemy,
które sygnalizuje film w serii krótkich prezentacji dotyczą
zaśmiecania ulic i...
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Kazimierz Opaliński,
Zygmunt Maciejewski,
Zygmunt Zintel, Zygmunt
Listkiewicz, Kazimierz
Fabisiak, Józef Nowak,
Alina Klimczak

Doświadczony maszynista zostaje zwolniony ze
stanowiska pod zarzutem rzekomego sabotażu nowych
metod pracy.
Historia doświadczonego maszynisty, usuniętego z pracy
pod urojonym zarzutem sabotowania nowych metod
pracy. Komisja ma zbadać przyczyny tragicznego
wypadku: pod koła pociągu dostał się stary maszynista
Orzechowski. Najpierw zeznaje zawiadowca stacji,
Tuszka - człowiek bezwzględny, który starał się
wprowadzić nowe metody pracy i drastyczną
oszczędność paliwa. Orzechowski nie chciał się te...

Bogumił Kobiela, Iga
Mayr, Barbara Modelska,
Maja Wodecka, Alicja
Wyszyńska, Wanda
Żejmo-Naczaj, Krzysztof
Litwin

Perypetie młodego lekarza, który - aby otrzymać
upragnione M-3 - musi się szybko ożenić. Tomasz, młody
lekarz ortopeda, otrzymuje przydział na mieszkanie M-3,
ale przysługuje ono tylko żonatym. W ciągu 30 dni musi
się więc ożenić. Tomasz nie zamierza jednak
zrezygnować z miłości. Pierwsza kandydatka jest uparta,
druga - zazdrosna, trzecia - zbyt samodzielna i władcza.
Dopiero w ostatniej chwili znajduje tę wymarzoną.

Tadeusz Fijewski,
Gustaw Holoubek

Dwaj mężczyźni prowadzą rozmowę na temat życia i
przemijania. Jeden z nich jest nieuleczalnie chory.
Dwaj mężczyźni prowadzą rozmowę na temat życia i
przemijania. Jeden z nich jest nieuleczalnie chory.

Bronisław Pawlik, Leon
Niemczyk, Mieczysław
Voit, Kazimierz Opaliński,
Zofia Jamry, Jerzy
Przybylski, Hanna
Małkowska

Film z cyklu "Komedie pomyłek". Humorystyczna, a
zarazem pełna ironii opowieść o człowieku, który
zdemaskował chciwość bogatych mieszkańców
amerykańskiego miasteczka. Obraz nakręcono według
noweli Marka Twaina pod tytułem "The Man That
Corrupted Hadleyburg". W Hadleyburgu, małym
miasteczku słynącym z uczciwości wszystkich jego
mieszkańców, zjawia się tajemniczy nieznajomy. W tym
czasie ktoś składa na ręce kasjera z miejskiego banku
cenny depozyt, przeznaczając znaczną sumę pieniędzy
dla kogoś, k...

Aleksander Fogiel,
Bolesław Płotnicki,
Ryszarda Hanin, Jadwiga
Chojnacka, Ludwik Pak,
Barbara Rachwalska,
Bohdan Ejmont

Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy" Żołnierz
radziecki trafia do domu felczera Pietrzaka. Rodzina
przyjmuje go bardzo gościnnie. Po prau dniach
spędzonych u Pietrzaków, żołnierz uczestniczy już w ich
rodzinnych sprawach. Pomaga im ochrzcić dziecko, które
przychodzi na świat i daje mu swoje nazwisko.

Dramat, Krótkometrażowy
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Historyczny, Melodramat

Mieczysław Cybulski,
Jerzy Leszczyński,
Franciszek Brodniewicz,
Wanda Jarszewska,
Nora Ney, Maria Bogda,
Zygmunt Chmielewski

Dramatyczne losy miłości córki carskiego generała do
polskiego rewolucjonisty, który zamierza dokonać
zamachu na jej ojcu.
Dramatyczne losy miłości córki carskiego generała do
polskiego rewolucjonisty, który zamierza dokonać
zamachu na jej ojcu.

Christine Laszar, Henryk
Bąk, Jan Świderski,
Jerzy Duszyński,
Ryszard Pietruski, Maria
Wachowiak, Jan
Machulski

Koniec wojny. Żołnierze I Dywizji Pancernej generała
Maczka muszą zdecydować, co robić dalej. Porucznik
Włodarczyk postanawia zamieszkać w Szkocji wraz z
kochającą ją Angielką, Sheilą. Dawny jego antagonista,
chorąży Ziętara, czyni go jednak na łożu śmierci
egzekutorem swego testamentu. Porucznik wraca do
Polski, by za pieniądze Ziętary zbudować w ich rodzinnej
wiosce szkołę.
Koniec wojny. Żołnierze I Dywizji Pancernej generała
Maczka muszą zdecydować, co robić dalej. Porucznik
Włodarczyk posta...

Halina Mikołajska, Hanna
Giza, Eugeniusz
Kamiński, Tomasz
Zaliwski, Ryszard Barycz,
Stefan Szmidt, Krzysztof
Kalczyński

Bohaterem filmu jest młody inżynier, który przypadkiem
dowiaduje się o karcianym sekrecie, pozwalającym
zdobyć fortunę. Tajemnicy strzeże zazdrośnie stojąca nad
grobem hrabina Anna Fiedotowna. Jak dotąd tylko jednej
osobie wyjawiła niezawodny sposób na zbicie majątku.
Uczyniła to wszakże bardzo dawno i wyłącznie dlatego, że
jej wybranek był w dramatycznym położeniu materialnym.
Zobowiązała go jednak pod słowem honoru, by nigdy
więcej nie tykał kart. Inżynier postanawia za wszelką cenę
skłonić hr...

Maja Wodecka, Andrzej
Łapicki, Jerzy
Kaczmarek, Krystyna
Bittenek, Aldona
Pawłowska, Maciej
Damięcki, Michał
Danecki

Zwiedzając ruiny dawnej kwatery głównej Hitlera w
Gierłoży pod Kętrzynem, dwudziestoletni Waldek
wspomina swą "mazurską", wakacyjną miłość, którą
przeżył dwa lata wcześniej, przed pójściem do wojska.
Podczas rowerowej wycieczki został poderwany przez
Ankę, obracającą się w kręgach bananowej młodzieży.
Dziewczyna owinęła sobie niedoświadczonego chłopaka
wokół palca. Wkrótce jednak jej zainteresowanie kieruje
się ku właścicielowi mercedesa - niemieckiemu,
przystojnemu turyście w średnim wieku, któ...

Barbara Wałkówna,
Bogusz Bilewski, Jerzy
Horecki, Lucjana Bracka,
Henryk Nowak, Józef
Pieracki, Jerzy Block

Pielęgniarka Dorota stała przed koniecznością dokonania
trudnego wyboru. Miała jedną ampułkę lekarstwa, które
mogło uratować życie tylko jednemu człowiekowi. Dała je
mężczyźnie, którego kochała, skazując drugiego na
śmierć. Świadomość winy nie pozwala jej spokojnie żyć.
Pielęgniarka Dorota stała przed koniecznością dokonania
trudnego wyboru. Miała jedną ampułkę lekarstwa, które
mogło uratować życie tylko jednemu człowiekowi. Dała je
mężczyźnie, którego kochała, skazując drugiego na
śmierć. Świa...
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Ewa Pokas, Małgorzata
Załuska, Marzena
Trybała, Tadeusz
Kondrat, Elżbieta
Radziejowska, Jerzy
Próchnicki, Gustaw
Lutkiewicz

Ekranizacja czterdziestego opowiadania z "Dekamerona".
Przy suto zastawionym stole sześć młodych
roznegliżowanych kobiet słucha opowiadania siódmej
uczestniczki spotkania - Angeli -o "cudownym
przytrafieniu pewnego nieboszczyka". "Żona pewnego
doktora, mniemając, że kochanek jej umarł, wkłada go
uśpionego do skrzyni, którą z nim dwóch lichwiarzy do
domu swego zabiera. Gdy rzekomy nieboszczyk do
zmysłów powraca, o kradzież go oskarżają. Służka damy
opowiada sedziemu, że sama do skrzyni młodzieńca...

Bogusław Linda,
Tadeusz Huk, Olaf
Lubaszenko, Zbigniew
Zamachowski, Artur
Żmijewski, Mirosław
Baka, Bartłomiej Topa

Odział żołnierzy sił pokojowych, mimo zakazu dowództwa,
rusza na pomoc załodze zestrzelonego w górach
śmigłowca.
Polski oddział wykonuje zadania rozjemcze w Bośni,
zgodnie z programem ONZ. Dowódca oddziału podejmuje
akcję sprzeczną z regulaminem, ma zostać karnie
odesłany do kraju. Ale wtedy nadchodzi wezwanie o
pomoc od pilota norweskiego śmigłowca, który lądował
przymusowo w górach.

Urszula Modrzyńska,
Ryszard Barycz, Jan
Kurnakowicz, Andrzej
Szczepkowski, Barbara
Krafftówna, Marta
Stebnicka, Kazimierz
Wilamowski

Mąż zdradza żonę. Ta, przebywając na wczasach, chce
mu odpłacić pięknym za nadobne. Nie ulega jednak
zakochanemu w niej Andrzejowi, bo przekonuje się, że
tylko męża darzy prawdziwym uczuciem. Kiedy wychodzi
po niego na dworzec, dowiaduje się, że nie przyjechał on
do niej, ani nawet do swojej kochanki, lecz do jeszcze
innej kobiety . . .
Mąż zdradza żonę. Ta, przebywając na wczasach, chce
mu odpłacić pięknym za nadobne. Nie ulega jednak
zakochanemu w niej Andrzejowi, bo przekonuje się, że
tylko ...

Maria Ciesielska, Wanda
Łuczycka, Mariusz
Dmochowski, Mieczysław
Serwiński, Irena
Szymkiewicz, Michał
Leśniak, Zygmunt Zintel

Przymusowo wcielony do Wehrmachtu Robert ucieka z
wojska, zabijając na ulicy ścigającego go gestapowca.
Ukrywa się w piwnicy mieszkania górniczej wdowy
Karolkowej. Jej córka Elżbieta przeprowadza go do
kopalni, w której jest sanitariuszką. Chowa go w starych
chodnikach. Tropi ich tu jednak volksdeutsch Heinrich.
Robert zabija go, broniąc Elżbiety, która przyniosła mu
jedzenie. Łączy ich uczucie. Kryją się w komorze, w której
przechowywany jest polski skarb kościelny. Pomoc dla
nich organizuje st...

Janusz Kłosiński, Gustaw
Kron, Edward
Linde-Lubaszenko, Jerzy
Karaszkiewicz, Czesław
Wołłejko, Zdzisław
Kuźniar, Władysław
Hańcza

Adaptacja opowiadania klasyka brytyjskiej prozy Roberta
Luisa Stevensona, autora sensacyjno-groteskowej historii,
której bohaterami byli dr Jekyll i mr Hyde, klasycznych
przygodowych powieści "Wyspa skarbów", "Porwany za
młodu" czy "Katriona". Pewien brytyjski generał przywozi
z Indii cenny klejnot. Diament wykrada żona generała,
spiskująca przeciwko mężowi. Odbywa się pełne
niezwykłych perypetii poszukiwanie drogocennego
kamienia. [www.filmpolski.pl]
Adaptacja opowiadania klasyka brytyjskiej p...
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Andrey Myagkov, Michał
Pawlicki, Andrzej
Zaorski, Oleg
Basiłaszwili, Grażyna
Staniszewska, Wasilij
Łanowoj, Józef Kostecki

Bożena Dykiel, Elżbieta
Gorzycka, Tomasz
Domański, Tomasz
Elsner, Jerzy Kocur,
Robert Chrzanowski,
Sławomir Hajduk

Wielką namiętnością grupy chłopców z Chorzowa jest
piłka nożna. "Szmacianką" grają na hałdach.
Zaprzyjaźniają się z piłkarskimi idolami - Peterkiem i
Wilimowskim z "Ruchu" Chorzów. Wybucha wojna.
Chłopcy malują na ścianie kamienicy Hitlera
powieszonymi nogami do góry. Niemcy aresztują kilku
chłopców, pozostali daremnie czekają na ich powrót.

Leonard Pietraszak,
Katarzyna Skolimowska,
Andro Kobaladze, Marek
Lewandowski, Kazimierz
Witkiewicz, Wojciech
Pilarski, Marek
Walczewski

Film opowiada historię powstania I Dywizji Wojska
Polskiego. I Dywizja przechodzi swój chrzest bojowy w
bitwie pod Lenino. W dywizji tej walczą bohaterzy, fikcyjne
postacie, których losy śledzimy od roku 1943 do bitwy pod
Lenino.
Film opowiada historię powstania I Dywizji Wojska
Polskiego. I Dywizja przechodzi swój chrzest bojowy w
bitwie pod Lenino. W dywizji tej walczą bohaterzy, fikcyjne
postacie, których losy śledzimy od roku 1943 do bitwy pod
Lenino.

Teresa Tuszyńska,
Zbigniew Cybulski,
Grażyna Muszyńska,
Roman Polański, Jacek
Fedorowicz, Władysław
Kowalski, Barbara
Baranowska

Debiut reżyserski Janusza Morgensterna. Tło wydarzeń, o
których opowiada film, stanowią autentyczne wątki z
życiorysu Zbyszka Cybulskiego, współzałożyciela
reżysera i aktora gdańskiego kabaretu studenckiego
Bim-Bom. Autentyczna jest także postać Marguerite, córki
francuskiego konsula, spędzającej w Polsce jedynie
wakacje i święta. W prostą, romantyczną przygodę,
autorzy filmu wpletli sceny realizowane w prawdziwych
gdańskich piwnicach studenckich, próbując w ten sposób
utrwalić niepowtarzalne zj...

Władysław Grabowski,
Adolf Dymsza, Alicja
Halama, Mieczysław
Cybulski, Eugeniusz
Koszutski, Klara Belska,
Stefan Hnydziński

Jest rok 1916, trwa I Wojna Światowa. Dodek Wędzonka
(Adolf Dymsza), jako żołnierz armii austriackiej, w czasie
jednej z frontowych potyczek wzięty za rosyjskiego
porucznika oswobodzony zostaje przez rosyjski patrol
zwiadowczy. Dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje
zakwaterowany wraz z oddziałem w zarekwirowanym
przez Rosjan majątku Majewo, którego dziedzicem jest
przełożony Wędzonki, porucznik Majewski (Mieczysław
Cybulski). Pod nieobecność męża o dwór troszczy się
jego żona Zofia (Alicja Halam...
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Jerzy Kamas, Henryk
Bąk, Halina Chrobak,
Hanna Skarżanka, Maciej
Góraj, Antoni Jurasz, Jan
Englert

Doktor Judym jest młodym lekarzem, który poświęca
swoją karierę i podejmuje pracę na wsi. Postanawia
leczyć biednych ludzi. Poznaje Joannę, która popiera go
w jego działaniu. Jednak Tomasz rezygnuje z miłości, bo
postanawia całkowicie poświęcić się pracy dla biednych
ludzi.
Doktor Judym jest młodym lekarzem, który poświęca
swoją karierę i podejmuje pracę na wsi. Postanawia
leczyć biednych ludzi. Poznaje Joannę, która popiera go
w jego działaniu. Jednak Tomasz rezygnuje z miłości, bo
postanawia ...

Nora Ney, Aleksander
Zelwerowicz,
Mieczysława Ćwiklińska,
Maria Żabczyńska, Ina
Benita, Lidia Wysocka,
Franciszek Brodniewicz

Franciszek Murek (Franciszek Brodniewicz), doktor
prawa, jest sekretarzem dyrekcji przedsiębiorstwa w
małym miasteczku. Jest człowiekiem na wskroś
uczciwym i prawym. Gdy niejaki Jazwicz (Kazimierz
Junosza-Stępowski), człowiek o podejrzanej reputacji, ale
za to z poważnymi koneksjami, proponuje mu korzystny
interes, szkodliwy jednak dla firmy, stanowczo odmawia.
Wymusza on więc na skorumpowanej dyrekcji jego
zwolnienie. Murek jest zrozpaczony, narzeczona Nira
(Janina Wilczówna) opuszcza go i wyje...

Danuta Szaflarska, Józef
Kondrat, Elżbieta
Czyżewska, Tadeusz
Fijewski, Jan Świderski,
Hanka Bielicka, Bolesław
Płotnicki

Prowincjonalny cyrk przeżywa kryzys. Grozi mu
likwidacja, gdyż występy zespołu składającego się
głównie z "weteranów areny" nie są w stanie przyciągnąć
publiczności. Sytuację zmienia pojawienie się Roberta,
młodego chłopaka, obdarzonego dużymi zdolnościami
pantomimicznymi. Jego występy gromadzą komplety
publiczności. Robert nie umie jednak ułożyć sobie
stosunków z członkami zespołu. Parodiuje ich popisy,
uświadamiając cyrkowcom niedoskonałość i odbierając
im wiarę w siebie. W narastającej atmosf...

Aleksandra Śląska, Maria
Gella, Jerzy Śliwiński,
Krystyna Ciechomska,
Halina Drohocka, Edward
Dziewoński, Klemens
Mielczarek

Pojawienie się zbiegłego więźnia hitlerowskiego zderza
życie dwóch samotnych kobiet z wojenną rzeczywistością.
Młoda dziewczyna, Basia i jej ciotka, Kazia, żyją w
oddalonym od wojennych szlaków domu, gdzieś pod
Warszawą. Ich spokój burzy pojawienie się Huberta,
inżyniera związanego z lewicowym ruchem oporu, który
ma się tu przez pewien czas ukrywać. Powoli rodzi się
miłość między nim a dziewczyną. Basia i ciotka
wciągnięte zostają do pracy konspiracyjnej.
Pojawienie się zbiegłego więźnia hitler...

Tadeusz Białoszczyński,
Stanisław Kwaskowski,
Janusz Jaroń, Danuta
Szaflarska, Bogdan
Niewinowski, Henryk
Borowski, Szczepan
Baczyński

Akcja filmu rozgrywa się w sierpniu 1939 roku. Bruno
Sztorc drukuje bardzo krytyczny artykuł o ówczesnych
rządach. Numer gazety zostaje skonfiskowany przez
policję, redakcja zdemolowana przez nacjonalistyczną
bojówkę, a redaktorzy pobici, ponieważ nie chcą ujawnić
miejsca pobytu Sztorca.
Akcja filmu rozgrywa się w sierpniu 1939 roku. Bruno
Sztorc drukuje bardzo krytyczny artykuł o ówczesnych
rządach. Numer gazety zostaje skonfiskowany przez
policję, redakcja zdemolowana przez nacjonalistyczną b...
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Bronisław Pawlik, Emil
Karewicz, Sylwester
Przedwojewski, Barbara
Krafftówna, Ryszarda
Hanin, Aleksander
Fogiel, Bohdana Majda

Akcja filmu rozpoczyna się 31 sierpnia 1939 roku.
Profesor Gabriel Tomicki, rozmiłowany w kulturze
niemieckiej humanista, sprzecza się na zebraniu z prof.
Dogiem-Leśniewskim, subtelnym znawcą kultury
francuskiej. Tomicki, zafascynowany osiągnięciami ducha
germańskiego, nie wierzy ani w wojnę, ani w
barbarzyństwo Niemców. Jego niechęć do adwersarza
wynika jednak także z przyczyn pozanaukowych. Gabriel
w skrytości ducha zazdrości Dogowi sukcesów
edytorskich i powodzenia u kobiet. Dzień później wyb...

Stanisław Sielański,
Jadwiga Andrzejewska,
Lena Żelichowska,
Władysław Grabowski,
Mieczysława Ćwiklińska,
Mieczysław Cybulski,
Jadwiga Bukojemska

Bezrobotny Felek Ślepowroński (Stanisław Sielański)
dzięki sprytowi Jadzi (Jadwiga Andrzejewska), sympatii
Felka, otrzymuje pracę dorożkarza. Pewnego razu
pomagając klientce, podupadłej arystokratce pani Tarskiej
(Mieczysława Ćwiklińska), odnieść sprawunki do
mieszkania, zadurza się w jej córce Krystynie (Lena
Żelichowska). Innym razem, podwożąc pijanego klienta
(Stefan Hnydziński), trafia do nielegalnego kasyna gry.
Tu, przez przypadek, obstawia ruletkę i rozbija bank.
Wygrana fortuna powoduje ...

Jerzy Kozakiewicz,
Elżbieta Kępińska,
Hanna Zembrzuska,
Wanda Łuczycka,
Kazimierz Dejunowicz,
Aleksander
Dzwonkowski, Stefan
Śródka

Prowincjonalne, spokojne miasteczko. Roman Jacenko,
fotograf, ma już dość życia w biedzie. Postanawia szybko
się wzbogacić, napadając na konwój z pieniędzmi. Od
zakochanej w nim kasjerki bankowej, Beaty, dowiaduje
się o wysokości następnej wypłaty i terminie przejazdu
konwoju. Bandażuje głowę i udając rannego, zatrzymuje
samochód na szosie.
Prowincjonalne, spokojne miasteczko. Roman Jacenko,
fotograf, ma już dość życia w biedzie. Postanawia szybko
się wzbogacić, napadając na konwój z pieniędzmi...

Max von Sydow, Lothaire
Bluteau, Sarah Miles,
Sofie Gråbøl, Aleksander
Bardini, Beata
Tyszkiewicz, Sławomira
Łozińska

Student muzykologii z Krakowa, śni co noc tajemniczą
melodię. Przeczuwa, że może być ona motywem
przewodnim większego utworu. Nie podejmuje się jednak
skomponować go samodzielnie. Pragnie, by tego zadania
podjął się sławny Henri Kesdi - artysta, który 40 lat temu
wybrał milczenie i życie w izolacji od świata. Żyje w
odosobnieniu nienawidząc świata, także żony i samego
siebie, chory i szukający zapomnienia w alkoholu.
Dotknięcie rąk młodego człowieka, obdarzonego
zdolnościami psychoterapeutycznym...

Tomasz Hudziec, Teresa
Marczewska, Zdzisław
Wardejn, Jerzy
Bińczycki, Władysław
Kowalski, Gosia
Dobrowolska, Marek
Kondrat

Jest rok 1955. W Polsce to okres pewnego "zawieszenia"
między śmiercią Stalina, a poznańskimi wydarzeniami z
roku 1956. Trzynastoletni Tomek Żukowski (Tomasz
Hudziec), niedługo po aresztowaniu ojca przez UB,
wyjeżdża na obóz harcerski. Podobnie jak inni uczestnicy
obozu ulega regularnej indoktrynacji politycznej i zostaje
gorliwym wyznawcą "nowej religii". Jego żarliwość
potęgowana jest dodatkowo przez erotyczną fascynację
do druhny-przewodniczki (Teresa Marczewska),),
pryncypialnej komunistki, ...

Okładka

Tytuł

Dramat obyczajowy

Przygodowy, Sensacyjny

Historyczny, Horror, Melodramat

Dramat

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

28 /
187

Obsada

Opis

Elżbieta Karkoszka,
Barbara Horawianka,
Zofia Rysiówna, Jadwiga
Chojnacka, Jolanta
Bohdal, Halina Kowalska,
Joanna Biesiada

Zakopane, 1936 rok. Do sierocińca trafia młoda Natalia
(Elżbieta Karkoszka). Dziewczyna szybko przekonuje się,
że liczą się tu tylko hipokryzja i bezwzględność. Surowych
zasad panujących w placówce pilnuje sroga siostra
Modesta (Barbara Horawianka).
Zakopane, 1936 rok. Do sierocińca trafia młoda Natalia
(Elżbieta Karkoszka). Dziewczyna szybko przekonuje się,
że liczą się tu tylko hipokryzja i bezwzględność. Surowych
zasad panujących w placówce pilnuje sroga siostra
Modesta (Barbara Horawianka).

Wiesław Gołas, Janusz
Paluszkiewicz, Ryszard
Kotys, Andrzej
Gazdeczka, Irena
Szymkiewicz, Cezary
Kussyk, Bohdan Łazuka

Serial telewizyjny utrzymany w konwencji kina drogi, o
wątkach od melodramatycznego i komediowego po
dramatyczny i sensacyjny. Kierowca bazy transportowej
PKS jeździ po całym kraju i spotyka ludzi, którym
przychodzi z pomocą. Kiedyś opuścił syna i jego matkę.
Pogubił się w życiu- jest pechowcem, ale jednocześnie
człowiekiem o gołębim sercu. Można odnieść wrażenie,
że wyrusza na trasę tylko po to, by rozwiązywać problemy
innych. Ale odbywa podróż będącą drogą do wewnętrznej
przemiany- wierzy, że ...

Kazimierz Opaliński,
Ryszard Pietruski, Adam
Pawlikowski, Teresa
Szmigielówna, Elżbieta
Kępińska, Mieczysław
Voit, Józef Nalberczak

Ostatnie dni wojny. Emerytowany maszynista Walczak i
jego przypadkowy pomocnik prowadzą pociąg z amunicją
na front. Jadą przez tereny, na których grasują niedobitki
armii niemieckiej, dywersanci hitlerowscy i szabrownicy...
Ostatnie dni wojny. Emerytowany maszynista Walczak i
jego przypadkowy pomocnik prowadzą pociąg z amunicją
na front. Jadą przez tereny, na których grasują niedobitki
armii niemieckiej, dywersanci hitlerowscy i szabrownicy...

Mieczysław Voit,
Tadeusz Białoszczyński,
Juliette Mayniel, Urszula
Modrzyńska, Hanna
Stankówna, Stefan
Śródka, Ryszard
Dembiński

Historia starego szlachcica ożenionego z młodą żoną,
który na wskutek romansu syna z pierwszego małżeństwa
z nową połowicą popada w obłęd i kończy życie na
cmentarzu zastrzelony przez strażnika. W tle normalne
dla Polaków tamtego okresu przeżycia związane z
popowstaniową sytuacją w zaborze rosyjskim (1864).
Wspaniałe role Mieczysława Voita i Emila Karewicza.
Historia starego szlachcica ożenionego z młodą żoną,
który na wskutek romansu syna z pierwszego małżeństwa
z nową połowicą popada w obłęd ...

Witold Zacharewicz,
Maria Gorczyńska,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Mieczysław Cybulski,
Włodzimierz Łoziński,
Stanisława Wysocka,
Mieczysława Ćwiklińska

Irena (Maria Gorczyńska) jest żoną bogatego
przemysłowca Ludwika Mohorta (Kazimierz
Junosza-Stępowski). Wyszła za mąż w wieku 16 lat, ma
dwóch dorosłych synów i niedosyt miłości. Zaniedbywana
przez męża, który przez 25 lat małżeństwa nie miał dla
niej nigdy czasu, rozpaczliwie próbuje coś zmienić w
swoim życiu. Przypadkowo poznaje Jerzego (Witold
Zacharewicz), przyjaciela jej syna Ryszarda (Mieczysław
Cybulski). Ten dla żartu przedstawia matkę jako swoją
siostrę. Jerzy zakochuje się w niej bez p...
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Józef Nowak, Ludwik
Pak, Alicja Pawlicka,
Zdzisław Karczewski,
Zdzisław Lubelski, Adam
Mularczyk, Kazimierz
Fabisiak

Paweł, działacz robotniczy z Zagłębia, skazany zostaje na
osiem lat więzienia. Podejrzewa o zdradę swojego
przyjaciela Stefana. We wrześniu 1939 roku ucieka z
więzienia, walczy na froncie, potem działa w konspiracji.
Kiedy aresztowana zostaje jego żona, znowu podejrzenie
pada na Stefana. Dopiero tragiczna, bohaterska śmierć
Stefana przekonuje Pawła o niewinności przyjaciela.
Odkrywa też prawdziwego zdrajcę.

Wanda Koczeska,
Andrzej Szczepkowski,
Teresa Tuszyńska, Józef
Nowak, Henryk Bąk,
Zdzisław Mrożewski,
Barbara Wrzesińska

Karol opuszcza więzienie, w którym odbywał karę za
spowodowanie śmiertelnego wypadku . . . Broni kobietę
przed chuliganami. Spotyka ją potem przypadkowo w
Muzeum Narodowym w Sukiennicach - Elżbieta pracuje tu
jako konserwator dzieł sztuki. Karol pragnie podjąć pracę,
ale nikt go nie chce zatrudnić. Przed Elżbietą udaje, że
znalazł pracę. Nie mając pieniędzy związuje się z
przestępcami i bierze udział w przerzucie "towaru" do
Sopotu...
Karol opuszcza więzienie, w którym odbywał karę za
spowodowa...

Jan Ciecierski, Barbara
Ludwiżanka, Czesław
Wołłejko, Aleksander
Dzwonkowski, Witold
Dębicki, Grzegorz
Minkiewicz, Anna
Nehrebecka

Film wyreżysrowany przez Ewę i Czesława Petelskich.
Pełna grozy i humoru opowieść o perypetiach ducha, od
400 lat nawiedzającego zamek Canterville, zrealizowana
na podstawie opowiadania Oskara Wilde'a. Rodzina
amerykańskiego biznesmena, Hirama Otisa przenosi się
do Europy. Wprowadza się do stylowego, angielskiego
zamczyska, gdzie od stuleci straszy duch jednego z
właścicieli, Sir Simone'a de Cantervillle. Hałaśliwi
Amerykanie nawet tego nie dostrzegają, natomiast swoim
zachowaniem doprowadzają d...

Marian Remer, Zdzisław
Szymborski, Jadwiga
Barańska, Igor
Śmiałowski, Danuta
Szaflarska, Edward
Dziewoński, Irena
Kwiatkowska

Jeśli dwie postaci sceniczne nie powinny się spotkać, to
autor natychmiast powinien takie spotkanie zaaranżować
# twierdził klasyk gatunku, Georges Feydeau
(1862#1921). Jego farsa #Dudek# jest koronnym
dowodem słuszności tych słów. Feydeau, obok Labiche'a,
najpopularniejszy i najpłodniejszy twórca repertuaru
paryskich teatrów bulwarowych, nader zręcznie
posługiwał się kalamburami, dowcipem słownym i
sytuacyjnym, nieustającym qui pro quo.
Kilkoma zdecydowanymi kreskami szkicowal wyraziste
postac...

Tadeusz Fijewski,
Andrzej Żarnecki, Zofia
Saretok, Ignacy
Gogolewski, Jan Englert,
Jarema Drwęski
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Renata Kossobudzka,
Zygmunt Kęstowicz, Ewa
Wawrzoń, Joanna
Kostusiewicz, Feliks
Chmurkowski, Bohdan
Ejmont, Tadeusz Surowa

Po dłuższym pobycie za granicą do rodzinnego
miasteczka i czekającej tam na niego stęsknionej żony
powraca inżynier Wiktus. Niedługo po nim w miasteczku
pojawia się piękna Włoszka, jak się okazuje, także żona
inżyniera, poślubiona we Włoszech. Obie kobiety
postanawiają w zgodzie zamieszkać we trójkę pod jednym
dachem. Tego jednak nie może znieść konserwatywna,
małomiasteczkowa społeczność. Miejscowi stróże
moralności przymknęliby może oczy na fakt
"dwużeństwa", ale ostentacyjnie zgodne pożycie t...

Jakub Goldberg, Henryk
Kluba, Andrzej
Kondratiuk, Stanisław
Michalski, Roman
Polański, Barbara
Kwiatkowska

Polański wspomina: "Pierwsze obrazy, jakie zarysowały
się w mojej wyobraźni były irracjonalne: dwaj mężczyźni
wyłaniają się z morza, taszcząc fortepian. Była to
niedorzeczność, sytuacja absurdalna, w stylu naszych
zwariowanych, szkolnych wygłupów. Poza dźwiganiem
fortepianu mężczyźni nie robią nic nadzwyczajnego,
próbują wejść do restauracji, wsiąść do tramwaju,
wynająć pokój w hotelu. Są to osobnicy komiczni i
nieszkodliwi, ale ich dziwne brzemię sprawia, że wszędzie
są niepożądani i zewsząd pr...

Joanna Jędryka, Janusz
Bylczyński, Bohdan
Ejmont, Bolesław
Płotnicki, Kazimierz
Fabisiak, Zbigniew
Józefowicz, Józef Para

Urzędnik Kazimierz Dziewanowicz (Bolesław Płotnicki)
ma niezwykłe hobby - zbiera informacje o ludziach
urodzonych 29 lutego. Nie wie, że jego dziwaczna pasja
może sprowadzić nań nieszczęście. Kiedy zgłasza się do
niego nowy interesant, Henryk Nowak (Janusz
Bylczyński), Dziewanowicz stwierdza, że ma już jego
dane, choć nigdy wcześniej się nie spotkali. Różnica jest
jedna - "jego" Henryk Nowak jest zupełnie kimś innym.
Aby wyjaśnić tę zagadkę, urzędnik udaje się wieczorem
do Nowaka.., i zostaje za...

Lo Kitay, Vlasta Burian,
Zula Pogorzelska, Adolf
Dymsza, Józef Kondrat,
Wiktor Biegański,
Stanisław Belski

Ferdynand jest fryzjerem. Pewnego dnia dowiaduje się,
że otrzymał spadek. Okazuje się, że są nim krzesła, a
dokładniej mówiąc dwanaście krzeseł. Zawiedziony
Ferdynand oddaje do komisu. Wkrótce z listu, który
pozostawiła mu ciotka dowiaduje się, że w jednym z
krzeseł była ukryta spora suma pieniędzy. Ferdynand
musi je odzyskać, a nie jest to łatwe, gdyż zostałe one już
sprzedane ...
Ferdynand jest fryzjerem. Pewnego dnia dowiaduje się,
że otrzymał spadek. Okazuje się, że są nim krzesła, a
dokład...

Jadwiga Smosarska,
Franciszek Brodniewicz,
Ina Benita, Lucyna
Szczepańska, Michał
Znicz, Wojciech
Ruszkowski, Władysław
Grabowski

Joasia szuka pracy. Pragnie ją jednak znaleźć
wykorzystując jedynie swoje zawodowe kompetencje.
Dlatego reaguje dość nerwowo, żeby nie powiedzieć
histerycznie na niewyszukane zresztą zaloty i aluzje
kolejnych pracodawców. Chcąc się wreszcie uwolnić od
tego typu krępujących sytuacji charakteryzuje się na
prawdziwa "paskudę". Szybko jednak pożałuje swojego
kroku kiedy pozna nowego szefa - przystojnego
mecenasa Roberta Rostalskiego (za którym wściekają się
wszystkie kobiety)...
Joasia szuka pracy....
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Zdzisław Karczewski,
Kazimierz Opaliński,
Zygmunt Lalek, Hanka
Bielicka, Danuta
Mniewska, Andrzej
Łapicki, Artur Młodnicki

Dramat społeczny, przedstawiający konflikt młodego
kolektywu fabrycznego z przychylnym mu, ale zacofanym
starym fachowcem. Aktorzy przygotowują głośną
wówczas sztukę czechosłowacką "Brygada szlifierza
Karhana". Starzy chcą grać, jak się dotychczas grywało,
młodzi chcą podpatrywać życie w fabryce.
Dramat społeczny, przedstawiający konflikt młodego
kolektywu fabrycznego z przychylnym mu, ale zacofanym
starym fachowcem. Aktorzy przygotowują głośną
wówczas sztukę czechosłowacką "Brygada szlifierza ...

Jacek Woszczerowicz,
Józef Węgrzyn, Hanna
Skarżanka, Danuta
Szaflarska, Jerzy
Duszyński, Aleksander
Zelwerowicz, Mieczysław
Milecki

Małe miasteczko gdzieś w Polsce, stacja przesiadkowa
powracających z tułaczki. Spotykają się tu ludzie, którzy
przez wojnę utracili przeszłość albo którzy wciąż nie mogą
zadomowić się w teraźniejszości. Dwie godziny
oczekiwania na pociąg stają się czasem rozliczeń spraw
osobistych, oceny postaw wojennych, odpłaty za
upodlenie. Wszyscy muszą określić się wobec czasu
przeszłego: Marek musi odrzucić dawną sympatię do
Teresy - kiedyś koleżanki, dziś handlarki i szabrowniczki,
szewc Leon - wziąć osob...

Andrzej Kozak, Tadeusz
Białoszczyński, Bogusz
Bilewski, Barbara
Wrzesińska, Florian
Wolny, Zbigniew
Skowroński, Aleksander
Aleksy

Dzieje skomplikowanej miłości dwojga młodych, których
dzieli tradycja. Stary Wiślak nienawidzi Niemców, bo w
czasie wojny zabili mu żonę . . . Stary Rang nienawidzi
Polaków, bo zabrali mu jego dom w Koźlu . . . Wiślak ma
syna Janka, Rang, córkę - Edith. Młodzi poznali się i
pokochali. Chcą się pobrać, na co rodzice stanowczo się
nie zgadzają...
Dzieje skomplikowanej miłości dwojga młodych, których
dzieli tradycja. Stary Wiślak nienawidzi Niemców, bo w
czasie wojny zabili mu żonę . . . Stary Ran...

Abram Morewski, Ajzyk
Samberg, Mojżesz
Lipman, Lili Liliana, Leon
Liebgold, Maks Bożyk,
Diana Halpern

W małej kresowej miejscowości Miropol podczas
uroczyście obchodzonego przez Żydów święta Hoszana
Raba, spotykają się jak co roku, mieszkający na co dzień
z dala od siebie, dwaj przyjaciele, Sender (Mojżesz
Lipman) i Nissen (Gerszon Lemberger). W imię swej
serdecznej przyjaźni składają przysięgę połączenia w
przyszłości swych nienarodzonych jeszcze dzieci, jeśli
będą to chłopiec i dziewczynka, węzłem małżeńskim. W
drodze powrotnej do domu Nissen tonie w czasie burzy w
wezbranych falach rzeki, któ...

Michał Znicz, Helena
Grossówna, Lena
Żelichowska, Wanda
Jarszewska, Aleksander
Żabczyński, Jadwiga
Kenda, Wojciech
Ruszkowski
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Leon Niemczyk,
Wieńczysław Gliński,
Barbara Wrzesińska,
Janusz Pomaski,
Elżbieta Zagubień,
Joanna Walter, Józef
Nalberczak

Wieczór wigilijny w mieszczańskiej rodzinie. Frycek i
Marysia otrzymują prezenty także od radcy
Drosselmajera, ojca chrzestnego dziewczynki. Przynosi
dziadka do orzechów, któremu Frycek od razu wyłamuje
zęby. Marysia lituje się nad uszkodzonym "ludzikiem".
Dzięki temu przenosi się w świat fantazji, do krainy
orzecha Krakatuka, dwugłowego króla myszy i złej
królowej Mysibaby. Jest świadkiem walki zabawek z
myszami, pomaga dziadkowi do orzechów, który
przewodzi zabawkom i zwycięża. Marysia próbuje...

Andrzej Łapicki, Henryk
Boukołowski

Inscenizowany dokument, ukazujący tragedię dzieci,
których rodzice są uzależnieni od alkoholu.
Inscenizowany dokument, ukazujący tragedię dzieci,
których rodzice są uzależnieni od alkoholu.

Grażyna Długołęcka,
Mieczysław Voit, Marek
Walczewski, Marek
Bargiełowski, Janusz
Zakrzeński, Zbigniew
Zapasiewicz, Jerzy Zelnik

Ewa, dziewczyna ze zubożałej szlacheckiej rodziny, ma
romans z żonatym Łukaszem, któremu jej matka
wynajmuje pokój. Kiedy mężczyźnie nie udaje się uzyskać
rozwodu, zostawia Ewę i wyjeżdża z miasta, ale ta wpada
na jego ślad i podąża za nim... Obraz plastycznie
wysmakowany, z drobiazgowo odtworzonym klimatem
epoki, scenografia pełna przepychu, a zdjęcia zaskakują
śmiałym erotyzmem. Kontrowersyjny film na podstawie
powieści, która stała się ponad 100 lat temu skandalem
literackim epoki.
Ewa, dzie...

Adam Brodzisz, Karolina
Lubieńska, Bogusław
Samborski, Zofia
Batycka, Józef Węgrzyn,
Kazimierz Justian,
Tadeusz Kański

Jest rok 1905. Warszawa pod zaborem rosyjskim jest
miejscem niesłychanych represji i bezwzględnej walki z
polskim ruchem niepodległościowym. Schwytani
rewolucjoniści przetrzymywani są w więzieniu na
Pawiaku, wyroki śmierci wykonywane są na stokach
Cytadeli. Janusz Dunin (Adam Brodzisz), który jest
mimowolnym świadkiem egzekucji skazańca, który
umierając krzyczy: "Niech żyje Polska niepodległa",
postanawia włączyć się aktywnie w ruch
niepodległościowy. Dzięki wstawiennictwu poznanej przed
bramą C...

Mieczysław Milecki, Jan
Kurnakowicz, Kazimierz
Szubert, Maria
Chmurkowska,
Mieczysław Cybulski,
Józef Orwid, Tamara
Wiszniewska

Tomasz Kotlica (Jan Kurnakowicz), bogaty przemysłowiec
i prezes towarzystwa handlowego w Rio de Janeiro, który
przed laty wyemigrował do Brazylii i tam dorobił się
majątku, przyjeżdża z córką Janiną (Tamara
Wiszniewska) na wakacje do rodzinnego kraju. W drodze
do swojej wiejskiej posiadłości, na jednej z warszawskich
ulic, samochód, którym podróżuje, ulega awarii. Pomoc
znajduje w niedalekim warsztacie
ślusarsko-mechanicznym. Pracujący tam Jerzy Zamiejski
(Mieczysław Cybulski) okazuje się wielki...
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Krystyna Stypułkowska,
Władysław Krasnowiecki,
Franciszka
Denis-Słoniewska, Jerzy
Przybylski, Ignacy
Gogolewski, Tadeusz
Janczar, Elżbieta
Czyżewska

Akcja filmu rozgrywa się późnym popołudniem, nocą i
porankiem noworocznym w Krakowie i okolicach. W
żartobliwej formie ukazane zostały dwa światy - "dobrych
domów" i statecznych rencistów oraz młodzieży,
prywatek, spontanicznych zabaw sylwestrowych. Rodzice
Joanny "dziewczyny z dobrego domu" przygotowują
huczne zaręczyny córki w Domu Pracy Twórczej pod
Krakowem. Narzeczony - inżynier z Katowic - ma przybyć
z jednej strony, a narzeczona z przeciwnej. Do spotkania
na rozstajnych drogach nie dochod...

Tadeusz Białoszczyński,
Andrzej Szalawski,
Władysław Grabowski,
Mieczysława Ćwiklińska,
Jadwiga Andrzejewska,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Elżbieta Barszczewska

W kamienicy przy ulicy Nowolipki mieszkają dziewczęta:
Bronka Mossakowska, Franka, Kwiryna i Amelka
Raczyńska. Razem chodzą do szkoły i razem spędzają
wolny czas. Po śmierci ojca Bronka musi przerwać naukę.
Jej sympatia Ignaś wyrusza z legionami na wojnę, a ona
zaczyna pracować w biurze Różyckiego, który interesował
się nią od dawna. Zostaje jego kochanką. Franka po
kolejnym życiowym rozczarowaniu popełnia samobójstwo.
Amelka wychodzi za mąż za starego aptekarza, a Kwiryna
- po tragicznej śmierc...

Henryk Talar, Andrzej
Precigs, Ewa Borowik,
Anna Milewska, Emil
Karewicz, Edmund
Fetting, Mieczysław Voit

13 września 1944 roku. Na prawym brzegu Wisły grupa
młodych ludzi szykuje się do przeprawy, by pomóc
walczącej Warszawie. Tadeusz, młody poeta z
amputowanymi nogami, poznaje Katarzynę. Zjawiają się
tu dwaj oficerowie AK i AL, żolnierze polscy i radzieccy.
Wywiązuje się walka z hitlerowcami, usiłującymi wyjść z
okrążenia. Katarzyna zostaje przez jednego z nich
zgwałcona na oczach bezsilnego Tadeusza . . . Toną
dwie łodzie przeprawiające się przez Wisłę. Tadeusz
wpada z wózkiem inwalidzkim do rzek...
Film przedstawiający ponury opis Warszawy,
opowiedziany przez samotnego, doświadczonego życiem
człowieka.
Film przedstawiający ponury opis Warszawy,
opowiedziany przez samotnego, doświadczonego życiem
człowieka.

Leszek Herdegen, Hanna Bohaterem tej sugestywnej opowieści o samotności jest
Skarżanka, Irena Karel
Karol, 40-letni mężczyzna, człowiek zgorzkniały, któremu
brak uczucia złamał życie. Z dala od wielkomiejskiego
gwaru i ludzi żyje monotonnie w leśniczówce. Poznajemy
go w listopadowy dzień (w przeddzień jego imienin),
zmącony niespodziewanym przyjazdem matki po czterech
latach niewidzenia się z synem. [www.filmpolski.pl]
Bohaterem tej sugestywnej opowieści o samotności jest
Karol, 40-letni mężczyzna, człowiek zgorzkniały, któremu
brak uczuci...
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Aleksandr Bielawski,
Barbara Sołtysik, Janusz
Bukowski, Stanisław
Jasiukiewicz, Mieczysław
Gajda, Janusz
Dziubiński, Warszosław
Kmita

Dzieje zdziesiątkowanego oddziału AK, stykającego się z
radzieckim oddziałem partyzanckim; po przezwyciężeniu
dawnych uprzedzeń i konfliktów jednoczą się we wspólnej
walce. Lato 1944 roku. Zetknięcie się w regionie
sądeckim dwóch oddziałów partyzanckich - akowskiego i
radzieckiego. Rosjanie proponują współdziałanie, ale
major Dziadek odmawia. Nie zmieni swego stanowiska
nawet wtedy, kiedy oddział radziecki dostaje się pod silny
ostrzał niemiecki. Rosjanom pospieszą z pomocą
pozostali akowcy. Uda...

Józef Nowak, Wadim
Berestowski, Bolesław
Płotnicki, Jerzy
Dobrowolski, Franciszek
Pieczka, Zdzisław
Maklakiewicz, Jan
Nowicki

Film o grupie geologów poszukujących w południowej
Polsce ropy naftowej. Różnice charakterów w grupie
kolegów pracujących przy odwiecie powodują spięcia.
Młody inż. geolog Andrzej jest pełen ambicji i chce się
wykazać niezwykłym osiągnięciem, jest pewien swoich
racji i wciąż oczekuje potwierdzenia własnej wartości.
starszy od niego kierownik ekspoloatacji Skawiński, jest
solidnym, wartościowym fachowcem który lubi spokojną
zorganizowaną pracę. Jest jest trzeci - kierowca Miecio
kochający życie, ...

Wiesław Gołas, Wiesław
Michnikowski, Irena
Kwiatkowska, Alina
Janowska, Joanna
Jędryka, Helena
Bystrzanowska,
Kazimierz Rudzki

Osią akcji są perypetie przeciętnego mężczyzny,
pantoflarza z natury, który na kilka dni zostaje słomianym
wdowcem i - zazdroszcząc kolegom ich podbojów
erotycznych - postanawia spróbować romansu z jakąś
atrakcyjną kobietą. Ale marzenia o wolności nie idą w
parze z przygotowaniem praktycznym. Panie są
wprawdzie wyzwolone i chętne, ale to - jak się niebawem
okazuje - nie wystarczy. Stefan Waldek pracuje w
"Supersamie", gdzie reklamuje towary, informuje o
nowościach, doradza. Jego żona Miśka odnos...

Andrzej Łapicki, Jadwiga
Chojnacka, Ignacy
Gogolewski, Jadwiga
Kuryluk, Barbara
Krafftówna, Jan
Machulski, Beata
Tyszkiewicz

Ranek 13 lutego 1945 roku. PIOTR (Andrzej Łapicki),
polski więzień obozu koncentracyjnego, ucieka z
transportu ewakuacyjnego przejeżdżającego przez
Drezno. Piotr zna to miasto – bywał tu przed wojną, kiedy
studiował sztukę. Obecnie w Dreźnie panuje nieopisany
chaos spowodowany ofensywą nadciągającej Armii
Radzieckiej. Piotr trafia pod konspiracyjny adres, lecz nie
otrzymuje tam pomocy... Nie mogąc znaleźć schronienia,
tuła się po ulicach i przypatruje ludziom. Wielkie wrażenie
robi na nim młoda ...

Anna Ciepielewska,
Ryszarda Hanin, Józef
Duriasz, Jolanta
Wołłejko, Ludwik Pak,
Zygmunt Hobot, Henryk
Hunko

Jest 1943 rok. Miasteczko na wschodzie Polski podczas
niemieckiej okupacji. Mieszkający w małej kamieniczce
Piekarczyków ślusarz Korsak w tajemnicy przed
sąsiadami ukrywa Żyda. Niemcy przeszukują okolice,
zamykają drogi prowadzące do miasteczka i ogłaszają
stan wyjątkowy. Nie wolno opuszczać domów. Wtedy
mieszkańcy kamieniczki dowiadują się o ukrywanym
Żydzie. Strach obnaża u bohaterów cechy charakteru i
namiętności, które w normalnych warunkach nigdy by się
nie ujawniły.
Jest 1943 rok. Miastec...
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Wiesław Gołas, Tomasz
Zaliwski, Henryk Talar,
Krzysztof Kołbasiuk,
Laura Łącz, Danuta
Kowalska, Michał
Szewczyk

Wieńczysław Gliński,
Barbara Horawianka,
Tatiana Czechowska,
Bronisław Dardziński,
Kazimierz Fabisiak,
Zbigniew Józefowicz,
Stanisław Milski

Tomasz Lulek, Jan
Bógdoł, Tadeusz Madeja,
Andrzej Chudy, Ryszard
Radwański, Bogdan
Lęcznar, Jan Młodawski

Akcja filmu toczy się pod koniec II wojny światowej. Grupa
polskich żołnierzy zostaje schwytana przez Niemców i ma
zostać rozstrzelana. Postanawiają uciec, zostają jednak
schwytani przez Niemców, a potem spaleni żywcem w
stodole.
Akcja filmu toczy się pod koniec II wojny światowej. Grupa
polskich żołnierzy zostaje schwytana przez Niemców i ma
zostać rozstrzelana. Postanawiają uciec, zostają jednak
schwytani przez Niemców, a potem spaleni żywcem w
stodole.

Henryk Guzek,
Wieńczysław Gliński,
Gustaw Lutkiewicz,
Halina Rowicka, Halina
Kossobudzka, Anna
Milewska, Jolanta Bohdal

Akcja sztuki rozgrywa się w środowisku brytyjskich
filmowców. Samobójcza śmierć aktorki Glorii Scott
powoduje serię wypadków w rodzinie Crane'ów i
demaskuje atmosferę bezwzględnej walki, jaką toczą
między sobą członkowie ekipy realizującej film pt. "Elegia
na śmierć nieszczęśliwej damy". Śledztwo prowadzi
inspektor Humbleby, któremu pomaga profesor Fen. W
tajemniczych okolicznościach ginie otruty Maurice Crane.
Policja próbuje ustalić prawdziwe nazwisko samobójczyni.
Prasa publikuje list, z któr...
Dokument szczególny. W sposób niezwykle skrótowy,
sięgając po krańcowe uogólnienia i specyficzną symbolikę
obrazu, Wojciech Wiszniewski przedstawia w nim swoją
wizję stanu świadomości społecznej Polaków lat
siedemdziesiątych. Zaczyna od liter alfabetu, ilustrując je
symbolicznymi sytuacjami. Po trzeciej literze jednak
porzuca ten zabieg. Pozostałą część alfabetu recytują
ludzie szczelnie wypełniający ekran. Po "z" autor
natychmiast przechodzi do głęboko zakorzenionego w
naszej tradycji wiersza "...
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Marek Kondrat, Zbigniew "Emigrantów", najwybitniejszą obok "Tanga" sztukę
Zamachowski
Sławomira Mrożka (ur. 1930), opublikowano po raz
pierwszy w "Dialogu" z 1974 roku. Prapremiera światowa
odbyła się jeszcze tego samego roku w Theatre d'Orsay.
Reżyserował Roger Blin, a zagrali Gerard Depardieu i
Laurent Terzieff. W Polsce "Emigrantów" wystawiono po
raz pierwszy w warszawskim Teatrze Współczesnym
(1975) w reżyserii Jerzego Kreczmara. Do dziś dramat
Mrożka miał w ojczyźnie około 40 realizacji. Zdaniem
krytyki, najwybitniejsza powst...
Henryk Borowski, August
Kowalczyk, Wiktor
Nanowski, Leonard
Andrzejewski, Jerzy
Moes, Michał Pluciński,
Janusz Bylczyński

Spektakl telewizyjny 'Epilog Norymberski' Jerzego
Antczaka, w jednomyślnej opinii krytyków i widzów, został
uznany za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiego
teatru telewizyjnego. Na podstawie tego spektaklu reżyser
zrealizował film o tym samym tytule. Opowiada on o
wydarzeniach proces norymberskiego (1945-1946), w
trakcie którego dwunastu oskarżonych skazano na karę
śmierci. Jest to nie tylko rekonstrukcją procesu, ale także
wstrząsające studium zbrodni.
Spektakl telewizyjny 'Epilog Nory...

Aleksandra Śląska, Anna
Dymna, Krzysztof
Kolberger, Jan
Machulski, Jerzy Trela,
Jerzy Zelnik, Bożena
Adamek

Przepiękna historia miłości ostatniego króla z dynastii
Jagiellonów, Zygmunta Augusta do litewskiej szlachcianki
Barbary Radziwiłłówny, która później została jego żoną.
Polska, druga połowa XVI wieku. Państwo Polskie
sprzymierza się z coraz innymi mocarstwami i
uczestniczy w kolejnych wojnach. Król Zygmunt August,
żonaty z bezpłodną Habsburżanką, stara się przebywać
jak najdalej od królewskiego zamku na Wawelu. Podczas
jednej z wypraw na Litwę poznaje piękną i zmysłową
Barbarę z rodu Radziwiłłów...

Edward Dziewoński,
Barbara Połomska,
Ignacy Machowski, Leon
Niemczyk, Kazimierz
Opaliński, Kazimierz
Rudzki, Henryk Bąk

Jedno z czołowych osiągnięć "szkoły polskiej", będące
swoistym rozrachunkiem z mitologizowaniem wojennej
przeszłości. Film należy do rzadko spotykanego gatunku składa się z dwóch luźno ze sobą związanych
tematycznie nowel. Część pierwsza opowiada o
warszawskim cwaniaku Dzidziusiu, który przypadkowo
wciągnięty w Powstanie Warszawskie zdobywa się na
czyn bohaterski, choć właściwie niepotrzebny. Akcja
drugiego opowiadania rozgrywa się w niemieckim oflagu i
po raz pierwszy przedstawiono w niej życ...

Gustaw Holoubek,
Elżbieta Czyżewska

Okładka

Tytuł

Komedia

Dramat historyczny, Kostiumowy

Kr&oacute;tkometrażowy,
Krótkometrażowy, Obyczajowy

Obyczajowy

Komedia

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

37 /
187

Obsada

Opis

Barbara Kwiatkowska,
Stanisław Milski, Maria
Kaniewska, Ludwik
Benoit, Gustaw
Lutkiewicz, Stanisław
Mikulski, Edward
Wichura

Niezwykle udany debiut reżyserski Tadeusza
Chmielewskiego krytycy przyjęli bardzo serdecznie,
wróżąc autorowi wspaniałą przyszłość. I nie pomylili się Tadeusz Chmielewski zrealizował później jeszcze kilka
niezwykle popularnych komedii: "Gdzie jest generał?",
"Jak rozpętałem II wojnę światową", "Nie lubię
poniedziałku", "Wiosna, panie sierżancie". "Ewa chce
spać" to także pierwszy film siedemnastoletniej Barbary
Kwiatkowskiej. Rolę tę otrzymała w wyniku konkursu, do
którego zgłosiły się tysiące...

Jerzy Zelnik, Wiesława
Mazurkiewicz, Barbara
Brylska, Krystyna
Mikołajewska, Ewa
Krzyżewska, Piotr
Pawłowski, Leszek
Herdegen

Pochód udającej się na manewry armii młodego Ramzesa
(Jerzy Zelnik) zostaje zatrzymany przez kapłana Herhora
(Piotr Pawłowski), który dostrzegł walczące na piasku
skarabeusze - święte wizerunki boga słońca Amona. By
ominąć żuki, oddziały muszą przejść przez kanał będący
owocem morderczej pracy niewolnika - fellacha. Ramzes
na próżno stara się przeciwstawić poleceniom kapłana.
Rozwścieczony swoją bezsilnością oddala się. W czasie
samotnej wędrówki spotyka piękną Żydówkę, Sarę
(Krystyna Mikołajews...

Gustaw Holoubek,
Andrzej Hrydzewicz,
Leonard Andrzejewski,
Adolf Chronicki, Ryszard
Filipski, Krzysztof Fus,
Wiktor Grotowicz

Wulicz jest oficerem stacjonującym na Kaukazie.
Podczas pewnej rozmowy próbuje dowieść, że los
człowieka jest z góry przesądzony. W tym celu strzela
sobie z pistoletu w głowy. Ten jednak nie wypala. Jego
kolega, Pieczorin, twierdzi, że Wulicz i tak zginie. I tak yeż
się wkrótce staje. Pieczorin postanawia zmierzyć się z
przeznaczeniem ...
Wulicz jest oficerem stacjonującym na Kaukazie.
Podczas pewnej rozmowy próbuje dowieść, że los
człowieka jest z góry przesądzony. W tym celu strzela
sobie z p...

Jan Prochyra, Ludwik
Benoit, Tomasz
Wojciechowski, Agata
Kryska-Ziętek, Leon
Niemczyk, Wojciech
Brzozowicz, Ireneusz
Gawroński

Rodzina Rudego, skromnego inspektora sanitarnego,
sprzedaje cenną odzież i sprzęty, by zdobyć pieniądze na
wymarzonego "malucha". Kolega, Gieniek, załatwia
Rudemu ulgowy egzamin na prawo jazdy. Kiedy Rudy
zjawia się po odbiór samochodu, okazuje się, że
wszystkie mają usterki, ponadto zabrakło mu pieniędzy na
dodatkowe wyposażenie . . . Wreszcie maluch stoi przed
domem, ale następnego dnia zostaje skradziony. Nie
widząc innego wyjścia Rudy też kradnie samochód.
Najpierw jeden, potem następne . . ...

Kazimierz Brusikiewicz,
Irena Byrska, Bronisław
Pawlik, Jerzy Bończak,
Filip Gębski, Magdalena
Wołłejko, Lidia
Korsakówna

Architekt Andrzej Leski (Jerzy Bończak) mieszka z żoną
Krystyną (Magdalena Wołłejko) w olbrzymim, ponurym
bloku. Pani Leska, która jest właśnie w ciąży, marzy o
zmianie mieszkania. Dom jest bowiem pełen usterek i
wad konstrukcyjnych, które sprawiają, że życie w nim jest
prawdziwym utrapieniem.
Architekt Andrzej Leski (Jerzy Bończak) mieszka z żoną
Krystyną (Magdalena Wołłejko) w olbrzymim, ponurym
bloku. Pani Leska, która jest właśnie w ciąży, marzy o
zmianie mieszkania. Dom jest bowiem pełen u...
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Krzysztof Stawowczyk,
Marek Plata

Tadeusz Białoszczyński,
Tadeusz Fijewski, Helena
Grossówna, Józef
Węgrzyn, Jerzy
Pichelski, Wanda
Jarszewska, Kazimierz
Junosza-Stępowski

Wybuch pierwszej wojny światowej. Małe miasteczko na
kresach. Jego mieszkańcy ukrywają przed rekwizycją
dzwon, zwany "Florianem". Dziedzic Alfred Rupejko
kocha się z wzajemnością w Bronce, wnuczce dziadka
Wereszczyńskiego. Wkrótce idzie do legionów. Do
miasteczka wchodzą Niemcy, po pewnym czasie je
opuszczają. Nadciągają bolszewicy, których wypędzają
legioniści. Bronka jedzie do szpitala, gdzie leży Alfred.
Jest szczęśliwa, gdyż będzie żył. Koniec wojny; na
dzwonnicy zostaje uroczyście zawieszon...

Irena Kwiatkowska

Debiut Juliana Józefa Antonisza. Polska animacja
poznaje technikę non-camera, polegającą na tworzeniu
kadrów za pomocą farb bezpośrednio na taśmie. Całość
powstająca częściowo bez korzystania z kamery filmowej.
Fobian Ewaryst Dobdziak, niespełniony artysta,
postanawia iść pod prąd wszystkim nurtom sztuki i
poszukać natchnienia wychodząc w plener.

Antoni Fertner, Karolina
Lubieńska, Józef
Kondrat, Nina
Grudzińska, Jan
Kurnakowicz, Jerzy
Bielenia, Stanisław
Łapiński

Fredek (Zbigniew Rakowiecki), młody wynalazca,
konstruuje telefonowizor, urządzenie, które po
podłączeniu do aparatu telefonicznego pozwala widzieć
osobę, z którą się rozmawia. Już pierwsza próba
wynalazku przynosi przykrą niespodziankę. Fredek
dzwoni do swojej narzeczonej Irmy (Karolina Lubieńska) i
widząc ją z obcym mężczyzną, podejrzewa zdradę. Wraz
z przyjacielem, muzykiem Józefem Bombą (Józef
Kondrat), postanawiają wynalazek sprzedać i w tym celu
udają się do znanego finansisty. Pod jego ni...

Marian Kociniak, Bogdan
Baer, Barbara Połomska,
Ludwik Benoit, Ludmiła
Warzecha, Barbara
Rachwalska, Jerzy Cnota

Dwaj kamieniarze Zgred i Dudek dostają zlecenie
postawienia pomnika dla pewnej bogatej wdowy. W tym
celu jadą do innego miasta gdzie po wykonaniu zadania,
na miejscowym cmentarzu dostają propozycję fuchy,
roboty dla miejscowego przewodniczącego rady miejskiej.
Mają odnowić nagrobek bohatera powstania
listopadowego Piotra Wysockiego. Mają to zrobić w nocy
tak aby władze województwa się nie dowiedziały. Podczas
spotkania przy wódce kamieniarzy z przewodniczącym,
okazuje się że jest to tak naprawdę...

Animacja, Groteska filmowa,
Krótkometrażowy

Komedia obycz.
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Wiesław Michnikowski,
Kazimierz Opaliński,
Zbigniew Oksza,
Mieczysław Pawlikowski,
Bogdan Krzywicki,
Zdzisław Tobiasz, Janusz
Hahn

W więziennej karetce spotykają się oskarżeni w dwóch
sprawach. Pierwsi to grupa gangsterów pod wodzą
,,Profesora", który swój przydomek zawdzięcza niezwykłej
elegancji i nieprzeciętnej inteligencji. Obmyślił genialny
plan napadu na furgonetkę przewożącą pieniądze do
banku. Oskarżonym w drugiej sprawie jest Anastazy
Kowalski, który stał się przestępcą mimo woli.

Alicja Wyszyńska, Zofia
Mrozowska, Andrzej
Łapicki, Stanisław
Jasiukiewicz, Maria
Żabczyńska

Jadwiga Andrzejewska,
Elżbieta Barszczewska,
Józef Bartczak, Tadeusz
Białoszczyński, Helena
Grossówna, Ludwik
Sempoliński, Jadwiga
Smosarska

Barbara Kwiatkowska,
Andrzej Kondratiuk,
Jakub Goldberg, Henryk
Kluba, Andrzej Kostenko,
Roman Polański, Henryk
Kucharski

Czarno-biały film dyplomowy Romana Polańskiego, z
okresu jego fascynacji twórczością Samuela Becketta,
Eugène Ionesco i Harolda Pintera. Opowieść o babci
klozetowej, która w szarym i nieromantycznym miejscu
swojej pracy wspomina młodość. Reżyser ukazuje
barwne, wiejskie życie, rodzącą się, pierwszą miłość
zestawiając je z ponurą, wojenną rzeczywistością i
spojone powracającym motywem ułańskiej pieśni
(skomponowanej przez Krzysztofa Komedę).
Czarno-biały film dyplomowy Romana Polańskiego, z
okre...

Tadeusz Łomnicki

Debiutancki dokument wybitnego polskiego reżysera
Kazimierza Karabasza należy do nurtu "czarnej serii".
Opowiada o niedokończonej budowie domu kultury na
warszawskim Targówku.
Debiutancki dokument wybitnego polskiego reżysera
Kazimierza Karabasza należy do nurtu "czarnej serii".
Opowiada o niedokończonej budowie domu kultury na
warszawskim Targówku.
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Bolesław Płotnicki,
Elżbieta Czyżewska,
Jerzy Turek, Stanisław
Milski, Andrzej Herder,
Józef Łodyński, Zbigniew
Józefowicz

Pod koniec II wojny światowej żołnierz uważany za
ofermę bierze do niewoli niemieckiego generała.
Orzeszko jest niezaradny, ciamajdowaty, nieskory do
pracy, pije dużo a jeszcze więcej śpi. Za to Marusia - istne
przeciwieństwo. Obowiązkowa, energiczna,
zaangażowana, najbłahszą czynność wykonuje z
poczuciem misji. Film czarno-biały.
Pod koniec II wojny światowej żołnierz uważany za
ofermę bierze do niewoli niemieckiego generała.
Orzeszko jest niezaradny, ciamajdowaty, nieskory do
pracy, pije dużo...

Andrzej Łapicki, Alicja
Wyszyńska, Tadeusz
Kondrat, Ryszard
Pietruski, Adam
Pawlikowski, Kalina
Jędrusik, Wieńczysław
Gliński

Kapitan Stefan Berent i porucznik Katarzyna Rogalska
jadą do muzeum w Borach, by zabezpieczyć cenny obraz,
który - według paryskich informatorów - ma zostać
skradziony przez międzynarodowy gang złodziei dzieł
sztuki. W nocy zamieniają oryginał na kopię. Po chwili
dostrzegają kustosza Janasa, który, nieświadomy ich
działań prewencyjnych, również zamienia obrazy. Nad
ranem kustosz zostaje zabity.
Kapitan Stefan Berent i porucznik Katarzyna Rogalska
jadą do muzeum w Borach, by zabezpieczyć cenny o...

Aleksander Fogiel,
Bogdan Baer, Stanisław
Kwaskowski, Zofia
Słaboszowska, Zbigniew
Jabłoński, Władysław
Kowalski, Zbigniew
Łobodziński

Film opwiada historię tajemniczych stworów, które
przybyły z kosmosu i wylądowały na ziemi w latającym
talerzu. Kosmici namawiają napotkanych ludzi, aby
poddali się ich eksperymentalnym badaniom w zamian za
uzyskanie wiecznej młodości i nieśmiertelności. Film
ukazał się w Telewizji Polskiej w roku 1967.
Film opwiada historię tajemniczych stworów, które
przybyły z kosmosu i wylądowały na ziemi w latającym
talerzu. Kosmici namawiają napotkanych ludzi, aby
poddali się ich eksperymentalnym badaniom...

Wanda Jakubińska,
Mieczysława Ćwiklińska,
Lidia Wysocka, Antoni
Fertner, Józef Orwid, Ina
Benita, Stanisława
Wysocka

Na łożu śmierci matka nastoletniej Ani, przekazuje ją pod
opiekę stryjowi Kościesze. 2 lata później, Ania już jako
atrakcyjna panna, poznaje przystojnego księcia Andrzeja.
Ich skrywane z początku uczucie nabiera co raz
większych rozmiarów, jednak na drodze ku faktycznemu
spełnieniu tego uczucia staje srogi i skrycie zakochany w
Ani stryj Kościesza.
Na łożu śmierci matka nastoletniej Ani, przekazuje ją pod
opiekę stryjowi Kościesze. 2 lata później, Ania już jako
atrakcyjna panna, poznaje przysto...

Jan Ciecierski, Józef
Węgrzyn, Elżbieta
Barszczewska, Stefan
Hnydziński, Wojciech
Brydziński, Stanisława
Angel-Engelówna,
Leokadia Pancewiczowa

Genezą scenariusza było utrwalenie na taśmie filmowej
najwybitniejszych teatralnych kreacji Ludwika Solskiego.
Zaprezentowano ich trzynaście. Były ilustracją wykładu
Grzymały-Siedleckiego i okazją do zademonstrowania
dokumentów i pamiątek związanych z wieloletnim
dorobkiem artysty. Przedstawiono w nim i skomentowano
kolejno następujące role: króla Fryderyka II z „Wielkiego
Fryderyka” Adolfa Nowaczyńskiego, chłopa Szywały z
„Niespodzianki” Karola Huberta Rostworowskiego, Judy z
„Judasza z Kario...
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Elżbieta Czyżewska,
Antonio Cifariello,
Jarema Stępowski,
Krystyna Borowicz,
Aleksander Fogiel, Józef
Pieracki, Zbigniew
Cybulski

Młodemu żołnierzowi włoskiemu jadącemu z frontu
wschodniego na urlop do domu skradziono w Warszawie
pistolet maszynowy. Podejrzewa o to jedną z pasażerek
pociągu, Marię. Idzie do jej mieszkania i tam już
pozostaje. Maria działa w konspiracji i po pewnym czasie
Giuseppe okazuje się bardzo użyteczny - porusza się
swobodnie wśród łapanek, wykrada Niemcom broń, itp.
Nawet brat Marii, Staszek, marzący tylko o spokoju i
odżegnujący się od wszelkiej działalności konspiracyjnej zostaje w nią wciągnięt...

Ewa Błaszczyk, Jerzy
Gudejko, Piotr Łysak,
Wojciech Wysocki,
Tomasz Stockinger,
Irena Laskowska,
Katarzyna Łaniewska

Jest 1 sierpnia 1944 roku. Już przed południem
rozpoczyna się w Warszawie wielki ruch. Łącznicy
przenoszą wiadomość: Godzina "W" o siedemnastej.
Następuje koncentracja oddziałów w wyznaczonych
punktach. W jednym z takich punktów zbiera się pluton
Armii Krajowej pod dowództwem "Czarnego". Mają
zaatakować hitlerowskie koszary. Tuż przed siedemnastą
dowiadują się, że nie otrzymają przewidzianego wsparcia
- drugiego plutonu. W tej sytuacji ryzyko natarcia zostaje
zwielokrotnione do granicy zbioroweg...

Elżbieta Czyżewska,
Lucyna Winnicka, Jerzy
Nasierowski, Wiesława
Mazurkiewicz, Barbara
Ludwiżanka, Roman
Stankiewicz, Alicja
Pawlicka

Młodziutka dziewczyna, za sprawą prostego, acz
tajemniczego zabiegu, przenosi się w lata osiemdziesiąte
XIX w. Warszawa współczesna zmienia się w naszych
oczach w miasto, jakie znamy z literatury. Jak czuje się
nie zmieniająca współczesnego sposobu bycia
dziewczyna, przeniesiona do miasta dorożek, powozów,
długich sukien. Dziewczyna uważa wszystkich wkoło za
skończonych dziwaków. Staroświeckie otoczenie traktuje
zaś dziewczynę jak postrzeloną, może nawet chorą
psychicznie. Anię cały ten świat po...

Zbigniew Józefowicz,
Krystyna Kamieńska,
Jadwiga Chojnacka,
Leon Niemczyk, Zdzisław
Kuźniar, Barbara
Horawianka, Mieczysław
Gajda

Ostatnie dni wojny. W małym miasteczku na Ziemiach
Zachodnich, w którym znajduje się polski szpital polowy,
zebrał się różnojęzyczny tłum. W okolicznych lasach ukrył
się silny oddział SS. By przedrzeć się na Zachód, musi
przejść przez miasteczko, leżące na wąskim przesmyku
między dwoma jeziorami. Dochodzi do nierównej walki.
Giną zarówno ci, którzy chwytają za broń jak i ci, którzy
postanawiają się poddać Niemcom. Masakrę przerywa
pojawienie się czołgów radzieckich.
Ostatnie dni wojny. W małym ...

Marek Walczewski, Emil
Karewicz, Arkadiusz
Bazak, Zofia Czerwińska,
Wojciech Pszoniak, Jan
Nowicki, Henryk Bąk

W świecie wyniszczonym przez wojnę atomową Doktorzy
starają się udoskonalić ludzkość. Jednostki
zdegenerowane przerabiane są na pełnowartościowych
członków społeczeństwa. Takim odnowionym
człowiekiem jest Pernat, który po pewnym czasie buntuje
się przeciwko swoim opiekunom. Próbuje ucieczki,
namawia do niej innych, ale wmieszany w zabójstwo
Holtruma, agenta Doktorów, trafia do więzienia, z którego
wychodzi odmieniony.
W świecie wyniszczonym przez wojnę atomową Doktorzy
starają się udoskonalić l...
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Lech Skolimowski, Jerzy
Przybylski, Joanna
Szczerbic, Bolesław
Płotnicki, Kazimierz
Fabisiak, Tadeusz
Kalinowski, Włodzimierz
Wilkosz

Inżynier Przybora otrzymuje zadania zbudowania
nowoczesnej kopalni. Mimo rozlicznych trudności zwalczając biurokrację, kumoterstwo, rozprzężenie,
niewiarę - doprowadza dzieło do końca. I kiedy jego życie
mogłoby się ustabilizować, otrzymuje nowe zadanie.
Kochająca i cierpliwa narzeczona Małgosia nie opuści go
jednak i wyjedzie razem z nim.
Inżynier Przybora otrzymuje zadania zbudowania
nowoczesnej kopalni. Mimo rozlicznych trudności zwalczając biurokrację, kumoterstwo, rozprzężenie,
niewiar...

Roman Wilhelmi,
Małgorzata Pieczyńska,
Adam Ferency, Zdzisław
Wardejn, Jacek Kałucki,
Krzysztof Majchrzak,
Monika Gabryelewicz

Detektyw Filip Marlow rozwiązuje zagadkę zabójstwa w
barze, którego przypadkowo zostaje świadkiem. Na jego
oczach ginie Waldo, zabójca spokojnie wychodzi z baru i
odjeżdża samochodem ofiary. Marlow postanawia pomóc
śledztwie przybyłym funkcjonariuszom i nieświadomie
wydaje na siebie wyrok śmierci. Skorumpowana policja
sama chce ukierunkować śledztwo według swoich
rozgrywek. Marlow ostrzega przed policją Lolę, z którą
Waldo umówiony był w barze. Zabójca z baru Al Tessilore
pragnie zlikwidować Mar...

Lucyna Winnicka, Helena
Bystrzanowska, Jolanta
Lothe, Anna Łubieńska,
Barbara Marszel, Daniel
Bargiełowski, Gustaw
Holoubek

Ona jest architektem, on człowiekiem na wysokim
stanowisku. Po dwunastu latach małżeństwa przeżywają
głęboki kryzys. Ona walczy o swą niezależność, ale boi
się samotności, on dba jedynie o pozory. Ona w końcu go
zdradzi z młodym studentem, a kiedy oboje podejmą
próbę odbudowy swego uczucia, okaże się, że mąż od lat
ma kochankę
Ona jest architektem, on człowiekiem na wysokim
stanowisku. Po dwunastu latach małżeństwa przeżywają
głęboki kryzys. Ona walczy o swą niezależność, ale boi
się samotności...

Sławomira Łozińska,
Barbara Ludwiżanka,
Zdzisław Mrożewski,
Krystyna Janda, Andrzej
Seweryn, Józef
Fryźlewicz, Ryszard
Bacciarelli

Zenon Ziembiewicz, młody, początkujący dziennikarz,
przyjeżdża na wakacje do dworku swoich rodziców.
Nawiązuje tu romans z urodziwą Justyną Bogutówną,
córką kucharki. Gdy kanikuła dobiega końca, Zenon
pakuje walizki i wyjeżdża na studia do Paryża. Wróciwszy
po roku z doktoratem z dziedziny nauk politycznych, robi
szybką i efektowną karierę. Zostaje redaktorem
naczelnym miejscowej gazety, a niedługo później
prezydentem miasta. Żeni się też z Elżbietą Biecką, lecz
mimo tego nie zrywa z Justyną.

Jerzy Pichelski, Helena
Buczyńska, Mieczysława
Ćwiklińska, Elżbieta
Barszczewska,
Mieczysław Cybulski,
Stanisława Wysocka,
Lena Żelichowska

Zenon Ziembiewicz (Jerzy Pichelski) po kilkuletnich
studiach w Paryżu wraca do rodzinnej Boleborzy. W
drodze do domu zatrzymuje się na odpoczynek w
niedalekim miasteczku. Na ulicy spotyka dawną znajomą,
Elżbietę Biecką (Elżbieta Barszczewska), której w
czasach szkolnych udzielał korepetycji i w której skrycie
się kochał. Dawne uczucia odżywają i młodzi wkrótce
wyznają sobie miłość. Ojciec Zenona (Aleksander
Zelwerowicz) podsuwa mu pomysł spotkania z
Czechlińskim (Bogusław Samborski), redaktorem ...
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Ludwik Benoit, Marian
Lupa, Mieczysław
Pawlikowski, Karol
Podgórski, Barbara
Rachwalska, Barbara
Jakubowska, Janusz
Paluszkiewicz

Walka chłopów małorolnych z młynarzem i kułakami. Ci
pierwsi chcą wybudować młyn spółdzielczy i dom kultury.
Pomagają im w tym robotnicy. Młynarz i kułacy
przekupstwem, wódką, groźbami, intrygami nie chcą
dopuścić do budowy młyna, a kiedy ten jednak rusza,
zaorują drogę do niego i stawiają na niej świętą figurę.
Walka chłopów małorolnych z młynarzem i kułakami. Ci
pierwsi chcą wybudować młyn spółdzielczy i dom kultury.
Pomagają im w tym robotnicy. Młynarz i kułacy
przekupstwem, wódką, groźbami,...

Janusz Kłosiński, Janusz Profesor Frogg dzięki różnym urządzeniom, może słyszeć
Kubicki
głosy z kosmosu. Dlatego oczekuje wylądowania na ziemi
przybyszów z innej planety. Niestety nie doczekuje tego,
ginie porażony prądem. Okazuje się, że słyszane przez
profesora głosy były w rzeczywistości jego własnymi
myślami.
Profesor Frogg dzięki różnym urządzeniom, może słyszeć
głosy z kosmosu. Dlatego oczekuje wylądowania na ziemi
przybyszów z innej planety. Niestety nie doczekuje tego,
ginie porażony prądem. Okazuje się, że słyszane pr...
Tadeusz Łomnicki,
Andrzej Zaorski, Jerzy
Jogałła, Marian Kociniak,
Stanisław Zatłoka,
Tadeusz Schmidt,
Zdzisław Maklakiewicz

Gustaw Holoubek

Fabularyzowany dwuczęściowy film dokumentalny jest
opowieścią o górnikach walczących o wykonanie planu
wydobycia w 1953 roku. Aby go zrealizować, górnicy
schodzą do starego, już nieeksploatowanego szybu, by
tam poszukiwać węgla. W tle głównego wątku, pojawiają
się przypisane pracownikom indywidualne historie, m.in.
przypadek starego górnika, który nie potrafi przystosować
się do szybkiego rozwoju technologicznego.
Fabularyzowany dwuczęściowy film dokumentalny jest
opowieścią o górnikach walcząc...

Bronisław Pawlik, Marian
Kociniak, Ryszarda
Hanin, Boris Tokarev,
Gerard Schaale, Gennadi
Korolkov, Krzysztof
Kumor

Dramat wojenny, na który składają się przeżycia
mieszkańców polskiej wioski, ukrywających w okresie
wzmożonych represji okupanta radziecki czołg i jego
załogę. Styczeń 1945 roku. W wiosce pojawia się
radziecki czołg, który samotny przebił się przez linię
frontu. Czołgiści razem z polskimi partyzantami walczą z
Niemcami, którzy grożą pacyfikacją wsi. Nie dochodzi do
niej, ale ginie dowódca czołgu oraz kobieta, która wraz z
rodziną udzieliła Rosjanom schronienia.
[www.filmpolski.pl]
Dramat wojenn...

Dokumentalny

Dramat, Wojenny
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Iga Cembrzyńska,
Krzysztof Chamiec,
Janusz Gajos, Wojciech
Alaborski, Zygmunt
Morawski, Wojciech
Giżyński, Wojciech
Olański

Opowieść o parze starszych ludzi, żyjących na odludziu i
nie mających kontaktów ze światem zewnętrznym. Stary
jest konstruktorem-amatorem różnego rodzaju dziwnych
urządzeń. Tym razem zamarzył sobie, że na starość
będzie kapitalistą i nie będzie płacił za prąd. W tym celu
buduje na przepływającej rzeczce małą zaporę z kołem
młyńskim napędzającym amatorską prądnicę. W trakcie
budowy mijają dni i możemy przyglądać się codziennemu
życiu tej dziwacznej pary. Piją i rozmawiają, śpiewają,
kłócą się i ś...

Tadeusz Łomnicki,
Edmund Fetting,
Ryszarda Hanin, Wanda
Koczeska, Feliks
Żukowski, Eugeniusz
Korczarowski, Bronisław
Dardziński

Rok 1930. Wojciech Trepa jest synem małorolnego
chłopa. Jego siostra pozwala się uwieść synowi sąsiada,
Kotuli. Ponieważ do małżeństwa nie dochodzi, Wojciech
zabija Kotulę. Z braku dowodów zostaje jednak uwolniony
od winy i zwolniony od kary. Sądzi, że przewoźnik był
świadkiem zbrodni. Po 30 latach zabije i jego. Jakiej kary
zażąda prokurator - także syn chłopski, ciągle
porównujący swoje losy z losem oskażanego przez siebie
człowieka - skoro pierwsze przestępstwo podlega
przedawnieniu, a drugie...

Anna Milewska, Jadwiga
Barańska, Edmund
Fetting, Leonard
Pietraszak, Maciej
Maciejewski, Eugeniusz
Robaczewski

Spektakl teatralny zrealizowany na podstawie powieści
kryminalnej "Głos mordercy" Williama Fairchilda.
Akcja rozgrywa się w pobliżu Londynu, w wiejskiej
posiadłości należącej do Charlesa, pisarza odnoszącego
coraz większe sukcesy w dziedzinie literatury dziecięcej.
Gospodarz to człowiek bezwzględny, apodyktyczny,
nieliczący się z uczuciami i pragnieniami innych, dbający
jedynie o pozory i własny wizerunek artystyczny.
Gdy żona, zakochana w innym, pragnie wystąpić o
rozwód, Charles zdecydowanie...

Eugeniusz Bodo, Nora
Ney, Witold Conti, Adam
Brodzisz, Maria Bogda,
Paweł Owerłło, Kazimierz
Jarocki

Akcja tego filmu rozgrywa się w niecodziennej dla
polskiego przedwojennego kina scenerii. Na pustyni, w
miejscu niedostępnym, które ze względu zapewne na
polskiego widza nazwano Sokolim Gniazdem, ma swą
siedzibę banda szejka Abdallaha (Eugeniusz Bodo). Jest
ona postrachem wędrujących przez te tereny karawan. Na
ślad pobytu krwawego i fanatycznego wodza trafia młody
polski wywiadowca - Milczek (Adam Brodzisz). Zostaje
jednak przez bandę pochwycony i skazany na śmierć. Z
nieoczekiwaną pomocą przyc...

Kazimierz Rudzki,
Wanda Łuczycka,
Tatiana Czechowska,
Danuta Szaflarska,
Krystyna Feldman,
Zdzisław Mrożewski,
Maria Homerska

Akcja filmu toczy się na początku lat sześćdziesiątych w
Krakowie. Niespełniony lekarz nazwiskiem Aksamitowski,
mimo że nie ukończył studiów medycznych, zarabia na
życie udzielaniem porad lekarskich. Pewnego dnia
poznaje byłą pielęgniarkę, która twierdzi, że słyszy głosy z
"tamtego świata". Od tej pory oboje postanawiają
wspólnie naciągać naiwnych, serwując im usługi z
pogranicza medycyny i spirytyzmu. Początkowo wszystko
układa się bez zarzutu. Jednak przychodzi moment, gdy
praktykami Aksamitow...
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Witold Zacharewicz,
Jerzy Leszczyński,
Władysław
Ladis-Kiepura, Liliana
Zielińska, Bolesław
Bolko, Aleksander
Bardini, Seweryna
Broniszówna

Halka (Liliana Zielińska) żyje ze swoją matką chrzestną
(Seweryna Broniszówna) w skromnej, góralskiej chacie.
Pewnego dnia do wioski przyjeżdża panicz Janusz (Witold
Zacharewicz), żeby objąć swój dziedziczny majątek.
Halka zakochuje się bez pamięci w przystojnym
młodzieńcu, który obiecuje jej wieczną miłość i
małżeństwo. Niebawem w majątku pojawia się matka
Janusza (Leokadia Pancewiczowa) informując go, że są
zrujnowani, a jedynym ratunkiem jest ożenek z Zofią
(Janina Wilczówna), córką bogatego ...

Piotr Fronczewski,
Gabriela Kownacka, Ewa
Wiśniewska, Irena
Kwiatkowska, Wiesław
Michnikowski, Jan
Kobuszewski, Bohdan
Łazuka

Warszawa, lata dwudzieste. Rewiowy teatrzyk "Czerwony
Młyn" jest zagrożony bankructwem. Zrozpaczonego
właściciela Kulkę-Lalewicza odwiedza inżynier Fred
Kampinos i proponuje finansową pomoc. Wkrótce
zaczyna prace remontowe, które głównie koncentrują się
w piwnicach teatru. Naprzeciwko teatralnego budynku
znajduje się Bank Dyskontowy. Fred organizuje włamanie,
a remont to kamuflaż dla przeprowadzenia podkopu.
Kampinos chce przygotować nową premierę. Lalewicz
oznajmia mu, że libretto nowej rewii o...

Zbigniew Leśniak,
Zdzisław Leśniak,
Elżbieta Czyżewska,
Wiesław Gołas, Hanna
Skarżanka, Ryszard
Ostałowski, Jerzy
Skolimowski

Oparta na poetyce kina niemego, groteskowa adaptacja
"Hamleta" osadzona w realiach powojennej Polski.
Opuszczony plac budowy staje się sceną, na której
pojawiają się znane z szekspirowskiego dzieła postacie o
nieco bardziej swojsko brzmiących imionach. Hamleś
(Zdzisław Leśniak) walczy z wyimaginowanym
przeciwnikiem, Ofelka (Elżbieta Czyżewska) skacze do
wanny, a Laercio (Wiesław Gołas) demonstruje swoją siłę
i chęć zemsty, wszyscy natomiast popijają tanie wino. Na
końcu, tak jak u Szekspira, nad...

Edmund Biernacki,
Kazimierz Dejunowicz,
Tadeusz Owczarek

Syn szewca nieustannie marzy o harmonii, którą zobaczył
w antykwariacie. Wyobraża sobie siebie zabawiającego
wszystkich porywającą grą na tym instrumencie. W końcu
kradnie pieniądze ojcu i kupuje upragniony instrument.
Kiedy stary szewc odkrywa kradzież, wyrzuca harmonię
przez okno. Chłopiec zbiera uszkodzone fragmenty i
odchodzi w dal.

Józef Nowak, Mieczysław
Czechowicz, Teresa
Lipowska, Jerzy
Kaczmarek, Andrzej
Krasicki, Janusz
Zakrzeński, Bogdan Baer

Debiut filmowy Waldemara Podgórskiego, ukazujący
pracę polskiego kontrwywiadu. Akcja filmu zaczyna się w
momencie, gdy oficer kontrwywiadu Janik, skierowany do
pracy w podwarszawskiej elektrowni, zostaje
zamordowany. Jego współpracownicy podejrzewają, że
przyczyną morderstwa było to, że Janik zbyt dużo
wiedział o siatce szpiegowskiej "Korn", działającej w
Kamieńcu. Z pomocą w rozpracowaniu i zdemaskowaniu
agentury z polecenia "góry" przychodzi kapitan Nawrot.
Wkrótce zagadka zostaje rozwiązana.
...
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Franciszek Trzeciak,
Zygmunt Malanowicz,
Henryk Bąk, Lech
Grzmociński, Andrzej
Gazdeczka, Zdzisław
Maklakiewicz, Witold
Pyrkosz

Bogusz Bilewski,
Krystyna Iwaszkiewicz,
Danuta Nagórna,
Włodzimierz Skoczylas,
Kazimierz Fabisiak,
Miłosz Maszyński, Artur
Młodnicki

Dzieje Stefana, młodego lotnika z dywizjonu 306, który
bierze udział w słynnej bitwie o Anglię. Podczas lotu
bojowego nad kanałem La Manche jego samolot zostaje
strącony. Stefan dostaje się na boję ratunkową, na której
przebywa już lotnik niemiecki. Udaje mu się wrócić do
bazy i wziąć udział w następnych akcjach bojowych.
Ponownie strącony - tym razem nad Francją, po raz
kolejny uchodzi z życiem...
Dzieje Stefana, młodego lotnika z dywizjonu 306, który
bierze udział w słynnej bitwie o Anglię. P...

Andrzej Herder, Michał
Szewczyk, Mariusz
Gorczyński, Maria
Wachowiak

Małgorzata Pritulak,
Andrzej Mellin, Wanda
Łuczycka, Elżbieta
Gorzycka, Henryk Hunko,
Kazimierz Krzaczkowski,
Józef Łodyński

Edek Wieczorek jest prostym robotnikiem, który marzy o
rodzinie i własnym domu. Pewnego dnia dowiaduje się, że
może otrzymać mieszkanie, ale pod warunkiem że się
ożeni. Poznaje Halinę i postanawia się z nią ożenić.
Jednak małżeństwo Edka nie układa się. Żona opuszcza
go a nim opiekuje się jej siostra.

Adam Pawlikowski, Zofia
Słaboszowska,
Mieczysław Stoor,
Aleksandra Śląska,
Aleksander Fogiel, Jan
Koecher, Ryszard
Pietruski

Jerzy Biesiada kradnie z zakładu przemysłowego alkohol
metylowy. Część ukrytego spirytusu trafia do rąk Bielasa i
Wiśniewskiego, jego kolegów z pracy. Metanol zaczyna
"krążyć" wśród mieszkańców miasteczka. Rosnąca liczba
zatruć, a także śmierć kilku osób wywołuje panikę. Radio
nadaje komunikaty ostrzegawcze o zaginięciu alkoholu
metylowego. Milicja rozpoczyna śledztwo. Mieszkańcy
odmawiają jednak zeznań w obawie przed ujawnieniem
swojego udziału w przestępstwie. Dręczony wyrzutami
sumienia Biela...
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Gustaw Holoubek,
Bronisław Pawlik, Marek
Kondrat, Bogumił
Kobiela, Andrzej
Szczepkowski, Bogdan
Baer, Beata
Barszczewska

Ekranizacja popularnej powieści dla młodzieży,
przedstawiająca, poprzez historię terminującego u Wita
Stwosza utalentowanego chłopca, dzieje powstawania
słynnego ołtarza z kościoła Mariackiego w Krakowie. W
czasie renowacji ołtarza Wita Stwosza w kościele
Mariackim znaleziono ciżemkę sprzed wieków. Cofamy
się w czasie i poznajemy jej historię . . . Ze wsi
przywędrował do Krakowa utalentowany chłopak,
Wawrzek. Został pomocnikiem Wita Stwosza. Od króla
otrzymał upragnione żółte ciżemki, lecz jedną...

Eugeniusz Wałaszek,
Andrzej Wojaczek,
Hanna Mikuć, Emilia
Krakowska, Zdzisław
Mrożewski, Maria
Żabczyńska, Michał
Leśniak

Między bratankiem ordynata - Janem a jego starszą
kuzynką Xymeną trwa już od lat sekretny związek. Jan
zakochuje się jednak w przybranej córce ordynata,
młodziutkiej Krystynie. Ordynat nie wyraża zgody na
małżeństwo, gdyż Krystyna jest jego córką z nieprawego
łoża, a więc stryjeczną siostrą Jana. Ale gdy okazuje się,
że Jan nie jest synem brata generała - wszystkie
przeszkody zostają pokonane. (za www.filmpolski.pl)
Między bratankiem ordynata - Janem a jego starszą
kuzynką Xymeną trwa już od la...

Mariusz Dmochowski,
Władysław Hańcza,
Stanisław Jasiukiewicz,
Ignacy Gogolewski,
Andrzej Krasicki,
Jadwiga Barańska,
Janusz Ziejewski

Film jest opowieścią o życiu i działalności Hrabiny Cosel, i
jej romansie z królem Augustem II Mocnym. W roku 1706
w wyniku porażek króla Augusta II ze szwedzkimi
wojskami Karola XII sejm go detronizuje i obiera
Stanisława Leszczyńskiego na króla. August w tym czasie
przebywa w Dreźnie, bawiąc się i balując. Hrabina wnosi
w jego życie nowa energię i wolę działania. próbuje
skłonić króla do powrotu na tron - dla dobra kraju. Król
okazuje się nie stały w uczuciach i wybiera inną
kochankę, Denhoffo...

Ryszard Filipski,
Małgorzata Potocka,
Tadeusz Janczar, Emil
Karewicz, Andrzej Kozak,
Zygmunt Malanowicz,
Stanisław Niwiński

Historia oddziału majora Henryka "Hubala"
Dobrzańskiego, który po przegranej kampanii wrześniowej
nie zamierzał poddać się niemieckim najeźdźcom i
kontynuował walkę.
Bohaterska a zarazem tragiczna historia legendarnego
majora Hubala i jego oddziału - ostatniego oddziału
Wojska Polskiego, który nie złożył broni po klęsce
wrześniowej stając się pierwszym oddziałem
partyzanckim II wojny światowej.

Józef Nowak, Zdzisław
Maklakiewicz, Roman
Kłosowski, Ewa
Szykulska, Franciszek
Pieczka, Wiesław Gołas,
Jerzy Turek

W Warszawie w niewytłumaczony sposób znika woda i to
w czasie największych upałów. Nad problemem pracuje
profesor Milczarek (Wiesław Michnikowski). Angażuje on
do pomocy legendarnego i nieustraszonego Asa (Józef
Nowak). Okazuje się, że sprawcami całego nieszczęścia
są tajemniczy maharadża (Roman Kłosowski) oraz jego
pomocnik i partner w interesach - doktor Plama (Zdzisław
Maklakiewicz). Planują oni niesamowitą operację
przeniesienia za pomocą odparowania i pomyślnych
wiatrów ogromnych mas wody z...
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Wojciech Wojciechowski,
Henryk Borowski,
Kazimierz Brusikiewicz,
Ewa Godlewska,
Aleksander Fogiel,
Andrzej May, Halina
Kossobudzka

Mirek marzy o przyjęciu do plemienia Apaczów. Poddany
zostaje licznym próbom. Przypadkowo wpada w ręce
bandy rzezimieszków, którym przywódcą jest rzekomy
wujek z Ameryki. Zmusza on ojca Mirka, specjalistę od
układania krzyżówek, do złamania "szyfru"
umożliwiającego dostanie się do sejfu w sklepie
jubilerskim. Banda zostaje jednak unieszkodliwiona.
Mirek marzy o przyjęciu do plemienia Apaczów. Poddany
zostaje licznym próbom. Przypadkowo wpada w ręce
bandy rzezimieszków, którym przywódcą jest rze...

Aleksandra Śląska, Pola
Raksa, Barbara
Krafftówna, Barbara
Brylska, Zbigniew
Józefowicz, Zbigniew
Koczanowicz, Zofia
Kucówna

Po gwałtownej sprzeczce Nitka opuszcza swego męża
Andrzeja, lekarza pogotawia ratunkowego. Poznaje on
Grażynę, młodą dziewczynę, z którą łączą go coraz
bliższe stosunki. Po pewnym czasie oboje małżonkowie
dochodzą jednak do wniosku, że nie mogą bez siebie żyć.

Maciej Szary, Alena
Vránová, Janusz
Rewiński, Franti ek
Smolík, Jan Jurewicz,
Eva Klepackova,
Jaroslav Vojta

Z długiej wojaczki powraca w rodzinne strony
nieustraszony żołnierz, Marcin Kabat. Wędruje borem,
lasem, aż do Czarciego Młyna, gdzie mieszkają diabły
czyhające na ludzkie dusze. Wojak zatrzymuje się koło
chaty Sarki-Farki, rozbójnika napadającego na
podróżnych. Dzielny weteran i opryszek przypadają sobie
do serca i postanawiają ramię w ramię zmierzyć się z
piekielnymi mocami. Akurat nadarza się okazja. Dwie
dziewice, królewna Disperanda i jej fertyczna służąca
Kasia, wyruszają na poszukiwanie m...

Stanisław Latałło,
Małgorzata Pritulak,
Monika
Dzienisiewicz-Olbrychska
, Edward Żebrowski, Jan
Skotnicki, Irena Horecka,
Włodzimierz Zonn

Franciszek Retman (Stanisław Latałło) jest na pozór
osobą bardzo przeciętną. Sporo wysiłku kosztuje go
dostanie się na studia. Wybiera fizykę, gdyż właśnie ona
daje jasne i konkretne odpowiedzi na pytania. Głęboko
przeżywa śmierć kolegi w Tatrach. Tam poznaje Małgosię
(Małgorzata Pritulak); szybko rodzi się między nimi
uczucie. Kiedy dziewczyna spodziewa się dziecka,
Franciszek bierze z nią ślub. Aby zapewnić rodzinie środki
do życia, przerywa ukochane studia.
Franciszek Retman (Stanisław Latał...

Jolanta Ukielska,
Zbigniew Cybulski

Liryczna opowieść o miłości rozgrywającej się w sferze
iluzji. [www.filmpolski.pl]
Liryczna opowieść o miłości rozgrywającej się w sferze
iluzji. [www.filmpolski.pl]
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Tadeusz Fijewski,
Barbara Połomska,
Aleksander
Dzwonkowski, Zygmunt
Chmielewski, Leonard
Pietraszak, Mariusz
Gorczyński, Mieczysław
Pawlikowski

Akcja rozgrywa się współcześnie w fikcyjnym mieście
Polski. Inspektor PZU Anatol Kowalski wyjeżdża na urlop
do Paryżewa. Przypadkowa zamiana walizek z pewnym
polonusem ze Stanów i związana z tym zamiana ubrania
powodują, że zostaje uznany za Amerykanina
angażującego dziewczęta do filmu. Mimo splotu
nieporozumień, licznych i nieprzewidzianych wypadków,
takich jak atak roznegliżowanych dziewcząt czy udział w
jury konkursu, mającego wyłonić "miss" - Anatol znajduje
czas, by wykryć szajkę złodziei d...

Lidia Wysocka, Adolf
Dymsza, Michał Kiliński,
Helena Buczyńska,
Ludwik Sempoliński,
Hanka Bielicka,
Kazimierz Brusikiewicz

Głównym bohaterem filmu jest małżeństwo Majewskich.
Mąż - Zygmunt jest majstrem w jednej z warszawskich
fabryk i przy okazji przeciwnikiem pracy zawodowej
kobiet. Jego żona Irena, znając poglądy małżonka,
ukrywa chęć nauki jakiegoś zawodu. Irena dowiaduje się
o kursach dla kierowców i zaczyna na nie uczęszczać. By
mąż niczego się nie domyślił, po mistrzowsku organizuje
sobie dzień.
Głównym bohaterem filmu jest małżeństwo Majewskich.
Mąż - Zygmunt jest majstrem w jednej z warszawskich
fabryk i p...

Ludwik Jabłoński,
Wieńczysław Gliński,
Jerzy Turek, Igor
Śmiałowski, Emil
Karewicz, Irena Karel,
Miłosz Maszyński

Na terenie budowy zostaje skradziony defektoskop z
izotopem promieniotwórczym. Milicja prowadzi
intensywne śledztwo, przesłuchuje pracowników, ustala
fakty. Sprawdzając napromieniowanie samochodu
Stefana Kamińskiego, milicjanci znajdują izotop ukryty w
oparciu fotela. Major Korta, używając fortelu, wykrywa
sprawcę.

Jerzy Turek, Jerzy
Wasowski, Władysław
Hańcza, Kazimierz
Rudzki, Cezary Julski,
Krystyna Kołodziejczyk,
Roman Kosierkiewicz

Autora nawiedza duch szlachcica Pogorzelskiego,
opowiada mu swoją historię. Za życia, działając na
polecenie biskupa, osiadł na zamku w Samsonowie, aby
odnowić zniszczoną budowlę. W pracach renowacyjnych
przeszkadzał mu jednak duch dawnego właściciela,
niejakiego Zatorskiego, który wciąż powtarzał kwestię:
"Pan tu, panie Pogorzelski, robisz swoje - a ja gorę!"
Powiadomiony o wszystkim biskup odprawił w zamku
egorcyzmy, na próżno. Udręczony Krzywda-Pogorzelski
zmarł. Nawet po śmierci nie uwolnił ...

Zbigniew Rakowiecki,
Mieczysława Ćwiklińska,
Ina Benita, Józef Orwid,
Władysław Grabowski,
Zygmunt Chmielewski,
Stanisław Sielański

Świetna komedia z genialną, choć drugoplanowa rolą
Władysława Grabowskiego, który wciela się tu w postać
sklerotycznego hrabiego. Młody hrabia Józio Lulewicz
wiedzie żywot raczej hulaszczy. Za namową przyjaciół
usiłuje wydobyć od matki dużą kwotę pieniędzy na
założenie operetki. Spotkawszy się z odmową, na złość
matce zgłasza się do szewca na terminatora.
Zrozpaczona hrabina zgadza się więc dać synowi
potrzebne pieniądze, jednak Józio jest już po uszy
zakochany w córce szefa i ani myśli rezygnow...
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Jadwiga Smosarska,
Aleksander Żabczyński,
Józef Kudła,
Mieczysława Ćwiklińska,
Michał Znicz, Stanisław
Sielański, Janina
Janecka

Jadzia Jędruszewska (Wanda Zawiszanka) - mistrzyni
tenisa - gra zawsze rakietą firmy Malicz, robiąc jej
ogromną reklamę i tym samym odbierając klientów
konkurencyjnej firmie Oksza. Młody i przystojny syn
właścicielki firmy Oksza (Aleksander Żabczyński)
postanawia uwieść Jędruszewską, a następnie namówić,
aby zaczęła ona reklamować jego firmę. Kiedy zjawia się
przed pokojem Jędruszewskiej i widzi wychodzącą z
niego dziewczynę, bierze ją oczywiście za słynną
tenisistkę i od razu zaczyna smalić do ...

Mitchell Kowall,
Kazimierz Opaliński,
Zygmunt Zintel, Paul
Glass, Zenon Burzyński,
Sylwia Zakrzewska,
Maryla Batarowicz

Przeplatające się wzajemnie przygody trzech Polaków z
Ameryki podczas ich wizyty w "Starym Kraju". Do "starego
kraju" przypływa "Batorym" trzech Polaków z Ameryki.
Jeden przyjechał do dziadka, którego rodzina umieściła
jednak w domu starców, a teraz pospiesznie sprowadza
do domu . . . Drugi przyjeżdża, by znaleźć sobie żonę . . .
Trzeci zbiera ziemię ze słynnych pól bitewnych - sprzeda
ją potem z dużym z zyskiem swym rodakom za oceanem
...

Barbara Krafftówna,
Zbigniew Cybulski, Artur
Młodnicki, Wieńczysław
Gliński, Wiesław Gołas,
Zdzisław Maklakiewicz,
Wiesława Kwaśniewska

Felicja, główna bohaterka filmu, jest młodą, początkującą
aktorką, zakochaną bez wzajemności w koledze po fachu
- Rawiczu. Gdy pada nań podejrzenie o zabicie
volksdeutscha, dziewczyna podejmuje się ukryć go w
swoim mieszkaniu. Marzy, że Rawicz mieszkając z nią,
odwzajemni jej uczucie. Żeby mieć ukochanego przy
sobie, gotowa jest na każde poświęcenie. I rzeczywiście,
los wystawi ją kilkakrotnie na bardzo ciężką próbę. Felicja
przetrzyma jednak wszystko w nadziei, że Rawicz
zostanie z nią także, g...

Andrzej Łapicki, Alicja
Jachiewicz, Ewa
Krzyżewska, Ewa
Lemańska, Jerzy Cnota,
Gustaw Holoubek, Maja
Komorowska

Film utrzymany w konwencji snu. Czterdziestoletni
Andrzej odbywa symboliczną podróż w przeszłość.
Próbuje wyjaśnić motywy samobójstwa swojego
przyjaciela Maksa. W fantastycznych wizjach bohatera
pojawiają się widma osób, z którymi był kiedyś blisko
związany. W ślad za nim podąża wciąż grupa
przebierańców w strojach chochołów i nieudany aktor
Włodzio. W czasie pochodu pierwszomajowego Andrzej
spotyka Musię, dziewczynę, którą poznał i pokochał w
partyzantce. W rzeczywistości zginęła na Syberii. Ro...

Marian Kociniak,
Wirgiliusz Gryń, Elżbieta
Starostecka, Emil
Karewicz, Kazimierz
Rudzki, Wacław
Kowalski, Joanna
Jędryka

Film składa się z trzech części. Cz.I - Franek po lepszej
imprezie budząc się w pociągu, przypadkowym strzałem
"rozpętuje" II wojnę światową. Tym "drobnym wypadkiem"
zaczyna się zwariowana komedia, której akcja rozgrywa
się w obozie jenieckim, w Austrii, Jugosławii, Afryce, na
lądzie, morzu i w powietrzu. Franuś swoim "sprytem"
doprowadza do szału Niemców, Jugosłowian, Włochów, a
zwłaszcza spokojnego oficera brytyjskiego (świetny
Rudzki), doprowadza do kilku buntów, m.in. w Legii
Cudzoziemskiej,...
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Emilia Krakowska, Halina
Kowalska, Małgorzata
Kupczyńska, Józef
Nowak, Zdzisław
Maklakiewicz, Jan
Himilsbach, Iga
Cembrzyńska

W pociągu jadącym do Zakopanego spotyka się dwóch
pasażerów - reżyser filmowy Kozłowski (Zdzisław
Maklakiewicz) oraz literat Narożny (Jan Himilsbach). W
czasie podróży obaj dochodzą do wniosku, że chcieliby
wspólnie nakręcić film. Na miejscu zatrzymują się w domu
pracy twórczej Muza, gdzie zamierzają napisać
scenariusz oraz znaleźć odtwórczynię głównej roli. Ich
wybór pada na jedną z wczasowiczek (Halina Kowalska),
a także na Alinę, kierowniczkę Muzy (Emilia Krakowska).
Wkrótce między kandydatka...

Barbara Ludwiżanka,
Wanda Łuczycka, Jerzy
Dobrowolski, Krzysztof
Litwin, Jacek
Woszczerowicz,
Małgorzata Lorentowicz,
Bronisław Pawlik

Ewa Lemańska, Bogusz
Bilewski, Marian
Kociniak, Janusz
Kłosiński, Marek
Perepeczko, Witold
Pyrkosz, August
Kowalczyk

Tatrzański zbójnik przeciwstawia się austriackiemu
zaborcy oraz staje w obronie uciśnionych chłopów.
Przygodowo - komediowa opowieść o legendarnym
zbójniku tatrzańskim łupiącym możnych i stającym w
obronie biednych. Kinowa wersja serialu telewizyjnego, w
której wykorzystano fragmenty odcinków: 1-3, 7, 9, 12-13.
W odróżnieniu do serialu, w którym każdy z odcinków
opowiada odrębną, zamkniętą historię, film fabularny jest
bardziej zwięzły dramaturgicznie. W filmie nie brak
humoru, zabawnych scen, ...

Andrzej Łapicki,
Wiesława Niemyska,
Ivan Pereverzev, Andrzej
Antkowiak, Zdzisław
Maklakiewicz, Ludwik
Pak, Jolanta Lothe

Marzec 1945 roku. Trwają walki o Kołobrzeg, biorą w nich
udział żołnierze kompanii o kryptonimie "Jarzębina
Czerwona", dowodzonej przez porucznika Kotarskiego.
"Jarzębina" toczy ciężkie walki o każdy dom, o każdą
piędź ziemi. Przychodzą jej z pomocą artylerzyści i
saperzy. Niemcy kapitulują. Żołnierze podchodzą do
morza. Nie ma wśród nich najlepszego przyjaciela
porucznika Kotarskiego: chorążego Kręckiego, zginął tuż
przed zakończeniem operacji. Epicki dramat wojenny,
przedstawiający bitwę o Koł...

Janusz Strachocki,
Kazimierz Dejmek, Zofia
Mysłakowska, Hanka
Bielicka, Feliks
Żukowski, Janusz
Ciężkowski, Zofia
Perczyńska

Jest rok 1946. We wsi zjawia się młody nauczyciel,
Stempkiewicz, który podejmuje zdecydowaną walkę z
ciemnotą i zacofaniem. Doprowadza do założenia
elektryczności, remontuje dwór, urządza w nim szkołę i
świetlicę. Naraża się tym młynarzowi, który jest nie tylko
bogaczem wyzyskującym chłopów, ale ponadto pędzi
nielegalnie bimber....
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Franciszek Pieczka,
Bogusław Linda, Grażyna
Błęcka-Kolska,
Katarzyna
Aleksandrowicz, Olgierd
Łukaszewicz, Wiesław
Cichy, Renata
Pałys-Wilkowska

Na polnej drodze wędrowny dziad znajduje kobyłkę, która,
obita i schorowana, zdycha. Dziad grzebie kobyłkę i rzuca
klątwę na wioskę, w której zamęczono zwierzę. W wiosce
mieszka Jańcio, filozof, człowiek kochający życie i swoją
młodą żonę, Weronkę. Jańcio żyje w zgodzie z Bogiem i
nie przypuszcza, że zostanie przez niego wystawiony na
próbę. Przekonuje się o posiadanej mocy czynienia
cudów. Zostawia swoją ciężarną żonę i rusza w świat,
obiecując wrócić przed rozwiązaniem.
Na polnej drodze wędro...

Eugeniusz Bodo,
Stanisława Wysocka,
Antoni Fertner, Ina
Benita, Tadeusz Olsza,
Ludwik Sempoliński,
Loda Niemirzanka

Hrabia Karol Boratyński (Eugeniusz Bodo) wyjeżdża do
Londynu. Pod jego nieobecność lokaj hrabiego (Ludwik
Sempoliński), udając swego pracodawcę, prosi znanego
przemysłowca, prezesa Pudłowicza (Antoni Fertner) o
rękę jego pięknej córki Hanny (Ina Benita) i równocześnie
o pożyczkę pewnej kwoty pieniędzy (hrabia i Pudłowicz
nie znali się do tej pory osobiście). Zrujnowany Pudłowicz
zgadza się, licząc na to, że dzięki ślubowi córki z
pochodzącym ze starej, arystokratycznej rodziny hrabią,
będzie móg...

Jerzy Felczyński, Jan
Gorzkowski, Piotr
Skarga, Jerzy Kamas,
Jadwiga Polanowska,
Pola Raksa, Stanisław
Mikulski

Bill Harding prowadzi spokojne, ustabilizowane życie z
drugą żoną Betsy. Pewnego dnia spotyka swoją byłą żonę
Angelikę i odwozi ją do domu. Później dowiaduje się, że
zabito jej kochanka Jamesa i Angelika została podejrzana
o morderstwo. Bill był z nią w czasie, gdy popełniono
zbrodnię. Są świadkowie, ale milczą ze względu na Betsy
i jej siostrę Daphne. Bill, wplątany w sieć kłamstw i
skomplikowane sytuacje, zostaje zmuszony do wykrycia
zabójcy na własną rękę.

Eugeniusz Bodo, Ina
Benita, Konrad Tom,
Mieczysława Ćwiklińska,
Wiktor Biegański,
Zygmunt Chmielewski,
Franciszek Petersile

Piękna Ania zakochuje się z wzajemnością w ubogim
subiekcie Jurku, podającym się zresztą (w wyniku
pewnego nieporozumienia) za radcę Chełmońskiego.
Rodzice Ani stojący na progu bankructwa pragną wydać
córkę bogato za mąż. Na przyszłego zięcia wybierają ku
przerażeniu dziewczyny podstarzałego gbura, niejakiego
Krachta. Kiedy po pewnym czasie zjawia się prawdziwy
radca Chełmoński, Jurek zmuszony jest wyznać Ani
prawdę. Dziewczyny to co prawda nie zniechęca, wyznaje
jednak ukochanemu prawdę o swoje...

Lena Żelichowska, Lala
Górska, Juliusz
Łuszczewski, Stanisław
Purzycki, Jerzy
Klimaszewski, Marian
Zajączkowski, Stefan
Jaracz

Kurczek, były aktor, pracuje jako sufler. Jest zgorzkniały.
Marzy o zagraniu roli Napoleona, którego uważa za
symbol nadludzkiej potęgi i siły. Poznaje Ludwikę, z którą
się żeni. Przyłapuje żonę na zdradzie z amantem
teatralnym Grywiczem. Dowiaduje się również, że Grywicz
ma zagrać w przygotowywanej sztuce rolę Napoleona.
Nocą przychodzi do niego, żądając, aby zwrócił mu żonę.
Zostaje wyśmiany. Zabija Grywicza, pozorując jego
samobójstwo. Kurczek, dzięki powstałej sytuacji, gra rolę
Napoleona. O...
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Małgorzata Pritulak,
Regina Regulska, Alicja
Burakowska, Irena
Łopatowska, Krystyna
Grycner, Marlena
Miarczyńska, Maria
Klejdysz

W zakładzie poprawczym odbywa się ślub jednej z
dziewcząt, Helenki. Przechodzi ona pod prawną opiekę
męża i warunkowo opuszcza zakład. Urzędnik USC
zwraca uwagę na przyjaciółkę Helenki, Dankę,
dziewczynę o bystrej twarzy, która odbywa karę za
usiłowanie zabójstwa chłopaka; nie może o niej
zapomnieć. Postanawia odnaleźć jej rodziców i skłonić do
zainteresowania się córką. Ojciec, motorniczy
tramwajowy, odmawia zabrania dziewczyny z
poprawczaka. Matka, sprzątaczka, życzy jej zgnicia w
więzieniu. U...
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Stanisław Łapiński,
Ludwik Benoit, Barbara
Rachwalska, Krystyna
Feldman, Henryk
Jóźwiak, Zygmunt
Malawski, Henryk
Staszewski

Lech Grzmociński,
Michał Szewczyk,
Krystyna Królówna,
Feliks Żukowski, Eliasz
Kuziemski, Jan
Kreczmar, Karol
Strasburger

Napisana przez syna bohatera autentycznych wydarzeń
historia poszukiwania dziesięciu żołnierzy Września,
którym przyznano krzyże Virtuti Militari, o czym ich
dowódca dowiedział się w dwadzieścia lat po wojnie.
Wiele lat po wojnie emerytowany pułkownik dowiaduje
się, że nie wykonał we wrześniu 1939 roku rozkazu: nie
wręczył dziesięciu krzyży Virtuti Militari najdzielniejszym
spośród swoich żołnierzy. Zleca wykonanie tego rozkazu
swemu synowi, młodemu dziennikarzowi. Ten odnajduje
wszystkich - poz...

Barbara Horawianka,
Stanisław Zaczyk, Maria
Kowalik, Mirosław
Konarowski, Romuald
Drzazga, Alicja Pawlicka,
Anna Wesołowska

Marta, uczennica warszawskiego liceum, mieszka tylko z
matką, z zawodu dziennikarką, owdowiałą przed dwoma
laty. Dziewczyna przeżywa typowe problemy
szesnastolatki. Zakochuje się w miłym i przystojnym
Michale, ale próbuje ją też podrywać jego kolega Patryk,
chłopak z zamożnej rodziny. Z matką wiążą ją więzy
prawdziwej przyjaźni i zrozumienia. Toteż przeżywa szok,
dowiedziawszy się, że mama poza nią ma kogoś równie
bliskiego, kogo zamierza wkrótce poślubić. W dodatku jej
ojczymem ma zostać rozwie...
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Barbara Kwiatkowska,
Ignacy Gogolewski, Ewa
Ciepiela, Anna
Pleskaczewska-Halcewic
z, Ryszard Filipski,
Aleksander Fogiel,
Daniel Olbrychski

Dramat psychologiczno - obyczajowy: historia miłości
między utalentowanym lekkoatletą (Daniel Olbrychski), a
tajemniczą dziewczyną (Barbara Kwiatkowska). Główny
bohater, Marek Arens poznaje na balu przebierańców
dziewczynę, której twarz ukryta była pod czarczafem.
Oczarowany jej wspaniałymi czarnymi oczami zakochuje
się. Jednak nie potrafi jej odnaleźć i wplątuje się w
romanse z innymi kobietami cały czas jej poszukując.
Żyje marzeniami o wielkiej miłości, kreując siebie w
kolejnych nieudanych p...

Wanda Łuczycka,
Jadwiga Barańska,
Tadeusz Fijewski,
Mieczysław Pawlikowski,
Tadeusz Cygler

Dwie humoreski obyczajowe, znakomite studium
charakterów. Kameralne obrazki dramaturgiczne,
ilustrujące absurdalność wielu ludzkich poczynań.
Pamiętne kreacje aktorskie Tadeusza Fijewskiego,
Mieczysława Pawlikowskiego, Wandy Łuczyckiej i przede
wszystkim Jadwigi Barańskiej, która stworzyła dwie
krańcowo różne postaci, Natalii z "Oświadczyn" i Tatiany
z "Jubileuszu".
Pan Łomow zamierza oświadczyć się pannie Natalii.
Oboje równie mocno pragną sfinalizowania planów
małżeńskich - popycha ich ku tem...

Molly Picon, Maks Bożyk,
Symche Fostel, Dora
Fakiel, Leon Liebgold,
Chana Lewin, Abe
Ellstein

Itke (Molly Picon) z trudem zarabia na życie grą na
skrzypcach na jarmarkach i podwórkach w małym
miasteczku, w którym mieszka ze swoim starym ojcem
Arie (Symcha Fostel). Gdy zostają wyrzuceni z
mieszkania, postanawiają wyjechać. Chcąc uniknąć
zaczepek ze strony natrętnych mężczyzn, Itke przebiera
się za chłopca i jako Judeł rusza z ojcem przed siebie.
Ojciec na kontrabasie, a ona na swoich małych
skrzypeczkach koncertują na ulicach najbliższego miasta.
Gdy na jednym z podwórek spotykają parę m...

Wanda Neumann,
Janusz Bukowski, Zofia
Truszkowska, Antonina
Gordon-Górecka,
Wirgiliusz Gryń, Gabriel
Nehrebecki, Bolesław
Płotnicki

Dwudziestopięcioletnia Anna po wyjściu za mąż
dowiaduje się, że jest przybranym dzieckiem. Postanawia
odnaleźć swoją rodzinę. W telewizji ukazuje się jej stara
fotografia. Zgłaszają się różne osoby. Dla jednej jest Julią,
dla drugiej - Anną, dla trzeciej - Genowefą . . . Poniecha
jednak dalszych poszukiwań, bo jej szczęściu rodzinnemu
grozi ruina.

Joanna Szczerbic,
Teresa Szmigielówna,
Tadeusz Schmidt, Jacek
Domański, Zygmunt
Kęstowicz, Wacław
Kowalski, Józef Pieracki

Film opowiada historię trenera skoczków do wody Pawła
Jańczaka (Zbigniew Cybulski). Trener kadry, zostaje
pozbawiony uprawnień po tragicznym wypadku jednego z
jego podopiecznych. Trafia na prowincję a tam, w młodej
dziewczynie - Majce (Joanna Szczerbic), odkrywa wielki
talent. Pod okiem Jańczaka Majka rozpoczyna treningi,
lecz dowiedziawszy się o prawdziwym powodzie pobytu
trenera na wsi dziewczyna chce się wycofać. Paweł się
nie poddaje, za wszelką cenę chce ją zmusić do startu...
Film opowia...
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Andrzej Łapicki

W 1952 roku mijało już 8 lat panowania w Polsce władzy
ludowej. Te 8 lat w swym dokumencie podsumowuje
Joanna Rojewska.
W 1952 roku mijało już 8 lat panowania w Polsce władzy
ludowej. Te 8 lat w swym dokumencie podsumowuje
Joanna Rojewska.

Gustaw Holoubek, Irena
Malkiewicz, Kalina
Jędrusik, Tadeusz
Janczar, Wieńczysław
Gliński, Aleksander
Bardini, Edward
Dziewoński

Dyrektor teatru ma kłopoty z wystawieniem sztuki "Trzeci
dzwonek". Główna gwiazda zespołu najpierw zgadza
zagrać rolę charakterystyczną, a nie amantki, potem
jednak się wycofuje. Reżyser faworyzuje swą przyjaciółkę,
Perczykównę, główny amant żąda podwyżki . . . W końcu
główną rolę obejmuje suflerka i dzięki temu premiera
może się odbyć.
Dyrektor teatru ma kłopoty z wystawieniem sztuki "Trzeci
dzwonek". Główna gwiazda zespołu najpierw zgadza
zagrać rolę charakterystyczną, a nie amantki, potem je...

Zygmunt Zintel, Czesław
Roszkowski, Marek
Szyszkowski, Maria
Gella, Teofila
Koronkiewicz, Tadeusz
Fijewski, Kalina Jędrusik

Starsze panie - wróżki Terencja i Felicja - posłużyły
malarzowi Makowskiemu jako modele do ilustracji bajek.
Po wydaniu książki, na przyjęciu w pracowni okazuje się,
że we wszystkich egzemplarzach bajek zniknęły strony z
ilustracjami przedstawiającymi wróżki. One tymczasem
wędrują po Krakowie. Parasol służy im jako antena, dzięki
której kontaktują się z "krainą czarów". Zamierzają udać
się na szczyt wieży Kościoła Mariackiego, gdzie dostaną
"kalosze szczęścia". Dzięki tym niezwykłym butom można
...

Zofia Słaboszowska,
Jadwiga Chojnacka,
Henryk Borowski,
Barbara Horawianka,
Monika Ziomek,
Kazimierz Dębicki, Piotr
Kurowski

Maniuś-złodziejaszek, miejski lump, powraca do
kamienicy, gdzie mieszka. Huraganowy ogień różnych
rodzajów broni nęka przez kolejny tydzień mieszkańców i
żołnierzy powstańczej Warszawy. Dramatyczne walki
toczą się o zdobycie wody. Schron w piwnicy zajmują
poza Maniusiem energiczna dozorczyni ze swym
potulnym mężem, stary i ciężko chory na serce profesor,
młoda matka z małą córeczką i dziewczyna Ewa.
Dozorczyni wyprawia męża po wodę. W chwilę później
następuje wybuch, kamienica się wali. Po przeż...

Jerzy Zelnik, Ligia
Branice, Tadeusz
Kondrat, Tadeusz
Fijewski

Akcja filmu, jak również i pierwowzoru literackiego,
rozgrywa się w scenerii XIX - wiecznej Warszawy. Na tym
tle zostały opowiedziane dziwne koleje losu pewnej
kamizelki. [www.filmpolski.pl]
Akcja filmu, jak również i pierwowzoru literackiego,
rozgrywa się w scenerii XIX - wiecznej Warszawy. Na tym
tle zostały opowiedziane dziwne koleje losu pewnej
kamizelki. [www.filmpolski.pl]
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Teresa Iżewska, Tadeusz
Janczar, Emil Karewicz,
Wieńczysław Gliński,
Vladek Sheybal, Tadeusz
Gwiazdowski, Stanisław
Mikulski

Ostatnie chwile Powstania Warszawskiego, oddział
żołnierzy AK próbuje przejść przez kanały do broniącego
się jeszcze Śródmieścia.
Historia ostatnich godzin życia żołnierzy Armii Krajowej,
walczących w Powstaniu Warszawskim. Po nieudanej
próbie przebicia się przez stanowiska oddziałów
niemieckich, kompania porucznika Zadry otrzymuje
polecenie przedostania się z Mokotowa do wciąż
walczącego Śródmieścia. Jedyna droga dotarcia do tego
miejsca prowadzi przez kanały.

Tadeusz Fijewski,
Wieńczysław Gliński,
Aleksander
Dzwonkowski, Stanisław
Jaworski, Stefan Bartik,
Barbara Modelska,
Leonard Andrzejewski

Warszawa, lata pięćdziesiąte. Skromny kasjer PZU, pan
Anatol, wybierając się z żoną na towarzyskie spotkanie
traci nakrycie głowy. Czując się źle bez kapelusza,
pośpiesznie kupuje nowy o oryginalnym fasonie.
Wracających późnym wieczorem okradają złodzieje, ale
na widok kapelusza pana Anatola zwracają wszystko,
przepraszając za omyłkę. Od tej pory Anatol będzie
znajdował w swych kieszeniach różne cenne przedmioty,
co stanie się powodem zazdrości żony. Odnosząc do
komisariatu "znaleziska", Anatol ...

Wiesław Gołas, Michał
Szewczyk, Barbara
Połomska, Pola Raksa,
Krystyna Feldman,
Bohdana Majda, Jerzy
Walczak

Pierwszy polski serial kryminalny z Wiesławem Gołasem
w roli sympatycznego kapitana Sowy. Funkcjonariusz w
czarnej, skórzanej marynarce i sweterku polo, łamiący
wszelkie opory moralne, 500-złotowy banknot z
"górnikiem", szczyt dobrego smaku - papierosy "Silesia",
radiowóz marki "Warszawa" i mrożący krew w żyłach
pościg na brukowanych kostką ulicach Warszawy syrenką za starym wartburgiem. To klimat, który wyprany dziś z politycznych i propagandowych
kontekstów - budzi w widzach odruch sympaty...

Wiesław Gołas, Michał
Szewczyk, Barbara
Połomska, Pola Raksa,
Krystyna Feldman,
Bohdana Majda, Jerzy
Walczak

Pierwszy polski serial kryminalny z Wiesławem Gołasem
w roli sympatycznego kapitana Sowy. Funkcjonariusz w
czarnej, skórzanej marynarce i sweterku polo, łamiący
wszelkie opory moralne, 500-złotowy banknot z
"górnikiem", szczyt dobrego smaku - papierosy "Silesia",
radiowóz marki "Warszawa" i mrożący krew w żyłach
pościg na brukowanych kostką ulicach Warszawy syrenką za starym wartburgiem. To klimat, który wyprany dziś z politycznych i propagandowych
kontekstów - budzi w widzach odruch sympaty...

Witold Skaruch, Józef
Nalberczak, Adam
Mularczyk, Aleksander
Dzwonkowski, Henryk
Borowski, Władysław
Hańcza, Franciszek
Pieczka

Tworzywem literackim, na którym Janusz Zaorski oparł
scenariusz filmu, było słuchowisko radiowe Stanisława
Grochowiaka z 1965 r., choć w czołówce nie ma wzmianki
na ten temat. "Kaprysy Łazarza" to opowieść o starym
wieśniaku, Jacentym, który zbliża się do kresu swoich dni.
Bliscy i sąsiedzi są już do jego śmierci przygotowani.
Żona - prawie wdowa, dwaj synowie - pogodzeni ze stratą
ojca, trumna gotowa, ksiądz czeka. Okazuje się jednak,
że główny zainteresowany zaczyna zachowywać się
niezgodnie z...
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Michał Anioł, Edward
Żentara, Dorota
Kamińska, Zbigniew
Buczkowski, Jerzy Trela,
Halina Buyno-Łoza,
Bernard Ładysz

Do sennego mazurskiego miasteczka przyjeżdżają dwaj
przyjaciele, plastycy - Piotr (Edward Żentara) i Michał
(Michał Anioł). Niedługo potem pojawia się piękna żona
Piotra, Dorota (Dorota Kamińska). Cała trójka, jej sposób
bycia, wygląd, są swego rodzaju wyzwaniem dla
miejscowej grupy chuliganów, którym przewodzi Roman
(Zbigniew Buczkowski). Piotr jest świetnym karateką,
który chętnie demonstruje swoje umiejętności. Roman już
niejeden raz ze swoją grupą brał udział w bójkach. Gdy
więc dochodzi do ...

Tadeusz Borowski, Anna
Seniuk, Halina Kowalska,
Elżbieta Gorzycka,
Bogusz Bilewski, Adolf
Chronicki, Eliasz
Kuziemski

Młody lekarz, Adam Rawicz, podejmuje pracę w małym
miasteczku wschodniej Polski. Związuje się z Teresą,
żoną ciężko chorego dyrektora szkoły. Musi też orzec
przyczynę zgonu dziecka. Istnieje podejrzenie, że zabiła
je matka, było to bowiem dziecko nieślubne. Wszyscy
radzą lekarzowi zatuszowanie sprawy. On jednak
decyduje się na sekcję zwłok, która wykazuje, że dziecko
mogło się udusić samo. (za www.filmpolski.pl)
Młody lekarz, Adam Rawicz, podejmuje pracę w małym
miasteczku wschodniej Polski. Zw...

Jan Świderski, Adam
Mularczyk, Wanda
Łuczycka, Andrzej
Hrydzewicz, Lidia
Korsakówna, Tadeusz
Janczar, Bronisław
Dardziński

W kraju zjawia się agent obcego wywiadu, Karwowski,
przysłany z Zachodu. Ma nawiązać kontakty,
zorganizować siatkę dywersyjno - szpiegowską, lecz
okazuje się, że nikt nie godzi się na współpracę. . . .
Osamotniony szpieg zostaje wreszcie aresztowany przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
W kraju zjawia się agent obcego wywiadu, Karwowski,
przysłany z Zachodu. Ma nawiązać kontakty,
zorganizować siatkę dywersyjno - szpiegowską, lecz
okazuje się, że nikt nie godzi się na współpracę. . . . Os...

Roman Wilhelmi, Jerzy
Bończak, Grażyna
Barszczewska, Bronisław
Pawlik, Tadeusz
Pluciński, Leonard
Pietraszak, Wojciech
Pokora

Bezrobotny urzędnik pocztowy z prowincji wyrusza do
Warszawy w poszukiwaniu posady. Przypadek zrządza,
że znajduje na ulicy zaproszenie na rządowy raut.
Awantura zrobiona dyrektorowi gabinetu premiera
sprawia, że staje się bohaterem wieczoru. Tak
rozpoczyna się zawrotna kariera Nikodema Dyzmy.
Bezrobotny urzędnik pocztowy z prowincji wyrusza do
Warszawy w poszukiwaniu posady. Przypadek zrządza,
że znajduje na ulicy zaproszenie na rządowy raut.
Awantura zrobiona dyrektorowi gabinetu premiera spr...

Anna Dymna, Eugeniusz
Priwieziencew, Janusz
Bukowski, Andrzej Kierc,
Małgorzata Pritulak,
Halina Buyno-Łoza,
Maria Zbyszewska

Reporter radiowy pyta o najważniejszy dzień życia
młodego chłopaka, pochodzącego ze wsi. Indagowany
przyjechał do miasta, aby ułożyć sobie życie wedle
swoich marzeń i nadziei. Rzeczywistość jednak
dramatycznie rozmija się z młodzieńczymi fantazjami.
Rozczarowany bohater postanawia wrócić do swej
pierwszej dziewczyny. Jego "najważniejszy dzień życia"
jeszcze nie nadszedł...
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Tadeusz Fijewski, Iza
Nowocin, Bronisław
Pawlik, Zdzisław
Maklakiewicz, Barbara
Horawianka, Aleksander
Fogiel, Włodzimierz
Skoczylas

Telewizyjna adaptacja noweli Bolesława Prusa - pełna
ciepła historia o ludzkich cierpieniach i radościach,
współczuciu dla nieszczęśliwych i upośledzonych. Stary
warszawski adwokat, na co dzień egoista, przejmuje się
życiem niewidomej dziewczynki, którą obserwuje przez
okno. Rezygnuje z ciszy i spokoju, widząc że muzyka
katarynki sprawia dziecku radość, co więcej - postanawia
zająć się jej losem.
Telewizyjna adaptacja noweli Bolesława Prusa - pełna
ciepła historia o ludzkich cierpieniach i rado...

Stanisław Niwiński, Marta
Lipińska, Zbigniew
Sawan, Wiktor
Grotowicz, Aleksander
Fogiel, Zdzisław
Maklakiewicz, Leon
Niemczyk

Nowo wybudowany wiadukt runął, powodując śmierć kilku
osób. Młody projektant, inżynier Hulewicz, nie ma sobie
nic do zarzucenia, jego koledzy projektanci również. W
czasie rozprawy okazuje się, że zastosowano inne niż
przewidywał projekt materiały budowlane. Skazany
zostaje kierownik robót Bień, wszyscy jednak są
odpowiedzialni za katastrofę. Hulewicz wyjeżdża, chcąc
zerwać z dotychczasowym środowiskiem. Nawet miłość
oddanej mu Hanki nie jest w stanie go zatrzymać.
Nowo wybudowany wiadukt runął...

Krzysztof Chamiec,
Ignacy Machowski,
Barbara Wrzesińska,
Mieczysław Kalenik,
Wiesław Gołas,
Władysław Hańcza,
Kazimierz Kaczor

Król Kazimierz, będąc na łożu śmierci, wspomina swoje
życie i niełatwe panowanie.

Mira Zimińska, Adolf
Dymsza, Liliana
Zielińska, Mariusz
Maszyński, Michał
Halicz, Witold Conti,
Juliusz Łuszczewski

Biedny muzyk Alojzy Kędziorek kocha się z wzajemnością
w córce Sagankiewicza Renacie, którą rodzina chce
wydać za bogatego rzeźnika Balerona. Hipek, przyjaciel
Alojzego, sprzedaje jego piosenkę dyrektorowi teatru.
Piosenka robi furorę. Alojzy zostaje omyłkowo zamknięty
w nowo otwartym szpitalu psychiatrycznym. Udaje mu się
stamtąd uciec. Idzie do teatru, w którym śpiewają jego
piosenkę. Otrzymuje rzęsiste brawa i zamówienie na
nowe utwory. Rodzina Renaty godzi się na jej małżeństwo
z Kędziorkiem...

Arkadiusz Bazak, Irena
Horecka, Magdalena
Zawadzka, Irena Karel,
Halina Kossobudzka,
Ann Smyrner, Helga
Sommerfeld

Dramat wojenny, obrazujący funkcjonowanie
ustanowionego przez Hitlera prawa "czystości rasowej",
zabraniającego robotnikom cudzoziemskim wszelkich
kontaktów z Niemcami. Cudzoziemcy na przymusowych
robotach w hitlerowskich Niemczech. Za bliższe kontakty
z Niemcami czekała obie strony śmierć, więzienie lub
napiętnowanie. Polaka Władysława oraz wdowę i jej córkę
Lindę, innego Polaka za romans z niemiecką dziewczyną,
dwóch amerykańskich jeńców i Niemkę, która jednemu z
nich urodziła dziecko, niemiec...
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Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Witold Pyrkosz,
Mirosława Dubrawska,
Jerzy Zass, Marek
Lewandowski, Hanna
Balińska, Krystyna
Królówna, Witold Kałuski

Andrzej Łapicki

Film ukazuje powstanie miasta i kombinatu Nowa Huta.
Film ukazuje powstanie miasta i kombinatu Nowa Huta.

Stanisław Milski,
Krzysztof Chamiec,
Wojciech Pilarski, Jerzy
Jogałła, Marian Łącz,
Nikolai Rybnikov, Janusz
Bylczyński

Odyseja 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego
rozgrywająca się wiosną 1945 r. Wojna dobiega końca,
żołnierze polscy walczą w operacji berlińskiej. Wśród nich
są kapral Wojciech Naróg, porucznik Kaczmarek,
szeregowcy Ostrejko, Bagiński, Bacioch i Zalewski oraz
major Polak (Rosjanin wysłany do 1 Armii). W
zmaganiach z Niemcami biorą udział także chłopi,
powstaniec warszawski i przesiedleniec zza Buga. Po
ciężkich walkach oddziałom LWP udaje się zdobyć Berlin
i zawiesić polską flagę na gmachu Reichstag...
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Tadeusz Kwinta,
Kazimierz Opaliński

Animacja, Groteska filmowa,
Krótkometrażowy, Surrealistyczny
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Zofia Mrozowska, Emilia
Krakowska, Wieńczysław
Gliński, Wanda
Łuczycka, Tadeusz
Byrski, Zdzisław
Wardejn, Janusz Zaorski

Trwają ostatnie przygotowania do premiery "Domu kobiet"
na benefis, Klarę Naimską oblegają dziennikarze,
reporterzy, reżyserzy dokumentaliści, przyjeżdża nawet
delegacja z rodzinnego miasta. Ją samą rocznica skłania
do refleksji na temat życia i sensu własnej pracy.
Podsumowanie nie wypada najlepiej. Bohaterka, choć
otoczona przyjaciółmi i wielbicielami, czuje się samotna i
nierozumiana. Z jej rozmyślaniami kontrastuje
bezpretensjonalny sposób bycia manikiurzystki Angeliki,
nie obciążonej balast...
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Mirosław Kijowicz z ogromną konsekwencją powracał w
swoich prostych filmach do jednego tematu: stosunku
jednostki wobec systemu. Czasem jest to beztroski
uczestnik manifestacji politycznej (Sztandar), czasem
niewolnik we władzy pana (Młyn), innym znów razem
kukła, w którą życie tchnął jej twórca (Wiklinowy kosz).
Należące do tego nurtu "Klatki" zdobyły najwięcej nagród
na międzynarodowych festiwalach zapewne ze względu
na przejrzystość układu między ofiarą i katem, w tym
przypadku więźniem i str...

Animacja, Krótkometrażowy
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Barbara Drapińska, Lidia
Korsakówna, Pola
Raksa, Kazimierz
Brusikiewicz, Andrzej
May, Irena Kwiatkowska,
Jan Kobuszewski

Film muzyczny zrealizowany na podstawie sztuki Michała
Bałuckiego, popularnego polskiego dramaturga końca XIX
wieku, którego dorobek zaliczany jest do żelaznego
repertuaru polskich teatrów. Jego najbardziej znanymi
sztukami są - obok "Klubu kawalerów"- "Dom otwarty" i
"Grube ryby". Akcja filmu rozgrywa się w Krakowie, na
początku XX wieku. Kilku miejscowych antyfeministów
zaliczających się do lokalnej elity towarzyskiej zakłada
Klub Kawalerów. Po pewnym czasie na łono klubu
powraca także chwilow...

Gustaw Holoubek,
Mieczysław Pawlikowski,
Renata Kossobudzka,
Jolanta Lothe, Marian
Glinka, Violetta Villas,
Ludwik Benoit

Krótkometrażowy, Obyczajowy,
Psychologiczny

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"
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Ignacy Machowski,
Andrzej Łapicki,
Mieczysław Pawlikowski,
Aleksandra Leszczyńska,
Andrzej Krasicki,
Seweryn Butrym, Maria
Ciesielska

Krzysztof Chamiec,
Wanda Koczeska, Ewa
Wiśniewska, Janusz
Zakrzeński, Stanisław
Zaczyk, Jolanta Zykun,
Krzysztof Wróblewski

Adaptacja opowiadania Aleksandra Świętochowskiego.
Utwór głównego ideologa polskiego pozytywizmu reżyser
potraktował jako pretekst do podzielenia się z widzami
kilkoma refleksjami na temat mrocznych tajników ludzkiej
duszy. Młody człowiek nazwiskiem Wacław Urbin
otrzymuje propozycję wstąpienia do Klubu Szachistów.
Nazwa ta wszakże niewiele ma wspólnego z faktyczną
działalnością stowarzyszenia. Klub, złożony z
najszacowniejszych obywateli miasta, prowadzi
klasyfikację popełnionych przez poszczegó...
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Bogumił Kobiela

Film utrzymany jest w konwencji ukrytej kamery - wybitny
polski aktor Bogumił Kobiela, spacerując po sopockiej
plaży, wykorzystuje swój talent komediowy do tworzenia
licznych, zabawnych sytuacji - zagaduje plażowiczów,
żartuje, prowokuje.

Colin Firth, Krzysztof
Chamiec, Barbara
Krafftówna, Lisa Zane,
Wanda Koczeska, Billy
Zane, Scott Wilson

Akcja sztuki rozgrywa się w nowojorskim środowisku
teatralnym. Piotr Dulluth znajduje w swoim mieszkaniu
powieszoną młodą dziewczynę Nelly. Początkowo policja
stwierdza samobójstwo, później okazuje się, że
dziewczyna została zamordowana. Inspektor Barnes
podejrzewa Piotra; świadkowie zeznają, że Piotr był
kochankiem Nelly. Piotr, broniąc się przed fałszywymi
oskarżeniami, sam próbuje wyjaśnić sprawę.

Adam Brodzisz, Jadwiga
Andrzejewska, Maria
Bogda, Wanda
Jarszewska, Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Helena Zarembina,
Stefan Hnydziński

Wiejska dziewczyna Marysia Żurkówna pada ofiarą szajki
handlarzy "żywym towarem". Za ich namową jedzie do
swej siostry do Brazylii. Jest świadkiem jej śmierci (siostra
też była ofiarą handlu kobietami). Marysię ratują polscy
marynarze. Akcja polskiej policji doprowadza do
unieszkodliwienia całej szajki. Dramat
sensacyjno-obyczajowy, zrealizowany pod protektoratem i
przy udziale Polskiego Komitetu Walki z Handlem
Kobietami i Dziećmi, poziomem artystycznym wyróżniał
się korzystnie spośród innych f...

Komedia dokumentalna, Krótkometrażowy

Dramat, Spektakl telewizyjny, Teatr
Sensacji "Kobra"
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Władysław Hańcza,
Wacław Kowalski, Anna
Dymna, Halina
Buyno-Łoza, Duchyll
Martin Smith, Maria
Zbyszewska, Aleksander
Fogiel

Pawlak i Kargul, wraz z wnuczką Anią, lecą do Chicago
na zaproszenie Johna, brata Kazimierza.
Trzecia część komediowej opowieści o rodzinach
Pawlaków i Karguli. Seniorowie obu rodów oraz ich
wnuczka Ania otrzymują od Johna Pawlaka zaproszenie
do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się,
że John zmarł. W trakcie pogrzebowej ceremonii pojawia
się nowy członek rodziny - córka Johna. Pawlak doznaje
podwójnego szoku - nie dość, że owa Shirley jest
dzieckiem nieślubnym, to na dodatek jest M...

Okładka

Tytuł

Komedia, Muzyczny

Komedia, Muzyczny

Melodramat

Kryminał

Spektakl telewizyjny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

62 /
187

Obsada

Opis

Feliks Chmurkowski,
Helena Grossówna,
Władysław Grabowski,
Józef Kondrat, Lidia
Wysocka, Emanuel
Schlechter, Wanda
Jarszewska

Hanka (Lidia Wysocka), młoda i piękna córka
przemysłowca Żarskiego (Kazimierz Junosza-Stępowski),
jest aktorką. Pod artystycznym pseudonimem Lidia
Relska odnosi oszałamiający sukces w warszawskiej rewii
"Mnie wystarczy słówko". W przerwie setnego
przedstawienia otrzymuje tajemniczy telegram, po
przeczytaniu którego opuszcza natychmiast teatr i leci
samolotem do Lwowa. Zatrzymuje się w hotelu, w którym
mieszka jej ojciec. Przybył tu, żeby podpisać kontrakt ze
znanym potentatem naftowym, prezesem ...

Jacek Fedorowicz, Alicja
Sędzińska, Janusz
Kłosiński, Wojciech
Rajewski, Czesław
Wołłejko, Krzysztof
Chamiec, Adam
Pawlikowski

Komedia muzyczna. Akcja toczy się w pełni lata, w
malowniczych plenerach Pojezierza Mazurskiego. Marek i
Aleksander, dwaj przyjaciele spędzający wakacje na
Mazurach, kupują używaną syrenkę. Do spłaty wozu
brakuje im jeszcze trochę pieniędzy, podejmują więc
pracę akwizytorów u impresario Koszajtisa, który z
imprezą "Jeździmy z humorkiem" objeżdża okoliczne
miejscowości letniskowe. W ośrodkach wczasowych
zarobić chcą również Pimonow i Łaput - kierownicy
zespołu big-beatowego "Żywioły". Razem z muz...

Barbara Horawianka,
Andrzej Antkowiak, Józef
Łotysz, Wiesława
Mazurkiewicz, Danuta
Wodyńska, Jan
Świderski, Ewa Milde

Ola, nauczycielka miejscowej szkoły, poznaje Janka,
pacjenta sanatorium, i Arka, jego kolegę. Obaj robią na
niej duże wrażenie. Kobieta wybiera Janka, ich romans
staje się głośny we wsi. Jesienią Janek zostaje usunięty z
sanatorium za naruszenie dyscypliny, a kierownik szkoły
sugeruje Oli brak zasad moralnych. Wzburzona kobieta
odchodzi z pracy, Arek opuszcza wieś, a kochankowie
zamieszkują w wynajmowanym pokoju. Zimą stan zdrowia
Janka pogarsza się, pewnej nocy dostaje silnego
krwotoku. Wówczas...

Joanna Jędryka,
Mieczysław Pawlikowski,
Alicja Jachiewicz, Maria
Kaniewska, Andrzej
Kozak, Grzegorz
Warchoł, Marian
Cebulski

W Zakopanem działa szajka przemytników drogich
kamieni, wykorzystująca w swojej przestępczej
działalności m.in. zagranicznych turystów. Któregoś dnia
na jednej z górskich serpentyn w wypadku zginęło dwoje
Austriaków. Ten z pozoru zwyczajny wypadek drogowy
budzi jednak podejrzenia młodego porucznika milicji,
skierowanego tutaj do pomocy w przygotowaniu pułapki
na przemytników. Funkcjonariusz podejmuje się
prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Okazuje się, że w
aferę zamieszany jest jeszcze fotograf...

Janusz Gajos, Roman
Wilhelmi, Jerzy Trela

Osobiście nie zetknęli się nigdy, choć autor sztuki podaje
dokładny czas i miejsce spotkania - Hotel Turyński, Lipsk,
rok 1747. Jan Sebastian Bach, skromny kantor w kościele
św. Tomasza, wielokrotnie bezowocnie zabiegał o
rozmowę ze sławnym rodakiem. Jerzy Fryderyk Haendel,
osiadły w Londynie, podziwiany przez całą Europę,
skutecznie unikał osobistej konfrontacji z kolegą po fachu,
z którym siłą rzeczy go porównywano. Obaj kompozytorzy
urodzeni w tym samym 1685 roku nie mogli nie znać
nawzajem s...
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Trasa pociągu towarowego w socrealistycznej konwencji:
transport koksu dla huty w Szczecinie musi dotrzeć na
czas. [Filmoteka Narodowa]
Trasa pociągu towarowego w socrealistycznej konwencji:
transport koksu dla huty w Szczecinie musi dotrzeć na
czas. [Filmoteka Narodowa]

Zofia Bodakowska,
Helena Grossówna,
Natalia Szymańska,
Stanisław Milski, Sylwia
Lipczyńska, Halina
Przybylska, Kazimierz
Talarczyk

Zrealizowane w 1960 roku "Kolorowe pończochy" składają
się z dwóch nowel, połączonych wspólnym tematem. Film
opowiada o problemach, niespełnionych marzeniach i
nadziejach dzieci, często nieświadomie krzywdzonych.
Bohaterką pierwszej, zatytułowanej "Matylda", jest córka
niezamożnej urzędniczki, marząca o kolorowych
pończochach. Niestety, jej matki nie stać na tak duży
wydatek. Tytułową bohaterką drugiej noweli jest Jadźka,
dziewięcioletnia dziewczynka, również pochodząca z
biednej rodziny. Jej dz...

Wacław Kowalski,
Bronisław Pawlik, Iga
Cembrzyńska, Zdzisław
Maklakiewicz, Zofia
Merle, Zygmunt Zintel,
Kazimierz Opaliński

Film z cyklu "Komedie pomyłek". W kalifornijskim
miasteczku osiedliła się, wśród innych emigrantów, para
Niemców. Najpierw przybył Hans i otworzył sklep, w jakiś
czas potem młoda i ładna Lora, która - ku oburzeniu
Hansa - kupiła sklep po przeciwnej stronie. Rozpoczęła
się między nimi ostra walka konkurencyjna. Lora podała
wreszcie do sądu zajadłego przeciwnika. Sędzia, nie
znając niemieckiego, udzielił im ślubu. Stopniowo zaczęli
wycofywać się z walki, aż wreszcie Hans wstąpił do
mieszkania Lory...

Ewa Radzikowska,
Henryk Boukołowski,
Barbara Rachwalska,
Wiesława Kwaśniewska,
Józef Kondrat, Jadwiga
Andrzejewska, Czesław
Kalinowski

Z prowincjonalnej trupy teatralnej uciekają Hipolit i
zakochana w nim młoda, utalentowana aktorka Dziunia.
W Rzeszowie dołączają do nich matka Dziuni, stary aktor
- reżyser Werner i młodziutki Janek; wkrótce mały ten
zespół zaczyna odnosić sukcesy sceniczne. Ojciec
zabiera jednak Hipolita do domu, a odtrąceni konkurenci
do ręki Dziuni organizują w mieście bojkot zespołu.
Dziunia i Janek nie zrażeni przeciwnościami wyjeżdżają
do Lwowa - tam oboje próbować będą szczęścia.
Z prowincjonalnej trupy ...

Zofia Rysiówna, Hanna
Stankówna, Wanda
Łuczycka, Henryk
Machalica, Ignacy
Machowski, Halina
Kossobudzka, Leszek
Teleszyński

Jedno z klasycznych przedstawień Teatru Kobry. Dramat
kryminalny.
Nora Hansen (w tej roli Zofia Rysiówna) jest świadkiem
zbrodni - nie może jednak wyjawić prawdy, gdyż w wyniku
wypadku jest całkowicie sparaliżowana. Nora jest
intensywnie leczona, więc morderca spodziewając się
szybkiego zdekonspirowania, usiłuje doprowadzić ją do
całkowitego rozstroju nerwowego. Aranżuje w tym celu, w
okresach kiedy Nora pozbawiona jest opieki,
makabryczne i wstrząsające seanse. Coraz dziwniejsze
zachowanie si...

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Dramat, Psychologiczny

Komedia, Krótkometrażowy, Western

Obyczajowy

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

63 /
187

Okładka

Tytuł

Wojenny

Dramat społeczny, Obyczajowy

Dla młodzieży, Obyczajowy,
Psychologiczny

Komedia obycz.

Psychologiczny, Wojenny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

64 /
187

Obsada

Opis

Lech Skolimowski,
Teresa Wicińska, Krystyn
Wójcik, Władysław
Głąbik, Tadeusz Hołuj,
Tadeusz Madeja, Edward
Kusztal

Henryk jest byłym więźniem w Oświęcimiu. Podczas
oprowadzania po nim wycieczki z USA wraca do dawnych
wspomnień z obozu. Przypomina mu się aresztowanie,
pobyt w obozie, śmierć żony, stawianie oporu ... (za
www.filmpolski.pl)

Ryszard Filipski, Adam
Fiut, Mariusz Gorczyński,
Michał Szewczyk,
Jadwiga Andrzejewska,
Anna Ciepielewska,
Katarzyna Karska

Romek pracuje jako kierowca w bazie transportowej.
Niestety, nie cieszy się najlepszą opinią. Pewnego dnia
brawurowo prowadząc ciężarówkę popełnia liczne
wykroczenia, a nawet potrąca przechodnia. Interweniuje
milicja. Romek zostaje zwolniony. Nadmiar wolnego
czasu wypełnia libacjami i drobnymi kradzieżami.
Dokonuje ich wspólnie z przyjaciólmi - Edkiem, Filipem i
Małym.
Romek pracuje jako kierowca w bazie transportowej.
Niestety, nie cieszy się najlepszą opinią. Pewnego dnia
brawurowo prowadząc ...

Marek Sikora, Agata
Siecińska, Józef
Nalberczak, Tadeusz
Białoszczyński, Bolesław
Płotnicki, Halina
Buyno-Łoza, Emir
Buczacki

Piętnastoletni Jurek (Marek Sikora) rozpoczyna wakacje.
Po powrocie z uroczystości zakończenia roku szkolnego
nie zastaje w domu matki ani śladu po jej rzeczach.
Wstrząśnięty chłopak biegnie do kopalni, w której pracuje
jego ojciec. Ojciec (Józef Nalberczak) zbywa go
opowieścią o konieczności nagłego wyjazdu matki do
sanatorium. Chłopiec nie bardzo w to wierzy.
Piętnastoletni Jurek (Marek Sikora) rozpoczyna wakacje.
Po powrocie z uroczystości zakończenia roku szkolnego
nie zastaje w domu matki ...

Krzysztof Majchrzak,
Anna Seniuk, Joanna
Sienkiewicz, Jerzy Block,
Marek Siudym, Tomasz
Jarosiński, Franciszek
Pieczka

Uporządkowane życie chłopa Kaziuka burzy młoda
nauczycielka, która zostaje przydzielona do niego na
kwaterę.
Akcja filmu toczy się w zapadłej wsi Taplary, gdzieś na
Białostocczyźnie. Młody chłop - Kaziuk wyjeżdża rankiem
do lasu po chrust na opał. Po powrocie zastaje w chałupie
istną rewolucję. Przedwcześnie ocielona (co wskazuje na
siły nieczyste) krowa, wędrowny dziad, nauczycielka i
prelegent z miasta, który w dodatku wytyka jego rodzinie
brak higieny, zabobonność i zacofanie. Nawołuje też d...

Jan Englert, Leonard
Pietraszak, Krystyna
Mikołajewska, Wojciech
Zasadziński, Anna
Polony, Leonard
Andrzejewski, Czesław
Mroczek

Lata okupacji niemieckiej. Tragiczna historia młodego
konspiratora, który spełniwszy podczas okupacji
obowiązek wobec swych najbliższych, popada w konflikt z
organizacją, za co musi zapłacić życiem. Grupa
konspiratorów napada na bank i zdobywa dużą sumę
pieniędzy na cele organizacyjne. W czasie ucieczki jeden
z nich, szwagier dowodzącego akcją Pawła, zostaje
schwytany. Ten wszelkimi sposobami stara się go
wydostać. Działa na własną rękę, choć wie, że za takie
postępowanie grozi mu śmierć. Dramat...
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Janusz Paluszkiewicz,
Bohaterem filmu jest rencista Sypniewski. Pewnego dnia
Janusz Kłosiński, Gustaw musi utopić małe kotki. Ale wcale nie jest to takie łatwe...
Lutkiewicz, Adam
Ferency, Joanna
Jędryka, Bolesław
Płotnicki, Helena
Dąbrowska

Elżbieta Barszczewska,
Jan Kurnakowicz, Witold
Zacharewicz, Tadeusz
Białoszczyński,
Franciszek Dominiak,
Bogusław Samborski,
Wanda Jarszewska

Gdy w 1791 r. Sejm Wielki uchwalił konstytucję 3-go
Maja, która wprowadzała rewolucyjne zmiany w
funkcjonowania państwa polskiego, caryca Rosji
Katarzyna II, obawiając się wzrostu tendencji
wolnościowych i potęgi Polski, wprowadziła w jej granice
wojska rosyjskie, Na ich czele stanął ambasador rosyjski
w Warszawie, generał Igelstrom (Gustaw Buszyński),
despota i polakożerca. Kiełkująca wśród patriotycznie
nastawionych do zachodzących zmian przedstawicieli
szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa ide...

Leon Niemczyk, Jerzy
Nowak, Jan Nowicki,
Marian Cebulski, Laura
Łącz, Liliana
Komorowska, Piotr
Krasicki

Za trzy tygodnie statek-przetwórnia Rybak Morski zawinie
do macierzystego portu po półrocznym rejsie po wodach
Afryki. Załoga żyje już myślą o spotkaniu z najbliższymi.
Na pamiątkę ostatniego rejsu przed emeryturą Zaruba
wiezie spreparowanego olbrzymiego kraba. Przesąd
marynarski głosi, że przynosi on nieszczęście. Kapitan
dostaje radiowe polecenie płynięcia na Morze Północne,
gdzie wykryto bogate łowiska błękitka. Oznacza to
dodatkowe dwa miesiące rejsu. Załoga złorzeczy na
dyrekcję i pechowego...

Piotr Kownacki, Zdzisław
Kozień, Edward
Rączkowski, Hanna
Stankówna, Jerzy
Szozda, Ferdynand
Matysik, Halina
Buyno-Łoza

Student Paweł (Piotr Kownacki) w wolnych chwilach
pracuje w studenckiej spółdzielni pracy. Jego ostatnim
zajęciem jest sprzątanie pokoi w biurowcu dużego
zakładu pracy. Pewnego dnia okazuje się, że z jednego z
pomieszczeń zginęła kosztowna maszyna. Aby uniknąć
konfrontacji z milicją Paweł musi odnaleźć zaginiony
sprzęt.
Student Paweł (Piotr Kownacki) w wolnych chwilach
pracuje w studenckiej spółdzielni pracy. Jego ostatnim
zajęciem jest sprzątanie pokoi w biurowcu dużego
zakładu pracy. Pewnego ...

Tadeusz Janczar,
Zygmunt Malanowicz,
Leszek Drogosz, Daniel
Olbrychski, Jerzy Zelnik,
Stanisława Celińska,
Stefan Friedmann

Film opowiada o Polakach, byłych więźniach obozu
koncentracyjnego, którzy w 1945 roku zostają wyzwoleni
przez Amerykanów i znowu trafiają do obozu (dla
uchodźców). Wieloletni pobyt w obozie koncentracyjnym
nieuchronnie prowadzi do psychicznych dewiacji. Rodzi
się pytanie, czy człowiek, który przeżył piekło obozu,
będzie umiał kiedykolwiek o nim zapomnieć.
Film opowiada o Polakach, byłych więźniach obozu
koncentracyjnego, którzy w 1945 roku zostają wyzwoleni
przez Amerykanów i znowu trafiają do ...
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Barbara Brylska, Andrzej
Zieliński

Bożena Kurowska,
Bogumił Kobiela, Jarema
Stępowski, Stanisław
Milski, Janusz Kłosiński,
Ryszard Pietruski, Janina
Macherska

Z więzienia wychodzi wspólnik napadu, który upomni się
zapewne o swoją część łupu. Cenna biżuteria zostaje
więc podrzucona do rekwizytorni atelier filmowego, gdzie
będzie udawać . . . sztuczną. Reporter "Ekspresu
Warszawy" wpada na trop szajki, kryjącej sie pod
szyldem wytwórni napojów chłodzących "Pola Manola",
utrudniająca zaś mu pracę piękna dziewczyna ujawni się
jako milicjantka w spódnicy.

Zbigniew Cybulski, Jerzy
Turek, Grażyna
Staniszewska, Zygmunt
Hobot, Zbigniew
Nowosad, Zenon
Burzyński, Andrzej May

Obraz składa się z trzech nowel, do którch scenariusze
powstały w oparciu o twórczość Józefa Hena. Akcja
wszystkich rozgrywa się w czasie II Wojny Światowej.
Krzyż: Franek Socha to wiejski fajtłapa i poczciwina.
Podczas wojny wykazuje się jednak bohaterstwem i
zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. Ma nadzieję,
że po powrocie do rodzinnej wsi odzyska uznanie w
oczach rodziny i znajomych. Wojnę postrzega jednak
tylko jako działania frontowe. Po powrocie do domu
przeżywa szok, gdy okazuje się, że ...

Urszula Modrzyńska,
Dzielny młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, ze wszystkich
Grażyna Staniszewska,
sił zwalcza Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego
Andrzej Szalawski,
bliskim.
Henryk Borowski,
Aleksander Fogiel,
Mieczysław Kalenik, Emil
Karewicz

Juliusz Wyrzykowski,
Ludwik Halicz, Elżbieta
Buczek, Jan
Kurnakowicz, Tadeusz
Białoszczyński, Jan
Koecher, Janusz Jaroń

Akcja toczy się w baśniowym państwie. Dziesięcioletni
Maciuś dziedziczy tron po ojcu. Królestwem jednak
rządzą premier i ministrowie. Wybucha wojna. Maciuś i
jego przyjaciel, gazeciarz Felek, uciekają na front. W
wojsku nikt nie wie, że mały żołnierz jest władcą kraju.
Maciuś wysadza w powietrze nieprzyjacielskie armaty, co
powoduje klęskę trzech wrogich monarchów. Po
zwycięstwie wraca do stolicy i postanawia przejąć rządy
we własne ręce. Jedzie do afrykańskiego króla
Bum-Druma, który obdarowuje...
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Helena Grossówna,
Aleksander Żabczyński,
Stanisław Sielański,
Romuald Gierasieński,
Józef Kondrat, Józef
Orwid, Helena
Buczyńska

Mania jest nieślubnym dzieckiem dziewczyny z
przedmieścia Krakowa i adwokata. Ulegając woli rodziny
porzuca on dziewczynę, zostawiając dużą
"rekompensatę" pieniężną. Dziewczyna umiera, zostawia
jednak przed śmiercią niejakiemu panu Majcherkowi list i
dokument, świadczący o tym, że Mania po osiągnięciu
pełnoletności będzie mogła otrzymać pieniądze.
Nieuczciwy Majcherek (znając treść listu) musi więc
czekać 20 lat, aby móc ubiegać się o rękę Mani i tym
samym wejść w posiadanie jej majątku. Niczego...

Stefan Szmidt, Alicja
Jachiewicz, Tomasz
Karwatka, Beata
Sofińska, Mieczysław
Czechowicz, Maria
Żabczyńska, Katarzyna
Dąbrowska

Dwunastoletni Tomek (Tomasz Karwatka) mieszka we
Fromborku i pomaga ojcu w pracy na stacji benzynowej.
Codzienne obserwowanie samochodów wzbudza w nim
pragnienie, by kiedyś choć jeden z nich należał do ojca.
W miasteczku chłopiec dostrzega Mariolę (Katarzyna
Dąbrowska) z Warszawy. Dziewczynka bardzo mu się
podoba, jednak trudno jest mu nawiązać z nią kontakt.
Mariola głęboko przeżywa awantury swojej matki z
przyjacielem, ojcem 16-letniego Wojtka, w którym
dziewczynka się kocha. Mimo skrytości Ma...

Leonard Pietraszak, Jan
Nowicki, Danuta Kisiel,
Andrzej Siedlecki, E
Sikora, Tadeusz Bogucki,
Eugeniusz Kujawski

Grażyna Szapołowska,
Olaf Lubaszenko,
Stefania Iwińska, Piotr
Machalica, Artur Barciś,
Stanisław Gawlik, Rafał
Imbro

Tomek (Olaf Lubaszenko) ma dziewiętnaście lat, jest
młodym, wrażliwym człowiekiem. Mieszka u matki
swojego przyjaciela, który wyjechał z misją wojskową do
Syrii. Wieczorami przez lunetę podgląda mieszkającą w
pobliżu Magdę (Grażyna Szapołowska), piękną, dojrzałą
kobietę. Odziera ją z prywatności, z ukrycia próbuje
ingerować w jej życie osobiste, podstępem doprowadza
do pozornie przypadkowych spotkań. Przy tym dokonuje
poświęceń, znamionujących wielkie uczucie. Pewnego
dnia, wyjawia Magdzie całą...

Mirosław Baka, Krzysztof
Globisz, Jan Tesarz,
Zbigniew Zapasiewicz,
Barbara Dziekan,
Aleksander Bednarz,
Jerzy Zass

Rzeczowy, niemal dokumentalny zapis zbrodni,
bezlitośnie odartej z fabularnej fikcji. 16 marca 1987 r.
Piotr Balicki (Krzysztof Globisz) zdaje końcowy egzamin
adwokacki i zaprasza swą dziewczynę do cukierni w
Hotelu Europejskim. Z prowincji przyjeżdża do stolicy
20-letni Jacek Łazar (Mirosław Baka). Wstępuje do
zakładu fotograficznego, w którym zamawia odbitkę
zdjęcia swojej młodszej, tragicznie zmarłej siostry i idzie
na ciastka do tej samej cukierni. Potem wsiada do
taksówki Waldemara Rekowski...
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Eugeniusz Bodo,
Karolina Lubieńska,
Stanisław Sielański, Loda
Niemirzanka, Antoni
Fertner, Jerzy Marr,
Józef Orwid

Władzia Majewska (Karolina Lubieńska), młoda
urzędniczka poczty w małym miasteczku, wygrywa na
loterii 150 złotych. Wygraną zamierza przeznaczyć na
wymarzony wyjazd do Krynicy Górskiej, jednak w
autobusie, który zawozi ją na dworzec kolejowy, zostaje
okradziona. Z opresji ratuje ją, spotkany na dworcu
Franek (Klemens Mielczarek), który również wybiera się
do Krynicy ale podobnie jak Władzia jest bez grosza.
Franek bierze ubraną po męsku Władzię za mężczyznę a
Władzia nie wyprowadza go z błędu i ...

Barbara Krafftówna,
Halina Kossobudzka,
Czesław Wołłejko,
Zdzisław Wardejn,
Bogusław Rybczyński,
Jacek Nieżychowski, Jan
Zdrojewski

Akcja filmu toczy się w małej letniskowej miejscowości, w
zacisznym pensjonacie. Życie płuynie tutaj monotonnie.
Spokój ludzi burzy pojawienie się ekpiy dokonującej różne
pomiary. Okazuje się, że planowane jest utworzenie
sztucznego jeziora.

Tadeusz Fijewski,
Wirgiliusz Gryń, Janusz
Bylczyński, Stanisław
Brejdygant, Jan
Zdrojewski, Grzegorz
Zuchowicz, Michał
Szewczyk

Czasy rewolucji październikowej, Rosja. Biały oficer
Kniaźnin zostaje schwytany przez bolszewików; komisarz
wydaje nań wyrok śmierci. Wykonania wyroku podejmuje
się stary chłop Pietruchow, któremu biali wymordowali
całą rodzinę, powiesili syna, zgwałcili synową. Pietruchow
bierze sobie do pomocy młodego Aloszkę. Sprawa nie
jest łatwa, panuje bowiem ostry mróz, a więźnia trzeba
wyprowadzić daleko poza wieś. Stary Pietruchow walcząc
z zimnem i własną słabością, idzie przez śnieżną
pustynię, nad kt...

Andrzej Wojaczek,
Teresa Tuszyńska,
Zdzisław Kuźniar,
Ferdynand Matysik, Lech
Łotocki, Krzysztof
Machowski, Mariola
Kukuła

Filip, nastolatek z rozbitej rodziny, którym ojciec się nie
interesuje, a matka, atrakcyjna kobieta zajęta organizacją
zawodów sportowych, nie ma dla syna czasu, porzucił
szkołę i związał się z grupą osiedlowych chuliganów.
Chłopak poznaje Dankę, dziewczynę będącą w podobnej
sytuacji, tyle że nienawidzącą swej młodej macochy. Dwie
bratnie dusze postanawiają połączyć swój dalszy los na
dobre i złe: decydują się na wspólną ucieczkę na odkrytą
przez Filipa Wyspę Szczęśliwości. Niestety, ojciec Dank...

Anna Milewska, Joanna
Jędryka, Krzysztof
Kowalewski, Janusz
Zakrzeński, Krzysztof
Chamiec, Józef Duriasz,
Andrzej Zaorski
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Edward
Linde-Lubaszenko,
Krystyna Chmielewska,
Jadwiga Kuryluk, Halina
Łuszczewska, Irena
Netto, Zofia Merle, Piotr
Pawłowski

Do pewnej redakcji zgłasza się kobieta. Prosi pewnego
dziennikarza o pomoc w odnalezieniu jej zaginonej
siostry. Jedynym śladem, który ma mu pomóc w
odnalezieniu dziewczyny jest jej stara fotografia.
Dziennikarz zaczyna długie poszukiwania ...
Do pewnej redakcji zgłasza się kobieta. Prosi pewnego
dziennikarza o pomoc w odnalezieniu jej zaginonej
siostry. Jedynym śladem, który ma mu pomóc w
odnalezieniu dziewczyny jest jej stara fotografia.
Dziennikarz zaczyna długie poszukiwania ...

Maryla Rodowicz,
Niebiesko-Czarni,
Alibabki, Skaldowie,
Bogumił Kobiela, Ada
Rusowicz, Wojciech
Korda

Krótkometrażowy film muzyczny. W tytułowym kuligu
biorą udział członkowie popularnych grup muzycznych lat
60-tych, takich jak Skaldowie i Niebiesko-Czarni, a także
Bogumił Kobiela w roli fotografa, któremu psuje się
samochód.

Agnes Petersen, Paweł
Owerłło, Krystyna
Ankwicz, Victor Varconi,
Eugeniusz Bodo,
Fryderyk Delius

Rzeźbiarz Czesław (Victor Varconi) poszukuje modelki do
swojego nowego dzieła "Nowa Wenus". Poznaje piękną
Hankę (Agnes Petersen), która wydaje się mu być idealną
modelką. Wkrótce oboje zakochują się w sobie, ale
wychodzi na jaw, że Hanka jest narzeczoną przyjaciela
Czesława - barona Stumberga (Fryderyk Delius).
Rzeźbiarz Czesław (Victor Varconi) poszukuje modelki do
swojego nowego dzieła "Nowa Wenus". Poznaje piękną
Hankę (Agnes Petersen), która wydaje się mu być idealną
modelką. Wkrótce oboje...

Ludwik Pak, Marek
Siudym, Dorota
Bierkowska, Józef
Korzeniowski, Barbara
Brylska, Jan Prochyra,
Eugeniusz Priwieziencew

Kazik, Paweł i Antek są pracownikami tuczarni. Pewnego
dnia dostają polecenie zabicia nielegalnie kilku indyków
dla ważnych osobistości. Niestety nie jest to takie proste
do zrealizowania. Mężczyźni natrafiają na wiele
przeszkód.

Wiesław Gołas, Witold
Dębicki, Zdzisław
Maklakiewicz, Sylwester
Przedwojewski, Andrzej
Łapicki, Ryszard
Pietruski, Tadeusz
Somogi

Bohaterami filmu są dwaj żołnierze biorący udział w
wojnie secesyjnej. Walczą po przeciwnych stronach.
Wojna uświadomi im jak okrutnymi prawami się rządzi.
Bohaterami filmu są dwaj żołnierze biorący udział w
wojnie secesyjnej. Walczą po przeciwnych stronach.
Wojna uświadomi im jak okrutnymi prawami się rządzi.
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Henryk Bąk, Leszek
Herdegen, Piotr
Pawłowski, Krzysztof
Kowalewski, Witold
Pyrkosz, Jerzy Nowak,
Maria Ciesielska

Ostatnie dni wojny. Oddział II Armii Wojska Polskiego
przygotowuje się do sforsowania Nysy. Jego dowódca,
pułkownik Czapran, sposobi i prowadzi żołnierzy do
ryzykownej akcji. W czasie sporu uderza w twarz swego
zastępcę, chorążego Szumibora. Ten składa raport
prokuratorowi, kapitanowi Hyrnemu, i wyzywa swego
dowódcę na pojedynek. Stara się on załagodzić sprawę.
Niedługo potem wpływa do niego raport pułkownika
Czaprana na szeregowca Anklewicza, który nie wykonał
rozkazu w czasie ataku.
Ostatnie ...

Mieczysława Ćwiklińska,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Elżbieta Barszczewska,
Jerzy Śliwiński, Stefan
Hnydziński, Maria
Chmurkowska, Zofia
Niwińska

W Krystynie, urzędniczce Autokoncernu, zakochuje się z
wzajemnością Janek Marlecki, syn bogatego
przemysłowca. Jego ojciec uważa ich związek za
mezalians. Za zerwanie z synem proponuje Krystynie
duże pieniądze; dziewczyna odrzuca tę propozycję.
Wmawia jej również, że Janek nie wybaczy jej nigdy
poróżnienia z rodzicami. Krystyna postanawia usunąć się
z życia ukochanego. Próbuje popełnić samobójstwo.
Zostaje uratowana w ostatniej chwili. Rodzice Janka
godzą się na jego ślub z Krystyną.
W Krystyni...

Barbara Ludwiżanka,
Jakub Wierciak, Halina
Kowalska, Henryk Bąk,
Wiesław Gołas,
Bronisław Pawlik,
Wojciech Siemion

Marian wreszcie otrzymuje upragnione, własne
mieszkanie. Szczęście nie trwa jednak długo. Okazuje się
bowiem, że mieszkanie jest nawiedzane przez ducha. Na
nic zdają się interwencje milicji, straży pożarnej, księdza i
pracowników elaktrowni. Na dodatek okazuje się, że
natarczywy gość korzysta z energii elektrycznej państwa
Piotrowskich. Kiedy sytuacja wydaje się już beznadziejna
zjawa odchodzi. Nie oznacza to jednak końca kłopotów
rodziny Piotrowskich.

Izabella Zubek, Andrzej
Strzelecki, Jerzy
Dobrowolski, Barbara
Brylska, Zbigniew
Buczkowski, Janusz
Bylczyński, Edward
Dziewoński

Adaptacja powieści Raymonda Chandlera ze znakomitą
rolą niezapomnianego Jerzego Dobrowolskiego, który
wcielił się w postać słynnego detektywa Philipa
Marlowe'a. Charakterystyczny dla głównego bohatera
zdystansowany i żartobliwy ton narracji został przez
twórców znakomicie zestawiony z dramatyzmem
wydarzeń. Panna Hunt, dziewczyna pracująca dla
właściciela kasyna, nawiązuje romans z młodym
mężczyzną, który ma odziedziczyć ogromny spadek po
matce pod warunkiem, że się ożeni. Ojciec chłopaka
wynajmu...
Jan Lenica kręci swój autorski wycinankowy film,
nagradzany wielokrotnie na międzynarodowych
festiwalach. Jest to dość specyficzna, czarno-biała
opowieśc o pewnym mężczyźnie, który ląduje w
opuszczonym mieście. Metropolia ta staje się dla niego
istnym labiryntem bez wyjścia. W dodatku prześladują go
pewien niezrównoważony naukowiec i różnorakie,
heandryczne postacie.
Jan Lenica kręci swój autorski wycinankowy film,
nagradzany wielokrotnie na międzynarodowych
festiwalach. Jest to dość specyficzn...
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Beata Tyszkiewicz,
Mariusz Dmochowski,
Tadeusz Fijewski, Janina
Romanówna, Jan
Kreczmar, Wiesław
Gołas, Jadwiga Halina
Gallowa

Adaptacja powieści Bolesława Prusa. Zamożny kupiec
wszelkimi sposobami stara się zdobyć serce ubogiej, lecz
wyniosłej szlachcianki.
Adaptacja powieści Bolesława Prusa. Historia zamożnego
kupca warszawskiego Stanisława Wokulskiego i jego
miłości do pięknej, lecz zubożałej arystokratki Izabeli
Łęckiej. Temu niszczącemu uczuciu Wokulski
podporządkowuje swoje interesy, wchodzi w niekorzystne
dla siebie układy z rodzinami arystokratycznymi, chcąc w
pośredni sposób pomóc ukochanej. Lekceważy uwagi i ...

Roman Polański

Kolejna etiuda szkolna w dorobku Romana Polańskiego.
Odwiedzamy warsztat lalkarski. Pełno tam lalek, kukiełek
i tym podobnych postaci. W świetle lampy naftowej
wszystkie te przedmioty wydają się piękne i tajemnicze.
Ale czar pryska z momentem, gdy właściciel zakłada
instalację elektryczną. W świetle żarówki lalki są wręcz
szpetne. Ale instalacja elektryczna, załozona wadliwie,
wywołuje pożar. Czyżby była to zemsta lalek...
Kolejna etiuda szkolna w dorobku Romana Polańskiego.
Odwiedzamy warsztat...

Witold Dębicki, Leon
Niemczyk, Marian
Kasperski, Michał
Tarkowski, Wojciech
Alaborski, Joanna
Szczepkowska, Helena
Kowalczykowa

W domu profesora Borusiewicza trwają przygotowania do
wielkiej uroczystości w związku z wręczeniem profesorowi
wysokiego odznaczenia państwowego. Uroczystość ta ma
być okazją do serdecznego spotkania całej rodziny.
lstotnie, następują serdeczne wzajemne powitania
schodzących się członków rodziny i toczą się przyjazne
rozmowy. Jednakże z upływem godzin, gdy wszyscy
zebrani czekają na profesora, który odbiera odznaczenie
w ministerstwie - jak i w miarę spożywanych napojów
alkoholowych dochodzi do ...

Małgorzata Potocka, Igor
Straburzyński, Maria
Zbyszewska, Tadeusz
Schmidt, Józef Nowak,
Janusz Kłosiński,
Franciszek Pieczka

Akcja filmu toczy się w czasie wojny. Julka jest polską
dziewczyną. Pewnego dnia znajduje w lesie dwóch
chłopców. Jurek jest Polakiem, jego rodziców zastrzelili
Niemcy, Sasza Rojaninem, który uciekł z transportu.
Chłopcy zostają przyjęci do partyzantów, ale wpadają w
ręce Niemców. Obu połączy miłość do Julki.
Akcja filmu toczy się w czasie wojny. Julka jest polską
dziewczyną. Pewnego dnia znajduje w lesie dwóch
chłopców. Jurek jest Polakiem, jego rodziców zastrzelili
Niemcy, Sasza Rojaninem, kt...

Kalina Jędrusik,
Wieńczysław Gliński,
Andrzej Łapicki,
Mieczysław Czechowicz,
Ryszard Ronczewski,
Jacek Fedorowicz, Ewa
Krzyżewska

Komedia oparta na podstawie prozy Joanny
Chmielewskiej przedstawiająca zabawną historię
prywatnego śledztwa przeciw szajce fałszerzy. Joanna
(Kalina Jędrusik), piękna pani architekt, nie wychodzi z
domu, czekając aż zadzwoni do niej ukochany Janusz
(Wieńczysław Gliński). Odbierając kilka pomyłkowych
telefonów, przypadkowo staje się łączniczką szajki
fałszerzy banknotów. Nieświadoma swej roli dziewczyna
daje się namówić na spotkanie Andrzejowi (Andrzej
Łapicki), jednemu ze swoich tajemniczych roz...
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Obyczajowy

Dla młodzieży, Wojenny
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Ewa Krzyżewska, Wanda
Koczeska, Krystyna
Walczak, Jerzy Jogałła,
Jan Kociniak, Witold
Gruca, Henryk Hunko

Młody dziennikarz pisze sensacyjny artykuł o istniejącym
rzekomo młodzieżowym klubie samobójców. Przez
poznaną nauczycielkę, Renatę, zetknie się jednak z takim
klubem; nie wie tylko, że młodzi postanowili zakpić z
niego.
Młody dziennikarz pisze sensacyjny artykuł o istniejącym
rzekomo młodzieżowym klubie samobójców. Przez
poznaną nauczycielkę, Renatę, zetknie się jednak z takim
klubem; nie wie tylko, że młodzi postanowili zakpić z
niego.

Czesław Jaroszyński,
Teresa Lipowska,
Stanisław Igar, Joanna
Bogacka, Julian
Jabczyński, Kazimierz
Iwiński, Jerzy Fitio

Michał Górczyn jest I sekretarzem Komitetu Powiatowego
PZPR. Stara się żyć uczciwie, nie wdaje się w konflikty i
nie ulega naciskom. Niestety jego wrogowie postanawiają
mu zaszkodzić i donoszą na niego do Komisji Kontroli
Partyjnej i prasy. Jego sytuację komplikuje romans z
młodą lekarką.
Michał Górczyn jest I sekretarzem Komitetu Powiatowego
PZPR. Stara się żyć uczciwie, nie wdaje się w konflikty i
nie ulega naciskom. Niestety jego wrogowie postanawiają
mu zaszkodzić i donoszą na niego do Komi...

Maks Bożyk, Chana
Lewin, Mischa German,
Edward Sternbach, Lucy
German, Gerdi Bullman,
Aleksander Stein

Debora Berdyczewska (Lucy German) z mężem Dawidem
(Aleksander Stein) oraz trójką dzieci wiedzie biedne życie
w małym, żydowskim miasteczku. Trud utrzymania
rodziny spoczywa wyłącznie na niej, gdyż jej niezaradny
mąż całe dnie spędza na spacerach i wspólnym
śpiewaniu z przygodnie spotkanymi znajomymi. To nie
jedyne zmartwienie Debory. Jej córka Miriam, zaręczona
z Judką, synem krawca Szymona (Maks Bożyk),
przyjaciela Dawida, spotyka się potajemnie z
nauczycielem tańca, a najstarszy syn Majer żyje...

Paweł Unrug, Józef
Rosiński, Witold
Lisowski, Anna
Jaraczówna, Jadwiga
Kuryluk, Bogusz
Bilewski, Irena Horecka

Lokis to opowieść o niesamowitych wydarzeniach w
pałacu tajemniczego hrabiego, utrzymana w konwencji
filmu grozy. Pastor Wittembach - lingwista i etnograf wyrusza na Litwę i Żmudź w poszukiwaniu śladów starego
piśmiennictwa sakralnego. Trafia do pałacu hrabiego
Michała Szemiota, w którym poznaje mroczne tajemnice
rodziny.
Lokis to opowieść o niesamowitych wydarzeniach w
pałacu tajemniczego hrabiego, utrzymana w konwencji
filmu grozy. Pastor Wittembach - lingwista i etnograf wyrusza na Litwę...

Adam Pawlikowski,
Tadeusz Kosudarski,
Bożena Kurowska, Jerzy
Moes, Jerzy Pichelski,
Bronisław Dardziński,
Irena Malkiewicz

Akcja "Lotnej" jest prosta i wyrazista: wrzesień 1939 roku,
początek działań wojennych. Piękny arabski koń z
magnackiej stadniny dostaje się przypadkowo w
posiadanie Rotmistrza, dowódcy szwadronu i staje się
natychmiast przedmiotem pożądania innych: Porucznika,
Podchorążego i wreszcie szefa szwadronu, Wachmistrza
Latonia. Teraz wojna zabiera kolejno Rotmistrza i
Podchorążego. Kiedy wreszcie konia dosiąść ma
Porucznik, Lotną porywa Wachmistrz i uciekając wśród
porzuconych wozów taborowych i sprzę...
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Film ukazujący dwa różne oblicza starówki w Lublinie. Z
jednej strony pięknie odnowione kamienice, z drugiej
nieodbudowane podwórka, gdzie ludzie żyją w złych
warunkach.
Film ukazujący dwa różne oblicza starówki w Lublinie. Z
jednej strony pięknie odnowione kamienice, z drugiej
nieodbudowane podwórka, gdzie ludzie żyją w złych
warunkach.

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Obyczajowy

Obyczajowy, Wojenny

Kazimierz Opaliński,
Aleksander Zelwerowicz,
Jerzy Pichelski, Helena
Zarembina, Ina Benita,
Stanisława Wysocka,
Kazimierz Gella

Film pokazuje życie wiślanych flisaków: szypra Firleja
(Kazimierz Gella) z córką Anną (Ina Benita) i jego zięcia
Zygmunta Siudowskiego z żoną Julcią (Halina
Zawadzka), drugą córką Firleja, którzy żyją na barce
"Martin" oraz Apolonii Matyjas (Stanisława Wysocka), ich
sąsiadki, kobiety silnej i przedsiębiorczej, samotnie
borykającej się z przeciwnościami losu. Anna zakochuje
się w przystojnym Aleksie (Jerzy Pichelski), który wśród
wodniackiej braci cieszy się zasłużoną opinią złodzieja i
kobieciar...

Jerzy Block, Maciej
Damięcki, Małgorzata
Dziedzic, Danuta
Szaflarska, Andrzej May,
Janina Traczykówna,
Aleksander Fogiel

Jesień 1943 roku. Pasażerowie dwóch uszkodzonych
wagonów czekają na małej stacyjce. Wśród nich znajduje
się zakochana dziewczyna Anna (Janina Traczykówna)
opiekująca się swoim chłopakiem-konspiratorem Piotrem
(Andrzej May), młodzieniec (Maciej Damięcki), na którego
w domu czeka chora na serce matka, a także wdowa
(Danuta Szaflarska) zajmująca się przybraną córką o
semickich rysach twarzy, szmalcownik, kilku szmuglerów i
karciarze. Stacyjką zarządza zawiadowca Kaliński (Jerzy
Block), którego kont...

Tadeusz Łomnicki

Film należący do tak zwanej Czarnej serii polskiego
dokumentu opowiada o grupie młodzieży z warszawskiej
Pragi. Intencją autorów było zwrócenie uwagi na problemy
tkwiące w życiu społeczeństwa.
Film należący do tak zwanej Czarnej serii polskiego
dokumentu opowiada o grupie młodzieży z warszawskiej
Pragi. Intencją autorów było zwrócenie uwagi na problemy
tkwiące w życiu społeczeństwa.

Stanisław Jasiukiewicz,
Ludwik Pak, Andrzej
Nowakowski, Zofia
Marcinkowska, Tadeusz
Morawski, Maciej
Rayzacher, Marian
Beczkowski

Grupa chuligańskiej młodzieży warszawskiej w czasie
rozróby w wesołym miasteczku kaleczą przechodnia,
któremu grozi utrata wzroku. Jeden z nich, Romek, wzięty
zostaje przez pomyłkę za obrońcę i jego zeznania
pozwalają wyjść z opresji. Romkiem zainteresowała się
dziennikarka i powoli między nimi rodzi się uczucie.
Romek jednak wie, że z chwilą odzyskania wzroku przez
pobitego skończy się jego rola obrońcy. Wiedzą o tym i
jego koledzy. Porywają więc ze szpitala rannego. Romek
staje teraz w jego ob...
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Tomasz Mędrzak,
Tatiana Sosna-Sarno,
Wiesława Mazurkiewicz,
Anna Wojton, Wiesław
Drzewicz, Jerzy
Karaszkiewicz, Gustaw
Lutkiewicz

Perypetie młodego małżeństwa poszukującego
mieszkania. Pogoń za własnym kątem powoduje wiele
życiowych komplikacji - trudności w pracy, konflikty
rodzinne. Wreszcie udaje się znaleźć wymarzone
mieszkanie. Jednak pewnego razu podczas spaceru z
dzieckiem, ktoś podrzuca mu dużą sumę pieniędzy.
Andrzej postanawia przywłaszczyć ją sobie. Jednak
później okazuje się że dawny właściciel chce ją odzyskać.
Perypetie młodego małżeństwa poszukującego
mieszkania. Pogoń za własnym kątem powoduje wiele
życiow...

Włodzimierz Adamski,
Ignacy Gogolewski,
Jolanta Nowińska, Halina
Kossobudzka,
Włodzimierz
Wiszniewski, Renata
Frieman-Kryńska,
Kazimierz Iwiński

Bohaterem filmu jest Marian Biel (Ignacy Gogolewski),
pracownik handlu zagranicznego. Pewnego dnia
odwiedza Alinę Mirecką (Halina Kossobudzka), której
wręcza pieniądze, a następnie w bestialski sposób
morduje i ucieka. Nie zauważa jednak, że do torby wpadła
mała figurka której właścicielką była ofiara. Po kilku latach
siostrzeniec zamordowanej Konrad Miazga (Włodzimierz
Adamski) dostrzega tę figurkę u żony Mariana.
Mężczyzna postanawia wyjaśnić całą sprawę.
Bohaterem filmu jest Marian Biel (Ign...

Tola Mankiewiczówna,
Mira Zimińska,
Aleksander Żabczyński,
Stanisław Sielański, Loda
Halama, Józef Orwid,
Ludwik Sempoliński

Rodzina koniecznie chce zmusić do ożenku porucznika
Niko (Aleksander Żabczyński), lecz ten zakochuje się w
pięknej baronowej (Tola Mankiewiczówna). Do wybranej
mu przez rodzinę narzeczonej jedzie więc w przebraniu
swego ordynansa. Ten zaś udaje porucznika. Okazuje
się, że narzeczoną jest właśnie baronowa. Ona
tymczasem też się przebrała za swoją pokojówkę, ta zaś
za swoją panią. Zabawna "komedia pomyłek" w
znakomitej obsadzie. Największe gwiazdy
przedwojennego kina. Bezpretensjonalny śmiech z łe...

Leszek Herdegen,
Aleksandra Śląska,
Joanna Szczerbic,
Aleksander
Dzwonkowski, Jan
Kreczmar, Ignacy
Gogolewski, Andrzej
Szczepkowski

Filmowa biografia wielkiego malarza. Do Warszawy
wraca, po pobycie we Włoszech, Aleksander Gierymski.
Po początkowych sukcesach spotyka go niepowodzenie jego obrazy poświęcone przedmieściom przyjęte zostają z
dezaprobatą. Twórczość Gierymskiego zdecydowanie
rozmija się z miejscowymi kanonami piękna. W ślad za
niepowodzeniami artystycznymi przychodzą życiowe...
Filmowa biografia wielkiego malarza. Do Warszawy
wraca, po pobycie we Włoszech, Aleksander Gierymski.
Po początkowych sukcesach spotyk...

Jerzy Kamas, Aleksander
Bardini, Jan Tesarz,
Aleksander Iwaniec,
Grażyna Długołęcka

W wigilijny wieczór młody hulaka odwiedza sędziwego
antykwariusza (Aleksander Bardini) z zamiarem
zamordowania go. Wszystko jednak potoczy się zupełnie
inaczej... Głównym problemem filmu jest walka dobra ze
złem.
W wigilijny wieczór młody hulaka odwiedza sędziwego
antykwariusza (Aleksander Bardini) z zamiarem
zamordowania go. Wszystko jednak potoczy się zupełnie
inaczej... Głównym problemem filmu jest walka dobra ze
złem.
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Wiesław Gołas,
Aleksander Fogiel,
Bogusz Bilewski, Anna
Milewska, Wieńczysław
Gliński, Włodzimierz
Boruński, Bogdan Baer

Film z cyklu "Perły i dukaty". Kierownik wytwórni mebli
stylowych ma bardzo pomysłową córkę. Zaręcza się ona
często, a swoich kolejnych narzeczonych namawia do
zakupu przed ślubem drogich mebli u jej ojca. Po takim
zakupie doprowadza do zerwania - i historia ciągle się
powtarza.
Film z cyklu "Perły i dukaty". Kierownik wytwórni mebli
stylowych ma bardzo pomysłową córkę. Zaręcza się ona
często, a swoich kolejnych narzeczonych namawia do
zakupu przed ślubem drogich mebli u jej ojca. Po takim
zaku...

Tadeusz Janczar,
Wojciech Pokora,
Zygmunt Zintel, Janusz
Kłosiński, Magdalena
Zawadzka, Zdzisław
Maklakiewicz, Bogusław
Sochnacki

Henryk Bąk, Andrzej
Piszczatowski, Krzysztof
Chamiec, Leonard
Andrzejewski, Leszek
Drogosz, Bożena
Kowalczyk, Krystyna
Borowicz

Bohaterem filmu jest Marek (Andrzej Piszczatowski),
absolwent szkoły morskiej, który odbywa swój pierwszy
rejs. Na statku dochodzi do konfliktu między chłopakiem a
surowym kapitanem (Henryk Bąk). Jednak w trakcie rejsu
Marek przekona się, że kapitan jest sprawiedliwym
człowiekiem.

Gustaw Holoubek,
Wieńczysław Gliński,
Ewa Krasnodębska,
Władysław Krasnowiecki,
Renata Kossobudzka,
Andrzej May, Henryk
Szletyński

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach: współczesnym
i historycznym. Do Warszawy przyjeżdża na stypendium
młody francuski historyk. Zakochuje się w pięknej Polce,
studentce historii sztuki. Na ścianie dworku w Walewicach
wiszą portrety Napoleona Bonaparte i szambelanowej
Marii Walewskiej, wielkiej miłości cesarza,
wykorzystującej jego względy do wstawienia się za
ojczyznę. Para współczesnych bohaterów dostrzega
swoje uderzające podobieństwo do postaci historycznych
i jak za dotknięciem czarodz...

Małgorzata Piekarska,
Izabella Olszewska,
Jacek Bławut,
Mieczysław Voit,
Wojciech Siemion,
Gustaw Holoubek,
Stanisław Rychlicki

W Kryształowej Grocie krasnoludki, drżąc z zimna,
oczekują przyjścia wiosny. Król Błystek zamierza wysłać
któregoś z podwładnych na rekonesans. Nikt jednak nie
kwapi się podjąć tak niebezpiecznej wyprawy. Wreszcie
uczony Koszałek postanawia uczynić zadość prośbie
monarchy. Jednak wkrótce po wyruszeniu w świat
zmęczony zasypia pod drzewem. Tymczasem lis Sadełko
porywa z kurnika kokoszkę, gospodyni podnosi alarm, a
ludzie ścigający drapieżnika niszczą krasnoludkowi pióro i
wylewają atrament...
W ...
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Molly Picon, Maks Bożyk,
Lew Schriftzecer, Maks
Brin, Samuel Landau,
Karol Latowicz, Gerdi
Bullman

Berek Samed (Maks Bożyk), wdowiec z szóstką dzieci,
jest człowiekiem niezaradnym i bujającym w obłokach,
spędzającym czas na grze w karty i domino ze swoimi
przyjaciółmi i snuciu planów zrobienia znakomitego
interesu. Dlatego obowiązki "głowy rodziny" pełni jego
córka Chawcia (Molly Picon), która obiecała matce na
łożu śmierci, że będzie opiekować się całą rodziną.
Pracuje od świtu do nocy, sprząta, pierze, gotuje i nie
bacząc na to, że jest wykorzystywana i wyśmiewana,
troszczy się o wszystkich...

Lucyna Winnicka,
Mieczysław Voit, Anna
Ciepielewska, Maria
Chwalibóg, Kazimierz
Fabisiak, Stanisław
Jasiukiewicz, Zygmunt
Zintel

Scenariusz tego filmu powstał na motywach znanego
opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Akcja utworu
literackiego i filmu toczy się w XVIII wieku na
Smoleńszczyźnie, w położonym na odludziu klasztorze.
Miejscowe zakonnice, wraz z ich przeoryszą Joanną
opętał diabeł. Z pomocą zgromadzeniu przybywa młody
egzorcysta - ksiądz Suryn. Jego zabiegi, modlitwa i
umartwienia okazują się jednak bezowocne. Co więcej,
kapłanowi zaczyna się udzielać atmosfera dziwnego
niepokoju, panująca w klasztorze. Ksiądz p...

Mieczysław Voit,
Magdalena Zawadzka,
Stefan Śródka, Kalina
Jędrusik, Bogumił
Antczak, Hanna
Bedryńska, Zbigniew
Zapasiewicz

Historia tragicznej miłości do dziewczyny. Amelia jest
żoną wojewody. Miłują ją trzej mężczyźni - król Jan
Kazimierz, młody kozak Mazepa i syn wojewody
Zbigniew. Ta miłość skończy się tragicznie dla tytułowego
Mazepy.
Historia tragicznej miłości do dziewczyny. Amelia jest
żoną wojewody. Miłują ją trzej mężczyźni - król Jan
Kazimierz, młody kozak Mazepa i syn wojewody
Zbigniew. Ta miłość skończy się tragicznie dla tytułowego
Mazepy.

Tomasz Mayzel, Jerzy
Palmowski, Wojciech
Lityński, Marek Paprotny,
Andrzej Nasfeter,
Tadeusz Wiśniewski,
Aleksander Kornel

Film przeciwstawia się poglądowi, że dzieciństwo jest
najszczęśliwszym okresem w życiu człowieka. Dziecięce
dramaty głęboko zapadają w pamięć i na stałe odciskają
się w świadomości. Część I "Karuzela" - Mali chłopcy z
niewielkiego miasteczka bardzo chcą przejechać się na
karuzeli. Nie mają jednak pieniędzy. Przez wiele godzin
obracają karuzelę. Liczą na to, że właściciel zafunduje im
w końcu darmową jazdę. Część II ""Upadek milionera"" Dziesięcioletni chłopiec chce zaimponować kolegom. Jest
sł...

Maria Chwalibóg,
Bolesław Płotnicki,
Gustaw Lutkiewicz,
Małgorzata Lorentowicz,
Zofia Czerwińska,
Andrzej Krasicki, Marek
Lewandowski

Mały jest spokojnym chłopakiem ze wsi, który pracuje na
budowę. Pewnego dnia poznaje studentkę Natalię, ktróra
pisze pracę na temat hoteli pracowniczych. Marzeniem
chłopaka jest chociaż na chwilę znaleźć się w miejskim
domu. Przez przypadek dowiaduje się, że Natalia pisze
pracę także o nim. Chłopak znajdzie zrozumienie o
zakochanej w nim Ani, pomocy domowej.
Mały jest spokojnym chłopakiem ze wsi, który pracuje na
budowę. Pewnego dnia poznaje studentkę Natalię, ktróra
pisze pracę na temat hoteli...
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Elżbieta Czyżewska,
Daniel Olbrychski,
Bohdan Łazuka, Hanka
Bielicka, Bolesław
Płotnicki, Bogumił
Kobiela, Wojciech
Pokora

Joanna, córka dosyć zamożnych handlarzy z dużego
bazaru, zakochana jest w Andrzeju, młodym, zdolnym, ale
ubogim malarzu. Ojciec dziewczyny, Kazimierz Burczyk,
postanawia jednak sam znaleźć dla niej odpowiedniego
męża. Sprytny handlarz, nie chcąc ujawnić swych
dochodów, szuka kandydata, którego pozycja zawodowa
usprawiedliwiałaby posiadanie willi, samochodu i wielu
innych dóbr materialnych. W końcu jego wybór pada na
Andrzeja, który bezskutecznie usiłuje sprzedać swoje
obrazy pod murami warszawsk...

Jacek Fedorowicz,
William McNamara, John
Larroquette, Barbara
Wrzesińska, Jim Cody
Williams, Jan
Kobuszewski, Casey
Kramer

Włodzimierz Press,
Władysława Nowicka,
Anna Dyrka, Maria
Kościałkowska, Maria
Lelska

Leonard Pietraszak,
Joanna Jędryka, Stefan
Szmidt, Jolanta Nowicka,
Jerzy Kozakiewicz, Lidia
Korsakówna, Maria
Klejdysz

Zarządzający firmą polonijną "Gont" dyrektor Nowak
umiera tuż po otrzymaniu wiadomości, że z Dusseldorfu
przyjeżdża szef firmy, Franz Borowiak, który wykrył
nielojalność dyrektora wobec siebie. Przed księgowym,
Joachimem Mackiewiczem, otwiera się niespodziewanie
szansa awansu. Postanawia z niej skorzystać. Kolega
biurowy, Szczurowski wręcz go szntażuje: jeśli nie będzie
się ubiegał o to stanowisko, on wystąpi przeciwko niemu,
tak jak teraz obiecuje mu pomoc w wyeliminowaniu
kontrkandydatów. Mari...

Ryszard Nawrocki, Lech
Sołuba, Marta Klubowicz,
Janusz Gajos, Piotr
Fronczewski, Pola
Raksa, Anna Wojton

"Dużo dobrego można powiedzieć o widowisku"Mgiełka":
genialna rola Janusza Gajosa, finezyjne rozgrywanie
nastroju przez reżysera Juliusza Janickiego, świetnie
podjęte przez wszystkich aktorów" - pisał recenzent po
premierze spektaklu. Telewizyjna adaptacja opowiadania
Józefa Hena "Mgiełka" (1970) to obyczajowo psychologiczne widowisko o uczuciach łączących
dojrzałego mężczyznę i młodą dziewczynę. Rzecz
rozgrywa się w Warszawie, w naturalnych plenerach i
autentycznych wnętrzach, a w liryczno - ...
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Stanisław Milski, Maria
Kierzkowa, Gabriela
Sakowicz, Karolina
Salanga, Cezary Julski,
Bogdan Baer, Stanisław
Holly

W Widłakowie - odpust. U Sobczaków - wesele młodszej
córki Marysi (Teresa Ujazdowska-Groszang). Władek
(Wiesław Gołas), narzeczony starszej córki Zosi (Gabriela
Sakowicz), posiadacz jedynego auta w miasteczku, ma
dość wysługiwania u teścia. Całe miasteczko zastanawia
się, kto zamieszka w pokoju zmarłej nauczycielki; nikt nie
pamięta o jej wnuku Jasiu (Bogdan Denisiuk). Z wojska
przyjeżdża bez przepustki Staszek (Adam Kwiatkowski) tęskni do swojej dziewczyny Magdy (Bożena Tarnowska).
Zatrzymuje...

Janusz Kilański

Film przedstawia Warszawę jako pusty, nieodbudowany
(mimo wielu lat po wojnie) obszar, na którym nowe
osiedla wznoszą się jedynie na krańcach miasta.
Film przedstawia Warszawę jako pusty, nieodbudowany
(mimo wielu lat po wojnie) obszar, na którym nowe
osiedla wznoszą się jedynie na krańcach miasta.

Igor Śmiałowski, Jan
Kurnakowicz, Seweryn
Butrym, Zofia
Mrozowska, Lucjan
Dytrych, Alfred Łodziński,
Michał Melina

Warszawa, październik 1944 roku, kilka dni po upadku
powstania. Andrzej (Igor Śmiałowski), młody powstaniec,
dostaje rozkaz pozostania w mieście i ukrycia
sowieckiego spadochroniarza - telegrafisty. Nocą, wraz z
Jankiem (Jerzy Rakowiecki) i Julkiem (Kazimierz
Sapiński), umieszcza go w ruinach getta, jednak Niemcy
podążają ich tropem. Niebawem Andrzej spotka w ruinach
Krystynę (Zofia Mrozowska) i również ją sprowadzi do
kryjówki w gettcie.
Warszawa, październik 1944 roku, kilka dni po upadku
pow...

Zygmunt Hübner,
Aleksandra Karzyńska,
Stanisław Zaczyk, Maria
Ciesielska, Ludwik Pak,
Stanisław Michalik,
Bogdan Baer

Wielki kombinat maszynowy. Ostry konflikt między
dyrektorem Nowickim, kierującym się życiowymi
koniecznościami, a wicedyrektorem Witkowskim
postępującym pryncypialnie, zawsze zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Witkowski, jadąc
samochodem do Wojewódzkiego Komitetu Kontroli
Partyjnej z teczką dokumentów, ulega wypadkowi i umiera
w szpitalu. Istnieje podejrzenie o zbrodniczy zamach. Dla
zbadania sprawy i tła konfliktu zjawia się w kombinacie
przedstawiciel WKKP, Horosz
Wielki kombinat maszynowy....

Bolesław Płotnicki,
Kazimierz Fabisiak, Piotr
Połoński, Jadwiga
Andrzejewska, Barbara
Halmirska, Krystyna
Cierniak, Jan Kociniak

Siedemnastoletni Andrzej buntuje się przeciwko
atmosferze swego domu rodzinnego. Kradnie motocykl,
zostaje skazany przez sąd, kilkakrotnie ucieka zdomu
poprawczego. Po śmierci matki wyjeżdża do wuja rybaka.
Pomaga przy remoncie kutra, lecz na skutek jego
lekkomyślności łódź zostaje zniszczona, a sieci
skradzione. Andrzej rozumie swój błąd i odchodzi...
Siedemnastoletni Andrzej buntuje się przeciwko
atmosferze swego domu rodzinnego. Kradnie motocykl,
zostaje skazany przez sąd, kilkakrotnie uciek...
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Eugeniusz Robaczewski,
Bogdan Niewinowski,
Bronisław Pawlik,
Wiesław Gołas,
Kazimierz Rudzki,
Andrzej Bogucki, Janusz
Zakrzeński

Znakomita inscenizacja komedii, z legendarną rolą
Bogumiła Kobieli. Molier (1622-73) napisał "Le Bourgeois
gentilhomme" na zamówienie króla Ludwika XIV i
wystawił komedię w Chambord w 1670 r. Zgodnie z
żądaniem protektora, pomieścił w sztuce m.in. balet oraz
"ucieszne ceremonie tureckie". W klasycznej inscenizacji
telewizyjnej wypadły one rzeczywiście "uciesznie", dzięki
ogromnej vis comica aktorów uczestniczących w tej
paradzie przebierańców. Jerzy Gruza nie ukrywał, że
zdecydował się na realiz...

Kazimierz Fabisiak,
Mirosław Kobierzycki,
Elżbieta Czyżewska,
Maria Zbyszewska,
Tadeusz Kalinowski,
Edward Rączkowski,
Stefan Wroncki

Kilkunastoletni chłopak, nielubiany przez mieszkańców ze
względu na swą "inność", zostaje oskarżony o zamach na
życie proboszcza. Chociaż nie ma niepodważalnych
dowodów jego winy, miejscowa społeczność już wydała
wyrok. Jak na złość ochrzczony "bezbożnikiem" i
"czerwonym", Stach podczas zabawy niewypałem ulega
tragicznemu wypadkowi. Traci wzrok.

Yoko Tani, Oldřich Luke,
Ignacy Machowski, Julius
Ongewe, Kurt
Rackelmann, Günther
Simon, Tang-Hua-Ta

Historia wyprawy na Wenus w celu porozumienia się z jej
mieszkańcami i uniemożliwienia ich inwazji na Ziemię. Z
Ziemi wyrusza na Wenus pierwsza międzynarodowa
wyprawa. Statek kosmiczny pokonuje mławicę meteorów i
ląduje na planecie pełnej niebezpieczeństw i tajemnic...
Historia wyprawy na Wenus w celu porozumienia się z jej
mieszkańcami i uniemożliwienia ich inwazji na Ziemię. Z
Ziemi wyrusza na Wenus pierwsza międzynarodowa
wyprawa. Statek kosmiczny pokonuje mławicę meteorów i
ląduje na planec...

Józef Nowak, Józef
Nalberczak, Lech
Wojciechowski, Witold
Skaruch, Włodzimierz
Skoczylas, Irena
Laskowska, Janina
Traczykówna

Oficer aparatu bezpieczeństwa, kapitan Morwa, otrzymuje
zadanie zlikwidowania działającej w rejonie Pienin bandy
NSZ. Zadanie jest niezwykle trudne, bo tajemniczy
"Student" zdradza bandytom wszystkie zamiary kapitana
Morwy. Okazuje się, że jest nim jeden z ludzi Morwy.
Podczas likwidacji bandy ginie on w nurtach Dunajca.
Oficer aparatu bezpieczeństwa, kapitan Morwa, otrzymuje
zadanie zlikwidowania działającej w rejonie Pienin bandy
NSZ. Zadanie jest niezwykle trudne, bo tajemniczy
"Student" zdr...

Okładka

Tytuł

Komedia, Muzyczny

Obsada

Opis

Bogdan Baer, Irena
Szewczyk, Grażyna
Barszczewska,
Włodzimierz Nowak,
Halina Kowalska,
Seweryn Butrym, Andrzej
Gawroński

Gębala jest handlarzem starych ciuchów. Pewnego dnia
wyrzuca na śmietnik starą gitarę. Okazuje się, że
instrument jest cennym zabytkiem wartym milion dolarów.
Próbuje ją więc odnaleźć.

Do sanatorium przeciwgruźliczego przyjeżdżają nowi
pacjenci, onieśmieleni widokiem czystych i jasnych sal,
niedożywieni i często brudni. Kierownik wita ich,
objaśniając zasady współżycia. Rozpoczyna się zwykły
dzień; zajęcia w ogrodzie i laboratorium przyrodniczym,
opieka nad drobiem i królikami, sprzątanie, uczenie się
zabiegów higienicznych i troski o swoje ubranie. Dzieci
przygotowują także "audycje radiowe", przedstawienie z
recytacjami wierszy i śpiewaniem piosenek, a także "Bunt
lalek". Na...
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Zbigniew Cybulski,
Janusz Warnecki,
Ryszarda Hanin, Ignacy
Gogolewski, Henryk
Borowski, Elżbieta
Borkowska-Szukszta,
Juliusz Kalinowski

Jest rok 1944, koniec II wojny światowej, Polska, W
pewnym zrujnowanym klasztorze pod Warszawą ukrywają
się partyzanci. W okolicy był napad na pociąg i Niemcy
przeszukują domy w ich poszukiwaniu. Tymczasem
wśród ukrywających się jest stary aktor, który nie zagrał w
życiu żadnej znaczącej roli, ale tuż przed wybuchem
wojny dostał rolę Makbeta. Przygotowuje się do niej mimo
wojny. To miała być jego rola życia i głęboko wierzy w to,
że po zakończeniu wojny sztukę wystawią i wreszcie
będzie mógł ode...

Andrzej Łapicki,
Bronisław Pawlik,
Kazimierz Rudzki,
Gustaw Lutkiewicz,
Mieczysław Stoor,
Wiesława Mazurkiewicz,
Tadeusz Pluciński

Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Gdziekolwiek zjawi
się tajemniczy nieznajomy, tam ktoś umiera. Ponieważ
tym nieznajomym jest "mistrz tańca". Tańca, któremu na
imię jest Śmierć.
Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Gdziekolwiek zjawi
się tajemniczy nieznajomy, tam ktoś umiera. Ponieważ
tym nieznajomym jest "mistrz tańca". Tańca, któremu na
imię jest Śmierć.

Kazimierz Fabisiak,
Magdalena Wołłejko,
Halina
Czengery-Wołłejko,
Zdzisław Szymański,
Ryszarda Hanin, Maria
Ciesielska, Ferdynand
Matysik

Niewielka wioska rybacka między morzem a jeziorem.
Pewnego dnia, kiedy wszyscy mężczyźni wypłynęli na
połów, żmija ukąsiła dziadka Filipa, a małą Madzię zranił
ciężko niewypał. Wczasowicze, mający motorówkę,
odmawiają pomocy. Filip sam decyduje się zawieźć
dziewczynkę do lekarza.
Niewielka wioska rybacka między morzem a jeziorem.
Pewnego dnia, kiedy wszyscy mężczyźni wypłynęli na
połów, żmija ukąsiła dziadka Filipa, a małą Madzię zranił
ciężko niewypał. Wczasowicze, mający motorówkę,
odmawiają ...
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Barbara Kwiatkowska,
Władysław Kowalski, Jan
Englert, Marian Opania,
Barbara Sołtysik, Jolanta
Wołłejko, Damian
Damięcki

Film nowelowy. Poza nowelą polską zawiera także
nowele: francuską w reżyserii Françoisa Truffauta; włoską
w reżyserii Renzo Rosselliniego; niemiecką w reżyserii
Marcela Ophülsa; japońską w reżyserii Shintarô Ishihary.
Podczas spaceru w ZOO Basia i Władek są świadkami
jak Zbyszek z narażeniem życia ratuje dziewczynkę, która
wpadła do wybiegu dla niedźwiedzi. Basia, oburzona
tchórzostwem Władka zaprasza starszego o 10 lat
Zbyszka do siebie na urodziny. Jest pod wrażeniem jego
odwagi. Jednak wśród ...

Stanisław Tym, Barbara
Burska, Christine
Paul-Podlasky, Krzysztof
Kowalewski, Bronisław
Pawlik, Stanisław
Mikulski, Wojciech
Pokora

Pełne paradoksów i komizmu życie prezesa klubu
sportowego "Tęcza" w czasach PRL-u.
Komedia złożona z groteskowych epizodów ukazujących
rozpad PRL-owskiego systemu. Liczne sceny z barów
mlecznych, urzędów i sklepów ujawniają absurd
codziennej egzystencji Polaków. Wokół historii
Ochódzkiego (Stanisław Tym) narasta wiele ważnych,
małych opowieści charakteryzujących rzeczywistość
początku lat osiemdziesiątych.

Roman Wilhelmi, Jan
Englert, Beata
Tyszkiewicz, Władysław
Kowalski, Jan Prochyra,
Monika
Stefanowicz-Gabryelewic
z, Jadwiga Polanowska

Artur (Roman Wilhelmi) w wieku 45 lat wyprowadza się z
domu. Zostawia porządną pracę w instytucie, rodzinę i
przyjaciół. Takie zachowanie wprowadza nie lada
zamieszanie w gronie jego bliskich, którzy starają się
pomóc. Chociaż Artur zadbał o kwestie finansowe swoje i
rodziny, nikomu się nie naprzykrzał i nie wchodził w
drogę, jego otoczenie uważało że potrzebuje opieki.
Zaczęto go nachodzić. Osobnik mieszkający w
dworcowym hotelu i stołujący się w dworcowych barach,
potrzebujący oddechu i samotn...

Magdalena Zawadzka,
Irena Szczurowska,
Wieńczysław Gliński,
Maria Chmurkowska,
Aleksander
Dzwonkowski, Jarema
Stępowski, Zofia
Czerwińska

Kuba w dniu swojego ślubu dowiaduje się, że ma
sobowtóra - gitarzystę bigbitowego, Johnny'ego Tomalę.
Ten zbieg okoliczności doprowadza do piętrzących się
kłopotów Kuby. Majka, jego narzeczona, nie chce
uwierzyć w historię z sobowtórem i posądza go o
podwójne życie. Nie widząc innego wyjścia, Kuba
postanawia wcielić się w rolę Johnny'ego, by udowodnić
Majce, że sobowtór istnieje naprawdę. Niespodziewanie
Majka zakochuje się w Tomali, czyli w udającym go...
własnym narzeczonym.
Kuba w dniu swoje...

Gregori Chmara, Agnes
Kuck, Jerzy Dworski,
Tadeusz Fijewski,
Bolesław Mierzejewski,
Tekla Trapszo, Tadeusz
Ordeyg

Sława i bogactwo, to obsesyjne marzenie Henryka
Bieleckiego (Gregori Chmara), dziennikarza a
jednocześnie początkującego pisarza. Brak talentu i
twórczej weny stoją jednak na przeszkodzie jego
pisarskiej kariery. W megalomańskim umyśle rodzi się
zbrodniczy plan - zamorduje swojego przyjaciela Jerzego
Górskiego (Artur Socha), chorego i wyniszczonego przez
narkotyki pisarza i ukradnie jego rękopisy. Podczas
spotkania z bliskim śmierci literatem, od dawna noszącym
się z zamiarem popełnienia samobó...
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Jerzy Leszczyński, Maria
Malicka, Nina Olida,
Konstancja
Bednarzewska, Maria
Gorczyńska, Leokadia
Pancewiczowa,
Władysław Walter

Jest rok 1916, drugi rok trwa I Wojna Światowa. Kapitan
Michał Łazowski (Jerzy Leszczyński), nagle wezwany z
urlopu, wyrusza na wołyński front. Na krakowskim dworcu
żegna go żona Wanda (Nina Olida) oraz córka Nelly
(Maria Malicka). Niebawem do Krakowa nadchodzi
wiadomość, że kapitan zaginął bez wieści a w pułku,
którym dowodził, nikt nie ocalał. Po kilku latach, żona
kapitana, nie mając nadziei na powrót męża, utwierdzona
w swym przekonaniu listem, który przywiozła jego matka
(Konstancja Bednarz...

Wanda Bartówna, Ludwik
Sempoliński, Helena
Buczyńska, Jadwiga
Andrzejewska, Kazimierz
Junosza-Stępowski, Loda
Niemirzanka, Maria
Gorczyńska

Stasia Nałęczówna (Jadwiga Andrzejewska) przeżywa
dramat. Pozornie szczęśliwe małżeństwo jej rodziców
rozpada się, gdy na jaw wychodzi długo skrywany romans
jej matki Ady (Maria Gorczyńska) z aktorem Jerzym
Sławomirem (Franciszek Brodniewicz). Matka Stasi
wyprowadza się a w rodzinnym domu pojawia się Amelia
(Loda Niemirzanka), sekretarka i jednocześnie kochanka
jej ojca (Kazimierz Junosza-Stępowski). Stasia popada w
jeszcze większą rozpacz, gdy ojciec informuje ją o
zamiarze poślubienia Amelii. ...

Piotr Łysak, Grażyna
Michalska, Ryszard
Barycz, Wiesława
Mazurkiewicz, Zofia
Małynicz, Jadwiga
Chojnacka, Anna Seniuk

Kontynuując problematykę swoich poprzednich filmów,
ukazujących skomplikowany świat przeżyć i doznań
dzieci, tym razem Janusz Nasfeter powraca do okresu II
wojny światowej. Bohaterem filmu jest szesnastoletni
chłopiec, który w ciągu pierwszych dziesięciu dni
tragicznego września, na bezpośrednim zapleczu frontu,
usiłuje wziąć udział w obronie ojczyzny.

Ryszard Filipski, Teresa
Szmigielówna, Kalina
Jędrusik, Tadeusz
Kalinowski, Andrzej
Piszczatowski, Ewa
Pokas, Witold Holtz

Andrzej Rudnicki jest czterdziestoletnim inżynierem. W
pewnym momencie swojego życia dostrzega, że wszystko
co udało mu się osiągnąć odbyło się za późno. Na
szczęście ma żonę, która będzie go w tych trudnych
sytuacjach wspierać.
Andrzej Rudnicki jest czterdziestoletnim inżynierem. W
pewnym momencie swojego życia dostrzega, że wszystko
co udało mu się osiągnąć odbyło się za późno. Na
szczęście ma żonę, która będzie go w tych trudnych
sytuacjach wspierać.

Henryk Hunko, Tadeusz Do domu prowincjonalnego robotnika przychodzi
Kwinta, Kazimiera Utrata, przedsiębiorca Jan Karol Pieczarkowski (Tadeusz
Andrzej Michalczyk
Kwinta), zajmujący się kolportażem monideł czyli
realistycznych portretów malowanych na podstawie zdjęć.
Sprytnemu przedsiębiorcy udaje się przekonać pana
Kamińskiego (Henryk Hunko) do zakupu dwóch
obrazków. Zabiera świeżo co otrzymaną wypłatę pana
Władysława i w momencie kiedy do domu wraca pani
Kamińska (Kazimiera Utrata-Lusztig) chyłkiem się wynosi.
Tymczasem w domu dochodzi do awantury o pieniądze.
...

Okładka

Tytuł

Obsada

Opis

83 /
187

Michał Żołnierkiewicz
Groteska filmowa, Krótkometrażowy

Dramat, Kryminał, Sensacyjny, Wojenny

Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"

Etiuda

Komedia obycz.

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

Tadeusz Schmidt,
Krystyna Mikołajewska,
Iwa Młodnicka, Barbara
Stesłowicz, Zbigniew
Cybulski, Marian Opania,
Zdzisław Kuźniar

Akcja filmu toczy się w ostatnich dniach wojny. Pewien
człowiek dokonał morderstwa i ukradł kartotekę
konfidentów gestapo. Rozpoczynają się poszukiwania
przestępcy i kartoteki.
Akcja filmu toczy się w ostatnich dniach wojny. Pewien
człowiek dokonał morderstwa i ukradł kartotekę
konfidentów gestapo. Rozpoczynają się poszukiwania
przestępcy i kartoteki.

Andrzej Grąziewicz,
Leopold Matuszczak,
Ryszard Pikulski,
Gabriela Kownacka,
Mariusz Benoit, Emilian
Kamiński, Włodzimierz
Bednarski

Maureen Jordan zostaje zamordowana. Inspektor policji
prowadzący śledztwo podejrzewa jej męża Roberta.
Jednak Robert na własną rękę rozpoczyna swoje
śledztwo. Początkowo wszystkie ślady prowadzą do
Neda, brata Roberta. Okazuje się, że Maureen
okłamywała męża, miała kochanków, szantażowała
teścia. Dzięki Robertowi prawdziwy morderca zostaje
zdemaskowany.

Ireneusz Kasprzysiak,
Ryszard Wojciechowski,
Franciszek Szydlak,
Joanna Skulenty,
Zbigniew Gucwa, Andrzej
Rausz, Stanisław
Kasprzysiak

Jacek Fedorowicz, Marek
Perepeczko, Krystyna
Sienkiewicz, Zdzisław
Kuźniar, Agnieszka
Fitkau-Perepeczko,
Bolesław Abart, Krystyna
Borowicz

Jacek pracuje na poczcie. Pewnego dnia podczas
łowienia ryb wsiada na motocykl i wygrywa zawody.
Dzięki temu staje się zawodnikiem klubu żużlowego.
Udaje mu się też zdobyć serce ukochanej dziewczyny.
Jacek wygrywa kolejne zawody. Okazuje się znakomitym
zawodnikiem. Jednak wszystko szybko się kończy.
Okazuje się, że Jacek nie ma prawa jazdy ...
Jacek pracuje na poczcie. Pewnego dnia podczas
łowienia ryb wsiada na motocykl i wygrywa zawody.
Dzięki temu staje się zawodnikiem klubu żużlowego.
Udaje...
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Zuzanna Antoszkiewicz,
Sławomira Kozieniec,
Piotr Łysak, Filip
Łobodziński, Maria
Homerska, Magda
Teresa Wójcik, Marek
Bargiełowski

Akcja filmu toczy się w warszawskim liceum. Uczniowie
jednej z klas nie zamierzają pisać klasówki z chemii i - na
znak protestu - oddają czyste kartki. Jedyną osobą, która
nie zgadza się na takie rozwiązanie sprawy jest Ania
zwana "Myszą". Na jej nieszczęście incydent ma poważne
reperkusje. "Buntownicy" zostają tymczasowo zawieszeni
w swoich obowiązkach, zapada także decyzja o obniżeniu
im stopni ze sprawowania. Ukarani uczniowie chcą się
zemścić na Myszy za brak solidarności i domniemane
lizuso...

Mariusz Dmochowski,
Ewa Wawrzoń,
Katarzyna Łaniewska,
Wanda Łuczycka,
Kazimierz Fabisiak,
Janusz Kłosiński,
Wojciech Duryasz

Po śmierci żony Marcin zostaje na gospodarstwie sam z
dorastającym synem. Pomaga mu sąsiadka, Helusia, o
której tylko on wie, że jest wdową (jej mąż był członkiem
bandy, a ona otrzymała ziemię na mocy dekretu o
reformie rolnej). Marcin żeni się jednak z młodą Jadźką,
która wprawdzie spodziewa się nie jego dziecka, ale jest
bogata.
Po śmierci żony Marcin zostaje na gospodarstwie sam z
dorastającym synem. Pomaga mu sąsiadka, Helusia, o
której tylko on wie, że jest wdową (jej mąż był członkiem
ban...

Adolf Dymsza, Krystyna
Łubieńska, Tadeusz
Wiśniewski, Tadeusz
Bartosik, Barbara
Drapińska, Anna
Krzywicka, Helena
Grossówna

Dwunastoletni Paweł Grzela (Tadeusz Wiśniewski)
mieszka z matką w starej warszawskiej kamienicy.
Odczuwa brak ojca, który wiele lat wcześniej wyjechał za
granicę. Koledzy Pawła wciąż mówią o swoich ojcach i
przechwalają się ich dokonaniami. Autorytet chłopca
rośnie, gdy odkrywa, że nieobecny tato był niegdyś
słynnym cyrkowym zapaśnikiem. Wkróce ojciec Pawła
zapowiada swój powrót z Francji...

Bronisław Pawlik, Roman
Wilhelmi, Józef Łodyński,
Marian Jastrzębski, Irena
Szczurowska

Film z cyklu "Komedie pomyłek". Krótki film Stanisława
Różewicza powstał na podstawie opowiadania Fiodora
Dostojewskiego pod tym samym tytułem co film.
Głównym bohaterem jest zazdrosny mąż Lizy, Andreicz,
który podejrzewa swą żonę o zdradę. Chcąc sprawdzić
czy jego podejrzenia są prawdziwe, postanawia śledzić
połowicę. Los wszakże płata mu bardzo złośliwego figla.
Zagalopowawszy się w śledczych zapędach, Andreicz
przypadkowo trafia do obcego mieszkania, gdzie
zmuszony jest ukryć się pod łóżkiem,...

Bronisław Pawlik,
Aleksandra
Zawieruszanka,
Mieczysław Czechowicz,
Elżbieta Czyżewska,
Jerzy Duszyński,
Wiesław Gołas, Jan
Koecher

Żona jest znaną lekkoatletką, odnoszącą coraz to
efektowniejsze sukcesy na krajowych i zagranicznych
stadionach, mąż - na razie tylko dobrze zapowiadającym
się kompozytorem. Ich miłość i małżeństwo poddane
zostają ciężkim próbom. Żona musi bowiem
rygorystycznie przestrzegać uregulowanego trybu życia,
niewiele ma czasu dla męża i domu, otacza ją grono nie
zawsze subtelnych wielbicieli. W końcu jednak i mąż
odnosi wielki sukces międzynarodowy. Ambicje
zawodowe obojga zostają zaspokojone i miłość z...
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Irena Laskowska, Piotr
Pawłowski, Mariusz
Dmochowski, Józef
Nowak, Michał Leśniak,
Mieczysław Czechowicz,
Zdzisław Szymański

Dziewięciu mężczyzn, zachęconych wysokimi zarobkami,
pracuje przy koszeniu trawy potrzebnej dla umocnienia
brzegów, chroniących ważną budowlę zagrożoną
wzbierającą wodą. Dwóch z nich - Sznajder i Michalski chce załatwić zadawniony konflikt - z winy Sznajdra
kobieta, którą obaj kochali, popełniła samobójstwo. Na
wyspie zjawia się Magdalena, która odłączyła się od
przepływającego w pobliżu Jazz - campingu. Staje się
obiektem zainteresowania mężczyzn, przebywających w
odosobnieniu już kilka tygod...

Czesław Wołłejko,
Aleksandra Śląska, Jan
Kurnakowicz, Tadeusz
Białoszczyński, Gustaw
Buszyński, Igor
Śmiałowski, Jerzy
Pietraszkiewicz

Scenariusz filmu powstał na podstawie nowel o Chopinie
autorstwa Jerzego Broszkiewicza, Gustawa Bachnera,
Stanisława Hadyny i Jana Korngolda. Pięć lat z życia
Fryderyka Chopina przedstawił Aleksander Ford na tle
burzliwych wydarzeń społecznych i historycznych. Z
biografii kompozytora wybrał te zdarzenia, które odegrały
najistotniejszą rolę w kształtowaniu się sylwetki twórczej
artysty - kontakty z rewolucyjną młodzieżą warszawską, z
grupą artystów - romantyków, poznanie nędzy polskiej
wsi, ludow...

Władysław Walter, Maria
Bogda, Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Michał Znicz, Wiktor
Biegański, Mieczysław
Cybulski, Stefan Jaracz

Rewolucja 1905 roku w Rosji staje się zarzewiem zrywu
wśród inteligencji i klasy robotniczej na terenach zaboru
rosyjskiego Królestwa Polskiego przeciwko rosyjskiej
okupacji. Również młodzież szkolna zaczyna organizować
się w liczne związki walczące z rusyfikacją polskich szkół.
Gdy dyrektor jednego z warszawskich gimnazjów
Starogrenadzki (Bogusław Samborski), znajduje na
szkolnym korytarzu ulotki podpisane przez Związek
Młodzieży Polskiej, profesor Kiernicki (Stefan Jaracz)
wskazuje na ucznia J...

Jadwiga Smosarska,
Adam Brodzisz,
Mieczysław Frenkiel,
Mira Zimińska, Bogusław
Samborski, Eugeniusz
Bodo, Kazimierz Justian

W roku 1905 nad carską Rosją wisi widmo rewolucji. W
Polakach jednak, których ojczyzna znajduje w niewoli,
budzi się nadzieja. Nasilają się patriotyczne wystąpienia.
Powstają oddziały wojskowe, które w każdej chwili są
gotowe wystąpić przeciw ciemięzcy. W jednym z nich
walczy niezwykle odważny młodzieniec - powszechnie
znany jako "Sęp". Człowiek prawy i rycerski, a do tego
szczęśliwie zakochany w polskiej hrabiance Renie
Czarskiej. Niestety, "Sęp" wpada w ręce carskiej policji i
jako buntownik z...

Kazimierz Talarczyk,
Ludwik Ziemblic, Robert
Rogalski, Edward
Dobrzański, Jerzy
Antczak, Adam
Pawlikowski, Józef
Kostecki

Ostatnie dni wojny. Niemiecki patrol niszczy aliancką
stację meteorologiczną na Grenlandii. Przy życiu zostają
dowódca stacji, Polak, Sikora i oberleutnant Weber.
Uznani za zaginionych, skazani są wyłącznie na siebie.
Początkowa nienawiść i wrogość ustępują stopniowo
miejsca zrozumieniu bezsensu wojny i poczuciu
solidarności. Wojna się kończy, alianci zaprzestają
poszukiwań. Sikora i Weber pozostają na lodowym
pustkowiu.
Ostatnie dni wojny. Niemiecki patrol niszczy aliancką
stację meteorologicz...
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Kazimierz Opaliński,
Wojciech Pokora, Janusz
Paluszkiewicz, Jerzy
Kaczmarek, Leopold
Rene Nowak, Kazimierz
Dejunowicz, Jan Kociniak

Należący do cyklu filmowego "Dzień ostatni - dzień
pierwszy" krótki film telewizyjny w reżyserii Stanisława
Różewicza przedstawia ciemną stronę walki partyzanckiej
w czasie II wojny światowej. Oddział żołnierzy AK
podejrzewa żebraka Alojzego Szynalę (Kazimierz
Opaliński) o współpracę z Niemcami. Gdy udaje im się
dowieść zdrady postanawiają wydać na niego wyrok.
Należący do cyklu filmowego "Dzień ostatni - dzień
pierwszy" krótki film telewizyjny w reżyserii Stanisława
Różewicza przedstawia ciemn...

Stanisława Celińska,
Treścią filmu są dramatyczne przeżycia starego
Franciszek Starowieyski, wieśniaka, którego los rzucił do wielkiego miasta.
Włodzimierz Bednarski,
Aleksandra
Zawieruszanka, Danuta
Zaborowska, Elżbieta
Radziejowska, Teresa
Mikołajczuk
Iwona Świętochowska,
Lidia Maksymowicz,
Marta Straszna, Andrzej
Grabarczyk, Andrzej
Golejewski, Jan Bógdoł,
Wojciech Wysocki

Janek jest młodym i ambitnym chłopakiem. W
Katowicach zakłada organizację podziemną. Tam też
poznaje Maję, która zostaje łączniczką. Młodzi zbliżają się
do siebie i zakochują się w sobie. Niestety Janek
wycofuje się z tego związku. Niebawem dochodzi do
aresztowań. Wszystkie ślady wskazują na to, że to Majka
zdradziła organizację.
Janek jest młodym i ambitnym chłopakiem. W
Katowicach zakłada organizację podziemną. Tam też
poznaje Maję, która zostaje łączniczką. Młodzi zbliżają się
do siebie i za...

Jacek Chmielnik, Janusz
Zakrzeński, Adam
Marjański, Iwona
Katarzyna Pawlak,
Renata Kretówna, Zofia
Plewińska, Andrzej
Precigs

Lata osiemdziesiąte XIX -tego wieku, Korczyn nad
Niemnem. Szlachta i chłopi próbują dostosować się do
nowej popowstaniowej rzeczywistości. Na tym tle
rozgrywa się historia miłości zubożałej dziedziczki Justyny
Orzelskiej i wywodzącego się z zaściankowej szlachty
Jana Bohatyrowicza.

Tadeusz Kalinowski,
Katarzyna Łaniewska,
Józef Nalberczak,
Aleksander Fogiel,
Zygmunt Malawski,
Włodzimierz Nowak

Film z cyklu "Dzień pierwszy - dzień ostatni". Film
opowiada historię rodziny - osiedleńców na Ziemiach
Zachodnich. Pewnego dnia zjawia się u nich Niemiec właściciel gospodarstwa. Proponuje im pomoc. Lecz
Polacy odrzucają jego propozycję - teraz oni są tutaj
gospodarzami.
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Jacek Bławut, Zofia
Słaboszowska,
Franciszek Pieczka,
Stanisław Skolimowski,
Stefan Rybarczyk,
Cezary Łagiewski

"Nad rzeką" to krótkometrażowy film fabularny, którego
akcja rozgrywa się w czasach drugiej wojny światowej.
Otóż pewnego mglistego ranka, w górskiej chacie
zamieszkanej przez chłopca sierotę (Jacek Bławut) i jego
opiekuna (Stanisław Skolimowski) zjawia się niemiecki
patrol poszukujący partyzantów. Po całym zajściu
chłopiec udaje się nad rzekę, gdzie spotyka partyzanta
(Franciszek Pieczka). Dowiaduje się od niego o zniknięciu
pewnej dziewczyny z partyzantki (Zofia Słaboszowska).
Ciąg wydarzeń wp...

J. Wróblewski, Bogumił
Kobiela

Teresa Iżewska, Tadeusz
Janczar, Józef Para,
Jadwiga Andrzejewska,
Zdzisław Lubelski, Józef
Duriasz, Zdzisław
Karczewski

Skłócony ze swym środowiskiem wiejski chłopak Szymek
podejmuje pracę w ekipie geologicznej. Żeni się z Basią mimo sprzeciwu jej rodziców - i zamieszkują razem. Z
trudnością przystosowuje się do nowej pracy i nowego
otoczenia. Basia odchodzi od Szymka, ale kiedy nafciarze
odjeżdżają, wraca do niego i razem opuszczają rodzinne
strony, by rozpocząć na nowo wspólne życie.
Skłócony ze swym środowiskiem wiejski chłopak Szymek
podejmuje pracę w ekipie geologicznej. Żeni się z Basią mimo sprzeciwu ...

Maria Wachowiak,
Krystyna Borowicz,
Aleksander Fogiel,
Ryszard Pietruski,
Bohdan Ejmont, Tadeusz
Somogi, Henryk
Grynberg

Ostania wojenna zima. Przez Polskę przejeżdżają nadal
transporty skazanych na zagładę Żydów. Grupie więźniów
z Węgier udaje się ucieczka. Niemcy urządzają
polowanie. Strzelają nie tylko do zwierząt, ale i do ludzi,
do ukrywających się Żydów. Ocalała z masakry
dziewczyna ucieka od Michała, sądzi bowiem, że to on był
sprawcą tej strasznej rzezi.

Bronisław Pawlik, Irena
Ładosiówna, Barbara
Wrzesińska, Hanna
Stankówna, Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Maciej Rayzacher, Witold
Dębicki

Rok 1944. Rannemu porucznikowi grozi amputacja nóg.
Podkochująca się w nim pielęgniarka stara się zdobyć
penicylinę, która zapobiegłaby operacji. Tymczasem do
szpitala trafia jej narzeczony.
Rok 1944. Rannemu porucznikowi grozi amputacja nóg.
Podkochująca się w nim pielęgniarka stara się zdobyć
penicylinę, która zapobiegłaby operacji. Tymczasem do
szpitala trafia jej narzeczony.
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Andrzej Łapicki, Ewa
Bonacka, Ewa
Krzyżewska, Wiesława
Kwaśniewska, Adam
Pawlikowski, Aleksander
Fogiel, Janina Niczewska

Przygodne spotkanie znanego pisarza z dawną miłością
implikuje refleksje o względności ludzkich poczynań. Ewa
była studentką wydziału historii sztuki, on dziennikarzem. Ją interesował zaginiony tryptyk króla
Eryka Pomorskiego jako unikalne dzieło sztuki, on chciał
go wywieźć za granicę i sprzedać. Zrezygnował jednak z
tego, bo miłość do dziewczyny była silniejsza. Mimo to
Ewa wyjechała. Kiedy spotykają się po latach, ożywają w
nim wspólnie przeżyte dni, ale dla niej jest to tylko
bezpowrotna p...

Ryszard Pietruski,
Tadeusz Janczar,
Bogdan Baer, Jerzy
Bielenia, Jan Burek,
Sylwester Przedwojewski

Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy". Jest dzień
zakończenia wojny. Jeden z żołnierzy polskich, Grzegorz,
napotyka bezbronnego żołnierza niemieckiego. Darowuje
mu życie, mimo to, że Niemcy wymordowali mu całą
rodzinę.

Magda Teresa Wójcik,
Pola Raksa, Tadeusz
Janczar, Irena
Malkiewicz, Krystyna
Ciechomska, Antonina
Gordon-Górecka,
Stanisław Michalski

Zofia - lekarka (Magda Teresa Wójcik) i Jerzy - pilot
(Tadeusz Janczar) są bezdzietnym małżeństwem.
Mieszkają na przedmieściu Warszawy w starym domu.
Jego utrzymanie, jak również opieka nad matką Jerzego
(Antonina Gordon-Górecka) i ciotką, inwalidką (Irena
Malkiewicz) sprawia im wiele kłopotów. Przyjaciel Jerzego
- Paweł (Stanisław Michalski), który wrócił właśnie z
Afryki, namawia go na wyjazd. Mimo propozycji z zakładu
pracy Jerzy nie decyduje się na kontrakt ze względu na
sytuację rodzinną. J...

Kazimierz Witkiewicz,
Jerzy Turek, Halina
Kowalska, Bohdan
Łazuka, Zygmunt
Apostoł, Bogusz
Bilewski, Mieczysław
Czechowicz

Włoski przedsiębiorca przylatuje do Warszawy. Od
samego początku prześladuje go pech, tak jak i inne
osoby, które napotyka na swojej drodze.

Wacław Kowalski,
Władysław Hańcza, Anna
Dymna, Andrzej
Wasilewicz, Maria
Zbyszewska, Halina
Buyno-Łoza, Jerzy
Janeczek

Pawlak i Kargul szukają męża dla swojej wnuczki, chcąc
w ten sposób zdobyć spadkobiercę.
Komedia obyczajowa, kontynuacja losów dwóch rodzin
zabużańskich, osadników na Dolnym Śląsku, którzy po
latach szukają męża dla swej wnuczki, by zdobyć
następcę do swojego gospodarstwa. Stary Pawlak, ciężko
chory, musi przekazać swą ziemię. Ale starszy syn Witia,
ożeniony z Jadźką Kargulówną, więcej gruntów uprawiać
nie może, młodszy zaś, Paweł, jest pracownikiem
naukowym we Wrocławiu. Cała nadzieja we wnucz...
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Jacek Fedorowicz, Halina
Kowalska, Jerzy
Dobrowolski, Stanisława
Celińska, Mieczysław
Czechowicz, Stanisław
Tym, Wiesław Gołas

Janek i Wanda mieszkają w małym pokoiku w willi, inne
pokoje zajmują biura różnych instytucji. Janek często
zostaje w pracy po godzinach, byle tylko za wcześnie nie
wracać do ciasnego mieszkania. Pewnego dnia
małżonków odwiedza niejaki Malinowski, który kiedyś
mieszkał w tym samym pokoiku. Proponuje małżonkom
zamianę pokoju na nowe, dwupokojowe mieszkanie, które
właśnie otrzymał. Janek i Wanda początkowo są nieufni,
ale w końcu dochodzi do zamiany. Okazuje się, że w
nowym mieszkaniu mieszka już ...

Andrzej Szczepkowski,
Barbara Młynarska,
Cezary Julski,
Mieczysław Waśkowski,
Ewa Dałkowska,
Zbigniew Szczapiński,
Józef Nowak

Zabawna komedia o podróży pewnej wycieczki
młodzieżowej Bułgarii. W rzeczywistości zamiast
młodzieży w podróż wybrała się grupa starszych osób.
Niestety zakwaterowanie ma być w obozie młodzieżowym
co wiąże się z koniecznością zamieszkania w namiotach
...
Zabawna komedia o podróży pewnej wycieczki
młodzieżowej Bułgarii. W rzeczywistości zamiast
młodzieży w podróż wybrała się grupa starszych osób.
Niestety zakwaterowanie ma być w obozie młodzieżowym
co wiąże się z koniecznością zamieszkania w nam...

Barbara Brylska, Alicja
Sobieraj, Jose Luis Di
Zeo

Urszula Modrzyńska,
Ludwik Benoit,
Stanisława Perzanowska,
Feliks Żukowski,
Zdzisław Mrożewski, Igor
Śmiałowski, Jan Żardecki

Opowieść szpiegowska rozgrywająca się w hucie
"Bielawa". Imperialistyczny sabotażysta próbuje
zdezorganizować pracę kolektywu i doprowadzić do
zamknięcia huty. Nikt nie podejrzewa, że nowy pracownik
zakładu jest agentem angielskiego wywiadu...
Opowieść szpiegowska rozgrywająca się w hucie
"Bielawa". Imperialistyczny sabotażysta próbuje
zdezorganizować pracę kolektywu i doprowadzić do
zamknięcia huty. Nikt nie podejrzewa, że nowy pracownik
zakładu jest agentem angielskiego wywiadu...

Adolf Dymsza, Renata
Radojewska, Michał
Znicz, Józef Orwid,
Wanda Jarszewska,
Andrzej Bogucki,
Seweryna Broniszówna

Doskonała komedia odegrana iście po mistrzowsku. Na
szczególne uznanie zasługuje gra Józefa Orwida i
Michała Znicza. Nie mogąc sprostać wygórowanym
wymaganiom finansowym żony i syna, Onufry właściciel
warsztatu samochodowego w chwilach szczególnego
dołka finansowego informuje swoją siostrę Agatę o
narodzinach kolejnego potomka. Agata bardzo kocha
dzieci i za każdym razem kiedy Onufry informuje ja o
powiększeniu rodziny wysyła na dziecko 1000 dolarów.
Jakież więc jest przerażenie biednego człowie...
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Magdalena Zawadzka,
Bogusław Sochnacki,
Krzysztof Chamiec,
Wojciech Pilarski, Jerzy
Przybylski, Mieczysław
Waśkowski, Antoni
Lewek

Prokurator Deruga (Krzysztof Chamiec) po przeżyciu
rodzinnego dramatu podejmuje pracę w małym
miasteczku. Mimo, że jest niedziela, jego zastępca Kurek,
domaga się, aby aresztowano natychmiastowo
Markowskiego, dyrektora miejscowych zakładów. Kurek
oświadcza, że w zakładach Markowskiego popełniono
milionowe nadużycia. Deruga poznaje młodą dziewczynę,
Magdę (Magdalena Zawadzka). Łączy ich rodząca się
sympatia. Główny bohater nie wie, że Magda jest
kochanką Markowskiego, którego prokurator nienawidz...

Kazimierz Rudzki

Film zrealizowany według własnego scenariusza Andrzeja
Munka jest żartobliwym felietonem, opatrzonym
adekwatnym wobec jego charakteru podtytułem Scherzo.
To opowieść o niedzielnym letnim poranku w Warszawie,
o jej mieszkańcach widzianych głównie z okna autobusu.
Film spaja pełen dowcipu, z dystansem czytany przez
Kazimierza Rudzkiego komentarz, oraz krótka anegdota o
„nim” i o „niej” – kierowcy i konduktorce autobusu. W
ramach tej błahej anegdoty Munk podpatrywał i
inscenizował sceny rodzajowe z...

Elżbieta Czyżewska,
Janusz Guttner,
Włodzimierz Boruński,
Aleksandra Leszczyńska,
Adolf Chronicki, Zdzisław
Leśniak, Edmund
Karasiński

Historia uczucia i namiętności pomiędzy młodą Żydówką
Noemi (Elżbieta Czyżewska) i Kamilem (Janusz Guttner) Polakiem, studentem Akademii Sztuk Pięknych. Chłopak
wciąż szuka swego miejsca w życiu i nie potrafi
zrozumieć zaborczej miłości dziewczyny. Natomiast
ciągłe zerwania i powroty, nieudane próby porozumienia
doprowadzają dziewczynę do zupełnego wyczerpania
nerwowego.
Historia uczucia i namiętności pomiędzy młodą Żydówką
Noemi (Elżbieta Czyżewska) i Kamilem (Janusz Guttner) Polakiem, stu...

Janusz Kłosiński,
Ryszarda Hanin, Marek
Frąckowiak, Małgorzata
Potocka, Stanisław Tym,
Jerzy Turek, Janina
Sokołowska

Zbliża się Wigilia. Syn z wojska przez pomyłkę przysyła
rodzicom list z wyznaniem miłości, skierowany do
narzeczonej. Ojciec nie jest zadowolony, że syn będzie
się żenił z dziewczyną z miasta - boi się, że chłopak
zechce zostać w mieście i opuścić rodzinne
gospodarstwo. Postanawia wybić młodym małżeństwo z
głowy, nie znając ani dziewczyny, ani ich planów na
przyszłość...
Zbliża się Wigilia. Syn z wojska przez pomyłkę przysyła
rodzicom list z wyznaniem miłości, skierowany do
narzeczonej. Ojciec ...

Krystyna Stypułkowska,
Tadeusz Łomnicki,
Wanda Koczeska, Kalina
Jędrusik, Teresa
Szmigielówna, Zbigniew
Cybulski, Roman
Polański

Film Wajdy ma wymiar kameralny, z zachowaniem niemal
klasycznej jedności miejsca, czasu i akcji. To historia
przypadkowego spotkania młodego lekarza (Tadeusz
Łomnicki) i dziewczyny (Krystyna Stypułkowska), którzy
poznają się w piwnicy jazzowej i spędzają ze sobą noc.
Akcja rozgrywa się głównie w czterech ścianach
mieszkania, a tło społeczne zostaje ledwo zarysowane.
Niewiele też dowiadujemy się o samych bohaterach, poza
tym, że noszą imiona Pelagia i Bazyli. Młodzi ludzie
przybierają wobec siebi...
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Leszek Herdegen,
Stanisław Zaczyk, Zofia
Niwińska, Maria
Ciesielska, Andrzej
Tomecki, Józef
Nalberczak, Witold
Pyrkosz

Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej.
Bohaterami są dwaj Polacy, którzy uciekają z obozu aby
walczyć w Wojsku Polskim.
Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej.
Bohaterami są dwaj Polacy, którzy uciekają z obozu aby
walczyć w Wojsku Polskim.

Adolf Dymsza, Urszula
Modrzyńska, Kazimierz
Fabisiak, Tadeusz
Gwiazdowski, Ewa
Krasnodębska, Andrzej
Bogucki, Tadeusz
Fijewski

Nikodem Dyzma (Adolf Dymsza) to nędzarz bez pracy i
dachu nad głową. Jedynym jego majątkiem jest frak, który
ma mu ułatwić uzyskanie pracy fordansera, w jednych z
przedwojennych, warszawskich nocnych lokali. Ale jego
właściciel oświadcza, że Dyzma jest zbyt
"prowincjonalny". Los zrządza, że znajduje na ulicy
zaproszenie na wytworny raut. Idzie tam, by oddać
zaproszenie, licząc na jakiś napiwek. Wzięty jednak
zostaje za jednego z gości i, dzięki zbiegom okoliczności
a także zachowaniu uznanym za ...

Zofia Marcinkowska,
Henryk Boukołowski,
Barbara Krafftówna,
Halina Mikołajska,
Aleksander Fogiel,
Ryszard Pietruski, Laura
Dębicka

Jeden z najpiękniejszych plastycznie polskich filmów,
łączący wystylizowane, czarno - białe zdjęcia ze stanem
duszy pary młodych ludzi zupełnie zagubionych w nowej
rzeczywistości i księżycowym pejzażu miasteczka
zaludnianego przypadkowymi mieszkańcami. Dramat
psychologiczny rozgrywający się tuż po wyzwoleniu:
historia człowieka, który na Ziemiach Zachodnich szuka
ucieczki przed konsekwencjami wojny, chcąc rozpocząć
nowe życie. Bożek, w przeciwieństwie do Maćka
Chełmickiego, nie wykonał rozkazu, ...

Jadwiga Smosarska,
Stefan Jaracz, Józef
Węgrzyn, Stanisław
Gruszczyński, Artur
Socha, Aleksander
Zelwerowicz, Amelia
Rotter-Jarnińska

Film "Księżna Łowicka" jest swobodną interpretacją
powieści Wacława Gąsiorowskiego pod tym samym
tytułem. Akcja filmu dzieje się w czasach Królestwa
Polskiego i opowiada prawdziwą historię małżeństwa
polskiej arystokratki Joanny Grudzińskiej z Wielkim
Księciem Konstantym, wielkorządcą Królestwa Polskiego.
W fabułę filmu wpleciony jest fikcyjny wątek miłości
majora Waleriana Łukasińskiego do Joanny. Joannę
obdarzył również uczuciem książę Konstanty, za którego,
za namową rodziny wychodzi za mąż....

Jadwiga Barańska, Jerzy
Bińczycki, Władysław
Hańcza, Elżbieta
Karkoszka, Bogusław
Sochnacki, Zygmunt
Zintel, Mieczysław
Kalenik

Ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej. Saga rodzinna,
dwóch pokoleń rodziny Niechciców, ukazanie na tle
przemian, społeczeństwa polskiego w latach 1865-1914.
Podczas ucieczki z zajętego przez Niemców i płonącego
Kalińca (I Wojna światowa) Barbara wspomina swoje
życie...Nie spełniona miłość do Józefa Tolibowskiego,
małżeństwo z Bogumiłem, człowiekiem pełnym energii,
gospodarnym, ale nie obytym towarzysko; trudy
budowania wspólnego życia w Serbinowie, dużym
majątku, którym mąż administrował; śmie...
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Zdzisław Maklakiewicz,
Maja Komorowska,
Ryszard Kotys, Edward
Linde-Lubaszenko,
Janusz Zakrzeński,
Krzysztof Litwin, Zdzisław
Kuźniar

Adaptacja znanej noweli Mikołaja Gogola. Bohaterem tej
pełnej zabawnych, a także dających do myślenia
paradoksów jest kolegialny asesor, który przybywa do
stolicy, by zdobyć majętną żonę i wysokie stanowisko w
hierarchii służbowej. Rosja za czasów autora "Martwych
dusz" była prawdziwym "społeczeństwem mundurów", w
którym o wartości człowieka decydowało miejsce na
drabinie urzędniczej. Ów kult rangi stał się jednak
przyczyną nieszczęść bohatera, który w pewnym
momencie stracił...nos. Obarczony pi...
Bardzo ciekawy eksperyment wizualny, polegajacy na
podzieleniu ekranu na 9 kadrów, połączonych ze sobą
czasowo i fabularnie.
Bardzo ciekawy eksperyment wizualny, polegajacy na
podzieleniu ekranu na 9 kadrów, połączonych ze sobą
czasowo i fabularnie.
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Edward Dziewoński,
Bogumił Kobiela, Józef
Nowak, Jerzy
Dobrowolski, Jan
Kobuszewski, Emilia
Krakowska, Jarema
Stępowski

Pełnometrażowa wersja satyrycznej noweli Jerzego
Ziarnika "Nowy pracownik", ośmieszającej absurdy
PRL-owskiej rzeczywistości. Tytułowym bohaterem jest
młody mężczyzna z prowincji, który wyrusza do
Warszawy, by tam, w wielkim zakładzie produkcyjnym,
zatrudnić się jako tokarz. Zanim jednak zostanie przyjęty,
musi zmarnować kilka dni na walkę z biurokracją - wystać
kilka godzin w kolejkach, nasłuchać się różnych pouczeń i
kąśliwych uwag i wędrować od drzwi do drzwi celem
skompletowania wszystkich n...

Jolanta Umecka, Leon
Niemczyk, Zygmunt
Malanowicz, Roman
Polański, Anna
Ciepielewska

Podczas podróży nad jezioro małżeństwo zabiera
młodego człowieka, którego następnie zaprasza na swój
jacht. W trakcie rejsu dochodzi do rywalizacji pomiędzy
mężczyznami.
Dziennikarz Andrzej i jego atrakcyjna żona Krystyna
wyjeżdżają na jednodniowy rejs jachtem. Po drodze nad
jezioro zabierają młodego autostopowicza. Chłopak
zostaje zaproszony na jacht. Na wodzie dochodzi do
rywalizacji między mężczyznami w zakresie siły, intelektu
i poglądów życiowych. Andrzej preferujący dostatnie,
łatwe miesz...

Tadeusz Fijewski

Spektakl telewizyjny
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Michał Szewczyk

Animacja, Dla dzieci

Melodramat, Obyczajowy, Romans

Baśń, Dla dzieci, Przygodowy

Stanisław Sielański,
Mieczysław Cybulski,
Ludwik Sempoliński,
Stanisława
Angel-Engelówna, Jerzy
Wysoki, Helena
Rychterowa, Jerzy
Woskowski

Krajewski (Mieczysław Cybulski), młody urzędnik
bankowy, jest romantykiem i marzy o miłości idealnej.
Pewnego dnia poznaje przypadkowo piękną dziewczynę,
której pomaga osuszyć ubranie w swoim mieszkaniu, gdy
ta wysiadając z tramwaju, wpadła do kałuży. Odurzony jej
urodą i delikatnością zakochuje się w niej bez pamięci,
wierząc, że znalazł miłość swego życia. Frania
(Stanisława Angel-Engelówna), tak ma na imię
dziewczyna, znika co wieczór, twierdząc, że jako
szwaczka ma dużo pracy i musi pracować...

Lech Kaczyński,
Jarosław Kaczyński,
Helena Grossówna,
Jadwiga Kuryluk, Ludwik
Benoit, Janusz
Strachocki, Bronisław
Darski

W chacie ubogiego mieszkańca wsi Zapiecek przychodzą
na świat dwaj żarłoczni, leniwi i okrutni bliźniacy - Jacek i
Placek. Bez przerwy płatają złośliwe figle spokojnym
mieszkańcom. Aby oddalić od siebie na zawsze widmo
jakiejkolwiek pracy, postanawiają ukraść z nieba złoty
księżyc i go sprzedać. Wyruszają w drogę; by mieć co
jeść, zabierają swej matce ostatni bochenek chleba, który
niebawem zamienia się w kamień. Po wielu perypetiach
udaje się im złowić księżyc w sieć, ale wpadają w ręce
zbójców...

Mieczysław Pawlikowski

Dokument przedstawiający najczęstszy problem wśród
małych, rozkapryszonych dzieci - brak apetytu. Film
służący pomocą dla mniej doświadczonych rodziców.
Dokument przedstawiający najczęstszy problem wśród
małych, rozkapryszonych dzieci - brak apetytu. Film
służący pomocą dla mniej doświadczonych rodziców.

Janusz Gajos, Andrzej
Kopiczyński, Janusz
Sykutera, Anna
Ciepielewska, Elżbieta
Czyżewska, Janusz
Kłosiński, Natalia
Szymańska

W niedzielę, bez świadków, w kopalnianym szybie zginął
niewykwalifikowany robotnik Sieczka. Młody technik Łopot
stara się dowieść w swych zeznaniach, że powodem
wypadku był jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że
nie ma winnego. Na rozprawie adwokat uzyskuje
uniewinnienie Łopota kosztem rzucenia podejrzeń na
starego maszynistę Bartoszka, który poruszony
oszczerstwem rezygnuje z pracy..
W niedzielę, bez świadków, w kopalnianym szybie zginął
niewykwalifikowany robotnik Sieczka. Młody technik...

Dokumentalny, Edukacyjny,
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Dramat, Psychologiczny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

Okładka

Tytuł

94 /
187

Obsada

Opis

Kalina Jędrusik,
Władysław Krasnowiecki,
Maria Omielska, Gustaw
Holoubek

Akcja filmu toczy się w XIX wieku. Pewna dama zaczęła
nudzić się swoim kochankiem. Jej życie ulega zmiane gdy
do domu przychodzi załamany mężczyzna w żałobie.
Akcja filmu toczy się w XIX wieku. Pewna dama zaczęła
nudzić się swoim kochankiem. Jej życie ulega zmiane gdy
do domu przychodzi załamany mężczyzna w żałobie.

Irena Malkiewicz,
Małgorzata Lorentowicz,
Zbigniew Sawan,
Barbara Bargiełowska,
Janusz Pomaski,
Stanisław Mikulski, Beata
Tyszkiewicz

Jacek jest chłopcem, któremu niczego nie brakuje. Ma
dobrych rodziców, mnóstwo zabawek. Jednak nie czuje
się szczęśliwy. Brakuje mu czułości ze strony macochy i
przyszywanej babci. Na dodatek wszyscy są
zainteresowani nowym dzieckiem w rodzinie. Wszystko to
powoduje, że Jacek często ucieka do swojego świata
wyobraźni...

Bożena Dykiel, Lucyna
Winnicka, Yûko
Mochizuki, Yukiko
Takabayashi, Masaaki
Tono, Miyoko Nakamura,
Ryôhei Uchida

Miłość Polki i Japończyka, na którą kładą się cieniem
tragiczne wydarzenia ostatniej wojny: Powstania
Warszawskiego, Oświęcimia i Hiroszimy. Nobito był w
Hiroszimie podczas wybuchu bomby atomowej. Przeżył,
ale jest śmiertelnie chory. Wspomina pobyt w Paryżu,
gdzie poznał młodą Polkę, Krystynę, ich miłość i
rozstanie, bo dziewczyna spodziewała się dziecka, a on
nie chciał dopuścić do jego urodzenia, powrót do Japonii i
czekającą na niego koleżankę i sympatię - lekarkę
Shinobu . . . Wyobrażenia mi...

Wiesław Gołas, Leon
Niemczyk, Józef
Kostecki, Zdzisław
Karczewski, Tadeusz
Teodorczyk, Janusz
Strachocki, Sylwester
Przedwojewski

Bieszczady, rok 1946. Toczą się krwawe walki z
ukraińskimi nacjonalistami i polskim podziemiem.
Ogniomistrz Kaleń marzy o powrocie do domu, ale jego
oddział pod dowództwem kapitana Wierzbickiego ściga
grupę Żubryda. Część żołnierzy ginie na polu minowym, a
ci, którym udało się przeżyć, dostają się do niewoli. Kaleń
zostaje poddany ciężkim torturom. Chcąc ratować życie,
przebiegły żołnierz udaje dezertera i zdrajcę.
Bieszczady, rok 1946. Toczą się krwawe walki z
ukraińskimi nacjonalistami i pols...
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Tadeusz Fijewski, Lech
Łotocki, Marek
Barbasiewicz, Jerzy
Grałek, Aleksander
Dzwonkowski, Janusz
Paluszkiewicz, Ryszard
Pietruski

Młody chłopak musi się stawić w szkole ze swoim ojcem.
Obawiając się jego reakcji namaiwa do tego przypadkowo
spotkanego dorożkarza.
Młody chłopak musi się stawić w szkole ze swoim ojcem.
Obawiając się jego reakcji namaiwa do tego przypadkowo
spotkanego dorożkarza.

Jan Englert, Mariusz
Dmochowski, Dorota
Pomykała, Anna Seniuk,
Ignacy Machowski,
Edmund Fetting,
Kazimierz Brusikiewicz

Kawaler de Charentes zostaje wciągnięty w intrygę, której
celem jest porwanie ojca królowej Marysieńki. Staruszek
jest pełnym życia mężczyzną, z którym są same kłopoty.
Kawaler de Charentes jednak zakochuje się w młodej
dwórce, którą porywa i ucieka.
Kawaler de Charentes zostaje wciągnięty w intrygę, której
celem jest porwanie ojca królowej Marysieńki. Staruszek
jest pełnym życia mężczyzną, z którym są same kłopoty.
Kawaler de Charentes jednak zakochuje się w młodej
dwórce, którą porywa i uciek...

Antoni Szubarczyk,
Krystyna Lisowska,
Kazimierz Łastawiecki,
Roman Wilhelmi, Leon
Niemczyk, Jerzy
Bińczycki, Lech Sołuba

Kapitan Roman Markowski jest marynarzem. Pewnego
dnia po powrocie z morza dzwoni do niego jego była
żona. Okazuje się, że zniknął ich syn. Okazuje się też, że
chłopak dostał się do Szkoły Morskiej. Życie kapitana
skomplikuje się, gdy jego syn ulegnie poważnemu
wypadkowi.
Kapitan Roman Markowski jest marynarzem. Pewnego
dnia po powrocie z morza dzwoni do niego jego była
żona. Okazuje się, że zniknął ich syn. Okazuje się też, że
chłopak dostał się do Szkoły Morskiej. Życie kapitana
skomplikuje si...

Michał Bustamante,
Mieczysław Stoor,
Henryk Szletyński,
Renata Kossobudzka,
Stanisław Kwaskowski,
Irena Netto, Edward
Dziewoński

Losy odnalezionego przez francuskich chłopów Niemca dezertera z walczącego w Wietnamie oddziału Legii
Cudzoziemskiej. Trzynastoletni chłopiec francuski
Bernard podczas wakacji spędzanych na wybrzeżu
Atlantyku zaprzyjaźnia się z Gastonem, wychowywanym
przez miejscowego drwala. Obaj odkrywają w
zniszczonym bunkrze niemieckim uciekiniera z Legii
Cudzoziemskiej...
Losy odnalezionego przez francuskich chłopów Niemca dezertera z walczącego w Wietnamie oddziału Legii
Cudzoziemskiej. Trzynastoletni...

Antoni Szczerba-Ferski,
Antoni Szczerba, Tamara
Wiszniewska, Wojciech
Wojtecki, Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Franciszek Brodniewicz,
Zygmunt Chmielewski

Minęły trzy lata od śmierci ukochanej Waldemara, Stefci.
Ordynat nie może o niej zapomnieć. Kocha się w nim,
lecz bez wzajemności, Lucia. W niej zaś zakochany jest
Bohdan Michorowski. O rękę Luci stara się również hrabia
Brochwicz. Na balu sylwestrowym dochodzi do scysji
pomiędzy Brochwiczem i Bohdanem Michorowskim.
Minęły trzy lata od śmierci ukochanej Waldemara, Stefci.
Ordynat nie może o niej zapomnieć. Kocha się w nim,
lecz bez wzajemności, Lucia. W niej zaś zakochany jest
Bohdan Michorowsk...
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Tadeusz Białoszczyński,
Janusz Kłosiński,
Jadwiga Andrzejewska,
Jan Ciecierski, Jan
Rudnicki, Maria Klejdysz,
Jerzy Zygmunt Nowak

Wieńczysław Gliński,
Aleksander Sewruk,
Roland Głowacki,
Andrzej Herder, Zbigniew
Filus, Henryk Bąk, Ignacy
Machowski

Polski okręt podwodny "Orzeł" umyka hitlerowcom, ale
zostaje internowany w Tallinie. Nowy dowódca jednostki
podejmuje decyzję o ucieczce.
Po kapitulacji Polski, okręt podwodny "Orzeł" umyka
hitlerowcom i zawija do Tallina, by uzupełnić zapasy
paliwa. W porcie załoga musi zostawić chorego dowódcę
(Aleksander Sewruk). Wbrew zapewnieniom władz
Estonii, "Orzeł" zostaje szybko internowany. Nowy
dowódca, kapitan Grabiński (Wieńczysław Gliński),
podejmuje decyzję o ucieczce.

Piotr Bajor, Jan
Jankowski, Maciej
Kozłowski, Jerzy
Zygmunt Nowak, Hanna
Stankówna, Franciszek
Pieczka, Katarzyna
Figura

Film opowiada o losach Roberta, którego zwłoki zostają
potajemnie odkopane. Przez całe życie starał się on
rezygnować z wszystkich pragnień. Lecz jego
poświęcenie wykorzystuje szatan.

Irena Laskowska, Jan
Machulski

Młody mężczyzna nawiązuje znajomość z dojrzałą
kobietą. Wojna i osobiste problemy powodują, że ciężko
jest im znaleźć wspólny język.
Nastrojowe studium psychologiczne, dramat samotności i
bezradności dwojga ludzi niezdolnych do podjęcia próby
wspólnego życia. Film eksperymentalny, o konstrukcji
fabularnej, zrealizowany w warunkach amatorskich. Młody
mężczyzna i dojrzała kobieta spotykają się na bezludnej
plaży. Samotni, naznaczeni piętnem wojny i osobistych
dramatów nie potrafią - mimo prób - z...
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Zbigniew Suszyński,
Agnieszka Kowalska,
Henryk Bista, Aleksander
Bednarz, Jacek Wójcicki,
Dariusz Sikorski, Artur
Żmijewski

Do ostatniej klasy w prowincjonalnej szkole średniej
przybywa Krzysztof Buk (Zbigniew Suszyński), który
został wyrzucony z poprzedniego liceum za roznoszenie
ulotek. Szybko zdobywa przyjaźń kolegów, równie
niepokornych jak on. Uczniowie wraz z młodą
wychowawczynią, zwaną Meluzyną (Agnieszka
Kowalska), przygotowują spektakl teatralny "Lekcja
historii", oparty na tekstach oficjalnych komunikatów
prasowych. Wicedyrektor szkoły (Aleksander Bednarz) za
wszelką cenę próbuje udaremnić jego realizację. ...

Wanda Bartówna,
Huguette Faget, Tatjana
Górecka, Antonina
Gordon-Górecka,
Barbara Drapińska,
Barbara Fijewska, Anna
Lutosławska

Na wpół dokumentalna, oparta na wspomnieniach
opowieść o losach więźniarek hitlerowskiego obozu
śmierci w Oświęcimiu - Birkenau. Obraz ludzkich cierpień
i tragedii, ale także walki człowieka o swoją godność.
Polska Żydówka, Marta, pełni w obozie funkcję tłumaczki,
pomaga innym więźniarkom i działa w organizacji ruchu
oporu. Po nieudanej próbie ucieczki ginie tuż przed
wyzwoleniem obozu.
Na wpół dokumentalna, oparta na wspomnieniach
opowieść o losach więźniarek hitlerowskiego obozu
śmierci w Ośw...

Stanisław Mikulski,
Barbara Rylska,
Magdalena Sokołowska,
Wieńczysław Gliński,
Adolf Chronicki, Hugo
Krzyski, Sławomir Zemło

W okolicach Trójmiasta od pewnego czasu powtarzają się
tajemnicze morderstwa taksówkarzy, ślady wskazują na
tło rabunkowe. Kierujący śledztwem porucznik Szymański
z początku podejrzewa, że w zabójstwa zamieszany jest
Kowalski, którego zmiennik dopiero co zginął. Dopiero
dzięki splotowi przypadków stróżom prawa udaje się
wpaść na bardziej wiarygodny trop.
W okolicach Trójmiasta od pewnego czasu powtarzają się
tajemnicze morderstwa taksówkarzy, ślady wskazują na
tło rabunkowe. Kierujący śledztwem...

Maja Komorowska,
Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Wojciech Pszoniak,
Jerzy Kamas

Edward Sosna, Józef
Nowak, Marian Kociniak,
Andrzej Kozak, Tadeusz
Schmidt, Krzysztof
Kalczyński, Marian
Opania

Kapitan Adam Hulewicz, dowódca okrętu podwodnego
Jastrząb, otrzymuje rozkaz odnalezienia wraka
prototypowego kutra rybackiego. W czasie wykonywania
zadania dochodzi do awarii i statek osiada na dnie.
Najniższy pokład, gdzie przebywa kilku marynarzy,
napełnia się wodą. Kapitan chce ratować okręt nawet za
cenę życia uwięzionych marynarzy, natomiast dla jego
zastępcy Józefa Zapały najważniejsi są ludzie. W porcie
rozpoczyna się akcja ratunkowa. Zachodzi podejrzenie,
że kapitan Hulewicz, cierpiący n...
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Stanisław Jasiukiewicz,
Urszula Modrzyńska,
Tadeusz Bartosik, Ewa
Wawrzoń, Stefan Bartik,
Mieczysław Pawlikowski,
Cezary Julski

Historia przywódcy bandy, który po odbyciu kary powraca
w rodzinne strony, gdzie był po wojnie postrachem okolicy
i nie rozumiejąc przemian, jakie zaszły do tamtej pory,
chce wziąć odwet na sprawcy swego aresztowania byłym dowódcy posterunku MO, Giżyckim.
Historia przywódcy bandy, który po odbyciu kary powraca
w rodzinne strony, gdzie był po wojnie postrachem okolicy
i nie rozumiejąc przemian, jakie zaszły do tamtej pory,
chce wziąć odwet na sprawcy swego aresztowania byłym dowódcy posterun...

Maja Wodecka, Artur
Młodnicki, Janusz
Bylczyński, Edmund
Fetting, Eliasz
Kuziemski, Roman
Sykała, Marian Wojtczak

Akcja fimu toczy się w czasie II wojny światowej.
Niemieccy żołnierze ukrywają w bunkrze kosztowności.
Do przeniesienia ich zmuszają więźniów obozu
koncentracyjnego. Po wykonaniu pracy zabijają ich. Ale
jeden więzień ocalał. Po latach pragnie odszukać
zaginiony skarb.
Akcja fimu toczy się w czasie II wojny światowej.
Niemieccy żołnierze ukrywają w bunkrze kosztowności.
Do przeniesienia ich zmuszają więźniów obozu
koncentracyjnego. Po wykonaniu pracy zabijają ich. Ale
jeden więzień ocalał. Po la...

Jan Burek, Janusz
Bylczyński, Jerzy Jogałła,
Krzysztof Chamiec,
Wiesława Kwaśniewska,
Marian Łącz, Konrad
Morawski

Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej. Kapral
Naróg wiezie cenne dokumenty do sztabu. Po drodze
spotyka dziewczynę, z którą połączy go glębokie uczucie.
W końcu Naróg trafia do Berlina ...

Zbigniew Zapasiewicz,
Witold Dederko, Joanna
Szczepkowska, Ryszard
Ronczewski, Borys
Marynowski, Mirosław
Otrębus, Jack Recknitz

Zgodnie z wolą rodziców wiejska dziewczyna (Joanna
Szczepkowska) ma poślubić bogatego Amerykanina.
Mimo, że jej serce należy do biednego i uroczego chłopca
(Borys Marynowski), zgadza się wieść życie u boku
obcokrajowca, mając nadzieję, że pieniądze i dobrobyt
zagłuszą jej smutek. Do ślubu wszystko jest już
przygotowane. W pewnym momencie - na specjalne
życzenie byłego chłopaka panny młodej - orkiestra
weselna zaczyna grać melodię, z którą są związane ich
najpiękniejsze wspomnienia. W ostatniej c...

Jarema Stępowski,
Stefan Bartik, Saturnin
Żórawski, Roman
Polański, Saturnin
Butkiewicz, Bogusz
Bilewski, Mieczysław
Czechowicz

Absurdalna komedia gagowa: groteskowy pościg za
sprawcami przestępstw, którymi obarcza się
sprowadzonego rzekomo do Polski "człowieka śniegu".
Skrzynia z przesyłką z Indii, w której miał się znajdować
yeti, okazała się pusta. Zrozpaczony profesor stara się go
odnaleźć. Dostaje się nawet do więzienia, z którego
jednak ucieka skuty kajdanami ze złodziejem.
Tymczasem "człowieka śniegu" zaczyna się uważać za
sprawcę coraz liczniejszych przestępstw. W końcu
wszystko się wyjaśnia. W telegramie zawiada...
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Mieczysław Czechowicz,
Krystyna Feldman,
Zbigniew Koczanowicz,
Edmund Fetting,
Eugeniusz Kamiński,
Ludwik Kasendra, Iga
Cembrzyńska

Czesław Chrupek jest szczęśliwym mężem Moniki.
Pewnego razu, gdy wraca z podróży służbowej słyszy
podczas rozmowy z żoną w słuchawce telefonu męski
głos. Zazdrosny mąż powraca do domu i zaczyna dusić
małżonkę. Teraz przed sądem musi odpowiedzieć za ten
czyn.
Czesław Chrupek jest szczęśliwym mężem Moniki.
Pewnego razu, gdy wraca z podróży służbowej słyszy
podczas rozmowy z żoną w słuchawce telefonu męski
głos. Zazdrosny mąż powraca do domu i zaczyna dusić
małżonkę. Teraz przed sądem musi odpowie...

Emil Karewicz, Helena
Skrzydłowska, Antonina
Gordon-Górecka,
Kazimierz Dembicki

Irena Kwiatkowska, Anna
Seniuk, Janina
Seredyńska, Elżbieta
Wieczorkowska, Barbara
Winiarska, Maria
Winiarska, Kazimierz
Brusikiewicz

Pierwszą komedią Mikołaja Gogola miała być historia
urzędnika, którego doprowadziła do obłędu chęć
otrzymania za wszelką cenę orderu św. Włodzimierza III
stopnia. Satyra wyszydzająca oficjalną, urzędniczą Rosję
nie miała szansy uzyskania akceptacji cenzury. Gogol
ograniczył więc "Włodzimierza III stopnia" do kilku scen,
wykorzystanych później w innych utworach. Pragnął
jednak ujrzeć którekolwiek ze swoich dzieł w teatrze i aby
spełnić to marzenie, poszedł na pewnego rodzaju
kompromis z cenzurą. ...

Marta Straszna,
Augustyn Halotta, Jan
Bógdoł, Stanisław
Zaczyk, Jerzy Rzepka,
Ryszard Jasny, Róża
Richter

Film opowiada o starym, emerytowanym górniku, który od
wielu lat mieszka w domu na obrzeżach miasta. Pewnego
dnia dowiaduje się, że jego dom ma zostać zburzony, a
w tym miejscu powstanie nowe osiedle blokowe. Karol
Habryka nie zamierza rezygnować z domu, w którym
spędził większość życia i postanawia o niego walczyć. A
że jest człowiekiem upartym powoduje wielkie
zamieszanie wśród działaczy kopalni.
Film opowiada o starym, emerytowanym górniku, który od
wielu lat mieszka w domu na obrzeżach mia...

Lucyna Winnicka,
Andrzej Łapicki, Artur
Młodnicki, Zdzisław
Karczewski, Ryszard
Ronczewski, Jerzy Szulc,
Zdzisław Kuźniar

Tytułowa bohaterka jest kobietą młodą i piękną. Życie
upływa jej w zbytku, a czas spędza biorąc udział w
balach, rautach. Nie wystarcza to jednak Hance. Wciąż
narzeka na nudę i męża, z którym nie potrafi znaleźć
wspólnego języka. Znudzona monotonną egzystencją
nawiązuje romans z Robertem Tonnorem. Niestety, za
sprawą tego związku bohaterka wplątuje się w
niebezpieczną aferę. Niebawem okazuje się, że jej
kochanek jest szpiegiem.
Tytułowa bohaterka jest kobietą młodą i piękną. Życie
upływa jej w ...

Okładka

Tytuł

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Komedia obycz.

Komedia

Dramat, Kostiumowy, Niemy

Fantasy, Kostiumowy

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

100 /
187

Obsada

Opis

Józef Nalberczak,
Aleksander Bardini

Andrzej Munk swą filmową karierę, jak zresztą wielu
innych reżyserów, rozpoczynał od dokumentu. W tym
inscenizowanym obrazie ukazuje zmiany, jakie dotknęły
chłopstwo przez okres od zakończenia wojny, czyli osiem
lat władzy ludowej.
Andrzej Munk swą filmową karierę, jak zresztą wielu
innych reżyserów, rozpoczynał od dokumentu. W tym
inscenizowanym obrazie ukazuje zmiany, jakie dotknęły
chłopstwo przez okres od zakończenia wojny, czyli osiem
lat władzy ludowej.

Tadeusz Fijewski, Maria
Gella, Andrzej
Szczepkowski, Kazimierz
Opaliński, Stanisław
Jaworski, Stefan Bartik,
Michał Szewczyk

Kolejne przygody pana Anatola. Tym razem stara się
pomóc młodej i niewinnej dziewczynie. Iwona wygrywa
milion w totolotka. Jednak jej fortuną jest zainteresowana
pewna szajka. Pan Anatol próbuje pomóc dziewczynie
wplątując się przy okazji w niezłe kłopoty.
Kolejne przygody pana Anatola. Tym razem stara się
pomóc młodej i niewinnej dziewczynie. Iwona wygrywa
milion w totolotka. Jednak jej fortuną jest zainteresowana
pewna szajka. Pan Anatol próbuje pomóc dziewczynie
wplątując się przy okazji w n...

Adolf Dymsza, Anita
Dymszówna, Józef
Kondrat, Kazimierz
Krukowski, Feliks
Chmurkowski, Wiesław
Michnikowski, Tadeusz
Łomnicki

Wywiad, jaki przeprowadza młoda dziennikarka z
najsympatyczniejszym polskim aktorem pierwszej połowy
naszego stulecia - Adolfem Dymszą - jest pretekstem do
przypomnienia fragmentów jego niezapomnianych ról
komediowych.

Józef Śliwicki, Mikołaj
Lewicki, Henryk Weise,
Jerzy Janowski, Józef
Zejdowski, Janina
Klimkiewiczowa, Wiesław
Gawlikowski

Rok 1832, Paryż. Adam Mickiewicz wspomina kraj
rodzinny. Zdjęcia Wilna i modlących się ludzi przy Ostrej
Bramie, pejzaż litewski, dom rodzinny Adama
Mickiewicza. Do rodzinnego dworku w Soplicowie
przyjeżdża Tadeusz. Widzi w ogrodzie Zosię,
podlewającą kwiatki. Wita się z rodziną i gośćmi.
Dowiaduje się o trwającym sporze o zamek między
Sędzią, który jest jego wujem i Hrabią, dziedzicem
majątku Horeszków. Uroczysta kolacja na zamku.
Wchodzi spóźniona Telimena i siada obok Tadeusza.
Rejent spiera ...

Franciszek Brodniewicz,
Józef Węgrzyn,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Andrzej Bogucki, Loda
Niemirzanka, Elżbieta
Barszczewska, Stanisław
Sielański

We dworze, w którym mieszka Twardowski, zjawia się
diabeł i namawia go do poznania uroków świata.
Twardowski jedzie do Krakowa i podpisuje cyrograf
dający mu czarodziejską moc. Żeni się z piękną, ale złą
dziewczyną Netą. Dla króla Zygmunta wywołuje ducha
zmarłej Barbary. Król przypłaca to ciężką chorobą.
Twardowski zostaje wtrącony do lochu. Na wieść o
zdradzie żony zrzuca kajdany i wypędza niewierną
kobietę z domu. Zjawia się diabeł, żądając od niego,
zgodnie z podpisanym cyrografem, duszy. Por...
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Magdalena Zawadzka,
Mieczysław Pawlikowski,
Jan Nowicki, Barbara
Brylska, Daniel
Olbrychski, Marek
Perepeczko, Irena Karel

Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę
żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem
Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.
Po śmierci narzeczonej pułkownik Wołodyjowski z
rozpaczy wstępuje do zakonu. Tymczasem kraj znów
szykuje się do wojny z tureckim najeźdźcą. Zagłoba
znajduje sposób, by "mały żołnierz" znów wrócił do
służby. Przypadkowo na leśnej drodze rycerze spotykają
siostrę pana Michała i jej dwie podopieczne, Krzysię i
Basię. Wołodyjowski zabiera panie do domu,...

Tola Mankiewiczówna,
Aleksander Żabczyński,
Mieczysława Ćwiklińska,
Józef Orwid, Michał
Znicz, Stanisław
Sielański, Stefan
Hnydziński

Akcja filmu toczy się w fikcyjnym państwie, gdzie nowym
Ministrem Ochrony Moralności Publicznej zostaje młoda i
piękna Zuzanna (Tola Mankiewiczówna). Od razu staje
się ona obiektem westchnień przystojnego zastępcy szefa
kancelarii - Sebastiana hrabiego de Santis (Aleksander
Żabczyński), lowelasa i birbanta. Zasadnicza Zuzanna
szybko przestaje być obojętna na zaloty Sebastiana. Ku
przerażeniu społeczeństwa pani minister wprowadza
drastyczne reformy, w tym całkowitą prohibicję.
Niespodziewane poja...

Jadwiga Chojnacka,
Aleksandra Karzyńska,
Halina Kossobudzka,
Wiesława Kwaśniewska,
Małgorzata Szancer,
Krzysztof Chamiec,
Janusz Gajos

Akcja filmu toczy się w XVII wieku. Krystyna i Marysia są
córkami skłóconych ze sobą od lat mężczyzn. Pewnego
dnia obie zostają porwane przez Tatarów. Po latach
dwóch młodych mężczyzn postanawia je odnaleźć.
Akcja filmu toczy się w XVII wieku. Krystyna i Marysia są
córkami skłóconych ze sobą od lat mężczyzn. Pewnego
dnia obie zostają porwane przez Tatarów. Po latach
dwóch młodych mężczyzn postanawia je odnaleźć.

Mieczysława Ćwiklińska,
Władysław Walter,
Aleksander Żabczyński,
Romuald Gierasieński,
Michał Znicz, Fryderyk
Jarossy, Stefan Gucki

Depesza od podróżującego po Europie przemysłowca
Olszewicza, która zniekształcona dociera do jego firmy w
Warszawie, powoduje szereg zabawnych perturbacji.
Urzędniczka pocztowa Marysia Kochańska na skutek
zniekształcenia depeszy wyjeżdża do Wiednia jako
sekretarka przemysłowca Olszewicza, który ma się
spotkać w Jugosławii z przemysłowcem amerykańskim
Smithem w sprawie podpisania umowy handlowej.
Olszewicz i Marysia zmuszeni są udawać małżeństwo
wobec państwa Smith; pan Smith mówi Olszewiczowi, ...

Agnieszka Krukówna,
Jerzy Karaszkiewicz,
Lidia Bienias, Teresa
Budzisz-Krzyżanowska,
Iwona Suszczyńska,
Bogumiła Murzyńska,
Barbara Kobrzyńska

Akcja rozgrywa się w ciągu kilku dni i koncentruje na
przeżyciach dwóch dorastających w rodzinie bez ojca
dziewcząt. Siostry - Iwona i Kasia - różnią się
charakterem i temperamentem. Łączy je wspólne
cierpienie i doznana krzywda, ale każda na swój sposób
musi się uporać z nową sytuacją.
Akcja rozgrywa się w ciągu kilku dni i koncentruje na
przeżyciach dwóch dorastających w rodzinie bez ojca
dziewcząt. Siostry - Iwona i Kasia - różnią się
charakterem i temperamentem. Łączy je wspólne
cierpienie ...
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Daniel Olbrychski, Anna
Seniuk, Maja
Komorowska, Stanisława
Celińska, Krystyna
Zachwatowicz, Christine
Pascal, Zbigniew
Zapasiewicz

Kiedy Wiktor odwiedza dwór, w którym spędził młode lata,
na nowo mierzy się ze wspomnieniami przeszłości.
Niespełna czterdziestoletni Wiktor Ruben po stracie
przyjaciela przyjeżdża do wujostwa na wieś, gdzie w
pobliskim dworku, w gronie kilku panien, spędził
młodzieńcze lata. Julia doczekała się bliźniaczek,
wyemancypowana Jola wyszła za mąż, Fela
przedwcześnie zmarła, zmieniły się też Zosia i Kazia,
mała Tunia wyrosła na piękną pannę. Pojawienie się
Rubena, jego wspomnienia i chęć ożywienia pr...

Stefania Górska,
Władysław Grabowski,
Lidia Wysocka, Jadwiga
Andrzejewska, Janina
Macherska, Antoni
Fertner, Mira Zimińska

Dziennikarzowi Jerzemu Murskiemu grozi utrata pracy w
"Dzwonku Wieczornym", jeśli nie uda mu się
przeprowadzić wywiadu z niedostępną gwiazdą "Olimpii",
Mirą Stellą. Gdyby zaś uzyskał wypowiedź sławnego
śpiewaka Roberta Viscontiego, który po siedemnastu
latach przyjechał do kraju, to ma zapewniony roczny
kontrakt na stanowisku redaktora. Murski, dostając się
podstępem do mieszkania Stelli, poznaje
siedemnastoletnią Lili, rzekomo siostrę, a w
rzeczywistości córkę gwiazdy ze związku z Viscontim.
St...

Marian Tchórznicki,
Janusz Smoliński, Józef
Nowak, Ryszard
Pietruski, Barbara
Bargiełowska, Barbara
Sołtysik, Magdalena
Celówna-Janikowska

Paragon, najlepszy zawodnik i "mózg" podwórkowej
drużyny piłkarskiej, przeżywa rozliczne przygody. W
czasie ucieczki skradzionym kajakiem na Madagaskar o
mało nie tonie, ma kłopoty z milicją, zostaje uwięziony
przez szajkę kanciarzy, ucieka, spada z rusztowania, ale
w końcu jego drużyna zdobywa mistrzostwo w turnieju
drużyn piłkarskich.
Paragon, najlepszy zawodnik i "mózg" podwórkowej
drużyny piłkarskiej, przeżywa rozliczne przygody. W
czasie ucieczki skradzionym kajakiem na Madagaskar o
mało n...

Tadeusz Łomnicki

Jedyny dokument z "czarnej serii" dotyczący zjawiska
prostytucji (przymierzali się do jego realizacji także
Hoffman i Skórzewski), które jak wskazuje tytuł i
komentarz do filmu było zjawiskiem oficjalnie
przemilczanym, prawnie uznanym za nieistniejące
("Prostytucji w naszym kraju nie ma. Zlikwidowało ją
nasze ustawodawstwo."). Tymczasem dokument
Borowika ujawniał jego istnienie i to w sposób wyjątkowo
dobitny i poruszający. Niezaprzeczalnym walorem filmu,
niespotykanym w innych utworach serii, s...

Piotr Fronczewski,
Wanda
Stanisławska-Lothe,
Jerzy Turek, Bogumił
Antczak, Zdzisław
Szymański, Janusz
Paluszkiewicz, Henryk
Hunko

Dramat człowieka postawionego wobec konieczności
współudziału w zbrodni i znajdującego w sobie dość sił
moralnych, aby się jej przeciwstawić. Akcja rozgrywa się
podczas okupacji, a bohaterem jest cieśla budujący
szubienice dla uwięzionych partyzantów. Porucznik Anton
zleca cieśli Weychowi wykonanie szubienicy dla
czterdziestu ludzi. Egzekucja ma się odbyć na rynku
miasteczka. Robotnicy usiłują się zbuntować. Hitlerowcy
chcą egzekucji nadać widowiskową oprawę. O świcie
wszyscy mieszkańcy spędzeni...
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Psychologiczny, Wojenny

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

102 /
187

Okładka

Tytuł

Komedia obycz.

Komedia, Przygodowy

Dramat

Kr&oacute;tkometrażowy,
Krótkometrażowy, Obyczajowy

Komedia

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com

103 /
187

Obsada

Opis

Halina
Wyrodek-Dziędziel,
Wiesław Wójcik, Barbara
Rachwalska, Tomasz
Zaliwski, Marian
Dziędziel, Grażyna Korin,
Tadeusz Wojtych

Satyryczna komedia obyczajowa, polegająca na
ujawnieniu gry pozorów stosowanych przez dwa
małżeństwa występujące w filmie. Niuniek i Aniołek są
małżeństwem zgodnym, ale finansowo nie układa im się
najlepiej. Po obejrzeniu zdjęcia kuzynów ze wsi,
pozujących na tle okazałej willi i drogiego samochodu,
postanawiają zrobić wszystko, by podczas zapowiedzianej
wkrótce wizyty krewnych w mieście również zaimponować
im swoim stanem posiadania i pozycją. Niezbyt legalnym
sposobem zamieniają chwilowo swoje...

Zygmunt Kęstowicz, Pola
Raksa, Mieczysław
Gajda, Bogdan
Łysakowski, Jerzy
Kaczmarek, Bolesław
Płotnicki, Jerzy
Dobrowolski

Lotnik Stefan Janotta w czasie wojny brał udział w
bitwach powietrznych, w których wsławił się
bohaterstwem i odwagą. Tuż po wojnie otrzymał
specjalne zadanie przewiezienia do Paryża polskiego
ambasadora. Nad Sekwaną poznał Elżbietę, polską
aktorkę. Bez jego wiedzy, dzięki pomocy kolegów
Stefana, dziewczyna znalazła się w samolocie Janotty,
wracającym do Polski. Niespodziewanie amerykańskie
władze lotnicze nakazały Polakowi przymusowe
lądowanie w Niemczech Zachodnich. Pilot, z pomocą
polskich lo...

Aleksandra Śląska, Anna
Ciepielewska, Jan
Kreczmar, Marek
Walczewski, Maria
Ciesielska, Janusz
Bylczyński, Barbara
Horawianka

W tłumie turystów zapełniających pokład
transatlantyckiego statku znajduje się niemieckie
małżeństwo, Walter i Liza. Oboje niewiele wiedzą o swej
przeszłości, ale tworzą harmonijny związek. W jednym z
portów, do których zawijają podczas rejsu, na statek
wsiada kobieta, która przypomina Lizie kogoś, kogo
poznała przed laty, służąc w kobiecych formacjach SS w
Oświęcimiu. Falą wspomnień wraca do Lizy obozowa
przeszłość, a wraz z nią pamięć o jednej z więźniarek, na
której Liza próbowała esesmańskic...

Stefan Friedmann,
Joanna Kasperska,
Mieczysław Milecki,
Michał Pawlicki, Janusz
Kłosiński, Jerzy Zelnik,
Bolesław Kamiński

Młoda, piękna Zinaida jest żoną bogatego i bardzo
schorowanego starca Szczebieniewa. Znudzona jego
towarzystwem, nawiązuje liczne romanse. Szczebieniew
patrzy na to pobłażliwie, w nadziei, że chociaż w ten
sposób doczeka się upragnionego potomka. Pewnego
dnia Zinaida poznaje młodego skrzypka Ernesta Foscę, w
którym się zakochuje... Adaptacja opowiadania Stefana
Żeromskiego uhonorowana wyróżnieniem Akademii
Wiedzy i Sztuki Telewizyjnej w Los Angeles w 1968 roku.
Młoda, piękna Zinaida jest żoną b...

Eugeniusz Bodo, Adolf
Dymsza, Helena
Grossówna, Józef Orwid,
Ludwik Sempoliński,
Tadeusz Fijewski, Halina
Doree

Historia dwóch sąsiadów o podobnych nazwiskach i
równie nerwowych charakterach. W ich życiu pojawia się
niesforna "trzynastoletnia" skrzypaczka, która dzięki
małemu podstępowi jest cudownym dzieckiem-muzykiem.
Paweł Gawlicki i Gaweł Pawlicki, właściciele sklepów
znajdujących się w tej samej kamienicy, podczas podróży
do Warszawy poznają "cudowne dziecko", Violettę
Bellami. Przyjaciele pomagają jej uwolnić się od
wykorzystującego ją impresaria. W rzeczywistości jest to
dziewiętnastoletnia dziewc...
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Halina Gryglaszewska,
Zdzisław Kozień, Elżbieta
Karkoszka, Janusz
Michałowski, Bożena
Adamek, Wiktor Sadecki,
Roman Stankiewicz

Ostatnie dni drugiej wojny światowej. Z pałacu w
pośpiechu ucieka dziedzic z rodziną i służbą. Dworski
pastuch Jakub nieśmiało przekracza próg budynku.
Widząc swe odbicie w wielkim lustrze, wyobraża sobie, że
jest tu panem, a w złoconych ramach wisi portret jego
ojca. Jakub wędruje po pustych komnatach. Zaciera się
granica między rzeczywistością a wyobraźnią chłopa.
Siada w fotelu dziedzica, kłaniają mu się lokaje. Korzysta
z "prawa pierwszej nocy", a mąż zhańbionej dziewczyny
wiesza się na drze...

Jarosław Kopaczewski,
Mieczysław Hryniewicz,
Stefan Paska, Jerzy
Staszewski, Wiesław
Wójcik, Bożena Miller,
Bernard Krawczyk

Zrealizowana metodą dokumentalną społeczno obyczajowa opowieść o przeobrażeniach ludzi
przybywających z różnych stron kraju do pracy na wielkiej
budowie. Budowa wielkiego zakładu. Trzej nowi robotnicy
- Student, Tytus i Chrypulec - mieszkają razem na
prywatnej kwaterze. Ich kierownikiem jest inżynier
Kolecki, odpowiedzialny nie tylko za przebieg robót, ale
także za nadużycia i marnotrawstwo. Kolecki zostaje w
końcu zwolniony, a trzej przyjaciele, po wielu perypetiach i
wahaniach, zdecydują się...

Gustaw Holoubek,
Wojciech Siemion,
Barbara Wrzesińska,
Maria Wachowiak,
Monika Sołubianka,
Jolanta Lothe, Jaga
Boryta

Dramat psychologiczny: wewnętrzny konflikt moralny
nauczyciela, który zdobywa sympatię i szacunek uczniów,
wymyślając sobie bohaterski życiorys wojenny. Rafał
Wilczewski, nauczyciel historii w jednym z warszawskich
liceów, nie potrafi nawiązac kontaktu z uczniami ani z
kolegami z grona nauczycielskiego. Po konflikcie
wyjeżdża do prowincjonalnego miasta. Chcąc
zaimponować uczniom rozwydrzonej klasy, podaje się za
bohatera II wojny światowej, czym zyskuje powszechną
sympatię i poważanie. Zdobywa s...

Franciszek Pieczka,
Olgierd Łukaszewicz,
Łucja Kowolik, Jan
Englert, Jan Bogusz,
Jerzy Cnota, Bernard
Krawczyk

Śląsk, 1934 rok. Młody górnik Jaś, ojciec dwóch małych
chłopców, dowiaduje się, że kopalnia, w której pracuje,
ma zostać zalana. Wraz z innymi przyłącza się więc do
strajku, lecz niemiecka dyrekcja kopalni nie chce iść na
żadne ustępstwa. Wkrótce górnicy ogłaszają strajk
głodowy, a przed bramą kopalni dochodzi do demonstracji
ich rodzin. Przewodzi jej Erwin, dawny śląski powstaniec.
Śląsk, 1934 rok. Młody górnik Jaś, ojciec dwóch małych
chłopców, dowiaduje się, że kopalnia, w której pracuje,
ma...

Gustaw Holoubek, Ewa
Wiśniewska, Tadeusz
Cygler, Maria
Wachowiak, Zbigniew K.
Rogowski

Znany polski dyrygent Franciszek X (Gustaw Holoubek)
podczas swojego pobytu w Czechosłowacji poznaje
młodą studentkę, Anitę (Ewa Wiśniewska). Polska
turystka bierze go za Czecha. Spędzają ze sobą
wspaniały dzień, do czasu, gdy Franciszek wyjawia
dziewczynie prawdę.
Znany polski dyrygent Franciszek X (Gustaw Holoubek)
podczas swojego pobytu w Czechosłowacji poznaje
młodą studentkę, Anitę (Ewa Wiśniewska). Polska
turystka bierze go za Czecha. Spędzają ze sobą
wspaniały dzień, do czasu, gdy Franci...
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Magdalena Zawadzka,
Krzysztof Litwin, Jerzy
Karaszkiewicz, Adam
Mularczyk, Henryk Bąk,
Wanda Chwiałkowska,
Juliusz Kalinowski

W warszawskiej stacji pomp, zwanej potocznie "Grubą
Kaśką", załoga składa się niemal wyłącznie z bumelantów
i kombinatorów. Efektem ich dość obojętnego stosunku
do pracy są ciągłe awarie, których usuwanie ciągnie się
tygodniami, wywołując irytację mieszkańców miasta.
Dyrektor przedsiębiorstwa angażuje więc młodego poetę,
Leopolda Górskiego, który swoimi piosenkami ma
rozbudzać pozostałych pracowników i nie pozwolić im
zasnąć przy jednostajnym szumie pomp tłoczących wodę.
Sam Leopold jest żywą il...

Kazimierz Brusikiewicz,
Lidia Korsakówna,
Jarema Stępowski, Adam
Mularczyk, Maria
Kaniewska, Tadeusz
Chojnacki

Andrzej Szczepkowski,
Lech Ordon, Bronisław
Pawlik, Jan
Kobuszewski, Józef
Zbiróg, Michał Szewczyk,
Juliusz Kalinowski

Pasażerowie autobusu w wyniku wypadku zostają
przeniesieni na sąd ostateczny. Każdy z nich ogląda swój
żywot, na specjalnym ekranie, po czym następuje
wydanie i uzasadnienie wyroku. Alternatywy do wyboru są
dwie: Niebo i dość nowoczesne Piekło. Wśród pasażerów
jest pewien dziadek z wnuczkiem, który nie wierzy w
istnienie zaświatów i dla którego ziemskie
przyzwyczajenie są zbyt silne aby zgodził się na
postanowienia tegoż Sądu. Satyryczna komedia
przedstawiającą dość ogólne, stereotypowe, ale i j...

Stanisław Dygat, Bohdan
Łazuka, Krystyna
Sienkiewicz, Stefan
Wiechecki

Jan Ciecierski, Hanka
Bielicka, Rajmund
Fleszar, Lech Madaliński,
Adam Mikołajewski,
Ludwik Tatarski,
Stanisław Kwaskowski

Historia starego majstra ratującego przed zniszczeniem
urządzenia niezwykle ważne dla uruchomienia produkcji w
odbudowanej przez robotników ostrowieckiej hucie. Huta
zostaje uruchomiona, a Plewa zostaje w niej najpierw jako
robotnik, później jako majster. Uczy się czytać i pisać,
zdobywa zaufanie i szacunek kolegów i przełożonych.
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Tadeusz Fijewski,
Ryszard Barycz,
Krzysztof Chamiec,
Mieczysław Stoor,
Roman Kłosowski, Beata
Tyszkiewicz, Zdzisław
Maklakiewicz

Lekarz niemiecki, doktor Rhode, pozostał wraz z dwiema
córkami, Ingą i Luzzi, w rodzinnym miasteczku. Zjawia się
tu grupa polskich oficerów, wyzwolonych z niemieckiego
oflagu. Inga została zgwałcona przez mężczyzn
wracających z przymusowych robót w Niemczech. Jan,
jeden z oficerów, staje w jej obronie przed tymi, którzy
chcą korzystać z "prawa zwycięzców". W miasteczku
zjawia się także Otto, narzeczony Ingi, wraz z oddziałem
SS
Lekarz niemiecki, doktor Rhode, pozostał wraz z dwiema
córkami, Ing...

Roman Sykała, Józef
Zbiróg, Iwona
Słoczyńska, Jerzy
Zapiór, Jerzy Ćwikliński,
Jan Machulski, Leon
Niemczyk

Młody naukowiec (Jan Machulski) zostaje porwany przez
dziwnych osobników. Porywacze zabierają go do małego,
tajemniczego domku. Bohater spotyka tam swojego
dawnego przełożonego, profesora Frantona (Roman
Sykała), prowadzącego eksperymenty nad zmniejszaniem
ludzi.
Młody naukowiec (Jan Machulski) zostaje porwany przez
dziwnych osobników. Porywacze zabierają go do małego,
tajemniczego domku. Bohater spotyka tam swojego
dawnego przełożonego, profesora Frantona (Roman
Sykała), prowadzącego eksperyme...

Jadwiga Chojnacka,
Adam Mikołajewski,
Janusz Jaroń, Jerzy
Pietraszkiewicz,
Władysław Woźnik,
Władysław Walter, Anna
Rosiak

Tomek Spojda ucieka z domu wujostwa w obawie przed
karą za pocięcie garderoby wujenki na pokrycie modelu
szybowca. W pociągu trafia na grupę młodzieży ze Służby
Polsce, jadącą na kurs szybowcowy. Dołącza do nich i,
pomimo braku skierowania, dostaje się na kurs. Pod
wpływem kolektywu przełamuje swą niechęć do nauki. Po
powrocie do domu ratuje szybowiec, którego pilot zasłabł i
lądował awaryjnie na polu. Zostaje przyjęty na kurs
wyższego stopnia. Ma oblatywać pierwszy egzemplarz
szybowca nowej kon...

Jerzy Bogajewicz, Ewa
Szykulska, Zdzisław
Maklakiewicz, Kazimierz
Ostrowicz, Jerzy Block,
Aleksander Jackiewicz,
Zbigniew Buczkowski

Akcja filmu toczy się w pewnym wieżowcu. Młode
małżeństwo kupuje psa. I ten właśnie pies staje się
przyczyną wielkiego zamieszania.
Akcja filmu toczy się w pewnym wieżowcu. Młode
małżeństwo kupuje psa. I ten właśnie pies staje się
przyczyną wielkiego zamieszania.

Maria Gorczyńska,
Mieczysław Bilażewski,
Roman Dereń, Elżbieta
Kryńska, Henryk
Rzętkowski, Ludwik
Fritsche, Władysław
Walter

Opowieść o Julku, młodzieńcu, który pochodzi z jednej z
rodzin należących do wyższych sfer Warszawy. Julek jest
jednak typowym hulaką, co odbija się na trudnościach w
znalezieniu przez niego jako takiej pracy. W końcu
postanawia zostać ulicznym śpiewakiem. A dzięki temu
niedługo potem poznaje pewną piękną dziewczynę...
Opowieść o Julku, młodzieńcu, który pochodzi z jednej z
rodzin należących do wyższych sfer Warszawy. Julek jest
jednak typowym hulaką, co odbija się na trudnościach w
znalezieniu...
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Dramat obyczajowy, Krótkometrażowy,
Nowele filmowe

Beata Tyszkiewicz, Piotr
Wysocki, Andrzej May,
Jerzy Jogałła, Tadeusz
Minc

Do pałacu Fabiusza przybywają dwaj jeźdźcy. Dawny
przyjaciel Mucjusz z towarzyszem Malajem. Gospodarz
jest zaniepokojony, przed laty Mucjusz gorąco kochał jego
żonę. Mucjusz zapewnia, że wędrując po dalekich krajach
poznał wiele pięknych kobiet i zapomniał o Walerii.
Gospodarz oddaje mu do dyspozycji pawilon w ogrodzie.
Do pałacu Fabiusza przybywają dwaj jeźdźcy. Dawny
przyjaciel Mucjusz z towarzyszem Malajem. Gospodarz
jest zaniepokojony, przed laty Mucjusz gorąco kochał jego
żonę. Mucjusz zap...

Jerzy Adamczak, Andrzej
Hrydzewicz, Jarosław
Kuszewski, Ryszard
Pietruski, Zdzisław
Kuźniar, Barbara
Modelska, Stanisław
Milski

Sensacyjny dramat psychologiczny z okresu okupacji;
historia partyzanckiej wyprawy po broń, niezbędną dla
odbicia uwięzionego przez Niemców AK-owca. Żołnierze
oddziału AK postanawiają odbić z więzienia gestapo
swojego kolegę. Wyprawa po broń z Krakowa do Kielc
kończy się wprawdzie jej zdobyciem, ale pięciu
uczestników akcji ginie w walce z Niemcami.
Sensacyjny dramat psychologiczny z okresu okupacji;
historia partyzanckiej wyprawy po broń, niezbędną dla
odbicia uwięzionego przez Niemców AK-owca...

Wanda Koczeska,
Mieczysław Czechowicz,
Hanka Bielicka, Andrzej
Bogucki, Zbigniew
Dobrzyński, Adam
Pawlikowski, Roman
Kłosowski

Film z cyklu "Perły i dukaty". Młoda kobieta, Teresa
niedawno wyszła za mąż za Władka. Krótko po ślubie
spędzają ona urlop na wczasach nad morzem. Poznaje
tam silnego i wysportowanego młodzieńca. Kiedy
przyjeżdża jej mąż, postanawia w celu skompromitowania
go, doprowadza do pojedynku męża z młodzieńcem w
ping - ponga.
Film z cyklu "Perły i dukaty". Młoda kobieta, Teresa
niedawno wyszła za mąż za Władka. Krótko po ślubie
spędzają ona urlop na wczasach nad morzem. Poznaje
tam silnego i wysportowa...

Andrzej Kozak, Krystyna
Konarska, Janina
Kałuska-Szydłowska,
Elżbieta Święcicka,
Mieczysław Milecki,
Wojciech Duryasz, Emilia
Krakowska

Nieśmiały chłopak dowodzi swojej miłości, zdobywając
intymne listy, które jego wybranka pisała do podłego
mężczyzny.
Andrzej, niepozorny student warszawskiej Politechniki,
przez kolegów zwany Pingwinem, jest zakochany w
koleżance z roku - Baśce. Otoczona gronem wielbicieli
dziewczyna nie zwraca uwagi na Andrzeja. Podobnie jest
na prywatce zorganizowanej przez jednego ze studentów
- rozpieszczonego jedynaka Adasia. Basia nie reaguje
również na zaloty gospodarza. Wściekły Adaś telefonuje
do swego...

Bohdan Łazuka, Jan
Kociniak, Elżbieta
Czyżewska, Adam
Pawlikowski, Witold
Skaruch, Jerzy Pichelski,
Stanisław Młynarczyk

Jeden z pierwszych polskich filmów telewizyjnych. Dramat
wojenny reżyserii Edwarda Etlera z muzyką Krzysztofa
Komedy.
Jeden z pierwszych polskich filmów telewizyjnych. Dramat
wojenny reżyserii Edwarda Etlera z muzyką Krzysztofa
Komedy.

Psychologiczny, Sensacyjny, Wojenny

Krótkometrażowy, Obyczajowy

Melodramat, Obyczajowy

Kr&oacute;tkometrażowy,
Krótkometrażowy, Wojenny
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Aleksander Fogiel, Jerzy
Turek, Teresa
Szmigielówna, Teresa
Lipowska, Jadwiga
Kuryluk, Marian Rułka,
Stanisław Wyszyński

Film z cyklu "Współczesna nowela filmowa". Film
analizuje postawę człowieka, jego zachowanie się w
obliczu grożącego niebezpieczeństwa. Bohater filmu, aby
nie wpaść w ręce hitlerowców, potrafił przypatrywać się
bez protestowania, jak znęcali się oni nad jego matką.
Film z cyklu "Współczesna nowela filmowa". Film
analizuje postawę człowieka, jego zachowanie się w
obliczu grożącego niebezpieczeństwa. Bohater filmu, aby
nie wpaść w ręce hitlerowców, potrafił przypatrywać się
bez protestowania, jak...

Małgorzata Potocka,
Janusz Pomaski, Teresa
Belczyńska, Małgorzata
Maciąg, Bronisław
Pawlik, Wiesław Gołas,
Iga Cembrzyńska

Tajemniczy puzonista koncertuje codziennie o 5 rano w
dużej kamienicy na Starym Mieście w Warszawie. Film w
swoim charakterze przypomina musical, w którym każda
sytuacja zawiera jakiś pretekst do piosenki czy też sceny
baletowej.
Tajemniczy puzonista koncertuje codziennie o 5 rano w
dużej kamienicy na Starym Mieście w Warszawie. Film w
swoim charakterze przypomina musical, w którym każda
sytuacja zawiera jakiś pretekst do piosenki czy też sceny
baletowej.

Aleksandra Śląska,
Tadeusz Janczar,
Andrzej Kozak, Marian
Rułka, Włodzimierz
Skoczylas, Mieczysław
Stoor, Ewa
Krasnodębska

Historia trudnej reedukacji zdeprawowanych przez wojnę
chłopców, których reakcyjne podziemie usiłuje
wykorzystać do swoich celów. Pięciu młodych chłopców,
którzy przywykli do wojennego stylu życia, nie potrafili
dostosować się do nowych warunków i wchodzi na drogę
przestępczą.
Historia trudnej reedukacji zdeprawowanych przez wojnę
chłopców, których reakcyjne podziemie usiłuje
wykorzystać do swoich celów. Pięciu młodych chłopców,
którzy przywykli do wojennego stylu życia, nie potrafili
dostosowa...

Bogusław Sochnacki,
Andrzej Zaorski, Marian
Kociniak, Anna
Ciepielewska, Tadeusz
Kalinowski, Michał
Szewczyk, Genowefa
Korska

Zawał chodnika odcina drogę pięciu górnikom. Muszą
czekać na pomoc, jeden z nich jest ranny. Każdy z nich
przypomina sobie swoje życie. Poprzez losy pięciu
uwięzionych pod ziemią górników udało się pokazać
panoramę historyczną i społeczną Śląska, jego problemy,
dawne i dzisiejsze.
Zawał chodnika odcina drogę pięciu górnikom. Muszą
czekać na pomoc, jeden z nich jest ranny. Każdy z nich
przypomina sobie swoje życie. Poprzez losy pięciu
uwięzionych pod ziemią górników udało się pokazać
panoramę hi...

Janusz Sykutera,
Barbara Ludwiżanka,
Władysław Lasoń,
Edmund Fetting, Hanna
Stankówna, Wanda
Łuczycka, Aleksander
Dzwonkowski

Władek, po niesłusznym skazaniu i spędzeniu kilku lat w
więzieniu, przyjeżdża do swojego miasteczka. Chce
wyjaśnić kto doprowadził do jego oskarżenia. Okazuje się,
że aparaty, które rzekomo ukradł, podrzucił mu, nieżyjący
już profesor Michałowski, który niegdyś traktował go jak
syna... Władek - dla dobra wdowy - decyduje się
zrezygnować z rewizji procesu.
Władek, po niesłusznym skazaniu i spędzeniu kilku lat w
więzieniu, przyjeżdża do swojego miasteczka. Chce
wyjaśnić kto doprowadził do jego os...
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Leon Niemczyk, Zbigniew
Buczkowski, Ryszard
Kotys, Maciej Góraj,
Grażyna Skorłutowska,
Zdzisław Kozień, Anna
Milewska

Józef Mrotek jest syenm zamordowanego działacza
ludowego. Postanawia pomścić jego śmierć. Gdy
dowiaduje się, że morderca wyszedł na wolność
postanawia go odnaleźć.

Eugeniusz Bodo, Józef
Orwid, Helena
Grossówna, Alina
Żeliska, Ludwik
Sempoliński, Stanisław
Woliński, Czesław
Skonieczny

Właściciel kamienicy - Hipolit Pączek (wielki miłośnik
muzyki poważnej) nie może wprost patrzeć na jednego ze
swych lokatorów Henryka Pączka - spikera radiowego
(wielkiego miłośnika jazzu). Nienawiść Pączków jest
zresztą wzajemna. Panowie urządzają równocześnie
koncerty zagłuszając się nawzajem, nasyłają na siebie
policję, podają się do sądu itp. Pewnego dnia przyjeżdża
bratanica Pączka kamienicznika - Lodzia Pączkówna,
lecz przez pomyłkę zamiast do stryja trafia do mieszkania
Henryka (pod nieob...

Jan Kreczmar, Andrzej
Łapicki, Vladek Sheybal,
Marek Perepeczko, Jerzy
Zelnik, Wojciech
Pszoniak, Daniel
Olbrychski

Kolejna wersja "Mistrza i Małgorzaty". Tym razem Wajda
dość luźno koncentruje się na jednym wątku - Piłata i
Jezusa. Przy czym wszystko zostaje osadzone w
współczesnych realiach. Widać tu np autostradę czy
wysypisko śmieci. Są sceny takie jak np. wywiad z
baranem prowadzonym na rzeź. Ale na największą uwagę
zasługuje scena w której Judasz wydaje Jezusa, przez
telefon, a następnie z aparatu (budka w mieście) wypada
mu 30 srebrników ...
Kolejna wersja "Mistrza i Małgorzaty". Tym razem Wajda
dość ...

Teresa Lipowska,
Andrzej Kozak,
Włodzimierz Twardowski,
Janina Grzegorczyk,
Wanda Ostrowska, Ewa
Zdzieszyńska, Ewa
Żukowska

Adaptacja powieści Bolesława Prusa pod tym samym
tytułem. Ślimak Józef (Franciszek Pieczka )przywiązany
do ojcowizny chłop stawia opór nie chcąc dać się
wyrzucić z własnej ziemi, a tym samym protestuje przeciw
wyplenianiu ludności polskiej przez niemieckich
kolonizatorów. Historia rozgrywa się w latach 80-tych X I
X wieku. Na ziemie polskie będące pod zaborem
rosyjskim zaczynają napływać niemieccy koloniści.
Wykupują majątki i przejmują miejscowy handel. Józef
Ślimakk rozpaczliwie walczy o swoją...
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Audiowizualna próba zilustrowania i oddania charakteru
jazzowego koncertu, którego głównym bohaterem jest
Zbigniew Namysłowski. Jedna z pierwszych polskich
animacji, będąca teledyskiem, a także praca dyplomowa i
reżyserki debiut Zbigniewa Rybczyńskiego.
Audiowizualna próba zilustrowania i oddania charakteru
jazzowego koncertu, którego głównym bohaterem jest
Zbigniew Namysłowski. Jedna z pierwszych polskich
animacji, będąca teledyskiem, a także praca dyplomowa i
reżyserki debiut Zbigniewa Rybczy...

Animacja, Krótkometrażowy

Kr&oacute;tkometrażowy,
Krótkometrażowy

Dramat, Psychologiczny

Dramat obyczajowy, Krótkometrażowy
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Piotr Sobociński, Jerzy
Turek, Wieńczysław
Gliński, Irena Laskowska,
Aleksandra Leszczyńska,
Józef Nowak, Maja
Wodecka

Lucyna Winnicka, Leon
Niemczyk, Zbigniew
Cybulski, Teresa
Szmigielówna, Helena
Dąbrowska, Ignacy
Machowski, Roland
Głowacki

Jerzy i Marta przypadkowo spotykają się w pociągu. Z
powodu braku wolnych miejsc zostają zmuszeni do
odbycia podróży w jednym przedziale, choć każde
wolałoby tą podróż spędzić w samotności. Pomiędzy parą
stopniowo nawiązuje się przyjazny kontakt. Szorstkie i
niekonwencjonalne zachowanie Marty fascynuje Jerzego,
który obserwując ją zapomina o swoich kłopotach...
Jerzy i Marta przypadkowo spotykają się w pociągu. Z
powodu braku wolnych miejsc zostają zmuszeni do
odbycia podróży w jednym przedzial...

Kazimierz Fabisiak,
Andrzej Łapicki, Teresa
Tuszyńska, Mariusz
Gorczyński, Józef
Duriasz, Stanisław Igar,
Mieczysław Wiśniewski

Rotmistrz Miński jest carskim oficerem. Pewnego dnia
poznaje Dunię, córkę poczmistrza. Młodzi zakochują się
w sobie. Dunia opuszcza ojca i wyjeżdża z zakochanym
do Moskwy.
Rotmistrz Miński jest carskim oficerem. Pewnego dnia
poznaje Dunię, córkę poczmistrza. Młodzi zakochują się
w sobie. Dunia opuszcza ojca i wyjeżdża z zakochanym
do Moskwy.

Adam Brodzisz,
Władysław Walter, Maria
Bogda, Antoni Różycki,
Tekla Trapszo, Henryk
Małkowski, Zygmunt
Chmielewski

Jan Polaski (Adam Brodzisz) po zakończeniu nauki w
szkole lotniczej, już jako oficer lotnictwa, wraca do
rodzinnego miasta. Tu czekają na niego matka (Tekla
Trapszo) oraz kuzynka Maryla (Maria Bogda), sierota,
która znalazła schronienie pod opiekuńczymi skrzydłami
pani Polaskiej. Jan jest nie tylko doskonałym pilotem ale
również zdolnym konstruktorem, w którym pokłada
nadzieję dowództwo polskich sił lotniczych. Młodzi darzą
się wzajemnym uczuciem, zaręczają się i planują wspólną
przyszłość. Nieb...
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Józef Nowak, Lucyna
Winnicka, Halina
Przybylska, Stanisław
Jasiukiewicz, Zbigniew
Józefowicz, Jerzy
Szpunar, Stanisław Milski

"Na akcję składa się kilka epizodów walk komunistów z
reżimem sanacyjnym, m. in. uruchomienie tajnej drukarni,
zdemaskowanie prowokatora (którego samowolnie zabija
Szczęsny) i wreszcie wielkie manifestacje uliczne
zakończone starciem strajkujących robotników z
atakującą brygady policją. Drugi równoległy wątek
stanowią dzieje miłości Szczęsnego i działaczki partyjnej
Madzi. Szczęsny, któremy grozi aresztowanie, wyjeżdża
do Hiszpanii, by wziąć udział w wojnie domowej.

Janusz Bylczyński,
Stanisław Milski, Teresa
Szmigielówna, Jerzy
Pichelski, Kazimierz
Wilamowski, Władysław
Surzyński, Stanisław
Jasiukiewicz

Na Ukrainie trwa powstanie Chmielnickiego. Młody
szlachcic Kostka Napierski przyjeżdża do Pcimia w
poszukiwaniu ludowego przywódcy, bakałarza
Radockiego. W karczmie sprzeciwia się samowoli
starosty, staje w obronie prześladowanego chłopa. Musi
uciekać przed pachołkami. W Pcimiu ustala z chłopskimi
przywódcami taktykę buntu przeciw feudałom i wysyła do
Chmielnickiego kuriera z wieściami. Ten w drodze
powrotnej zostaje ujęty przez ludzi wojewody. Wybucha
chłopski bunt - najpierw drobne starcia ze ...

Etiuda

Biograficzny, Historyczny

Etiuda

Dla młodzieży, Przygodowy
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Leon Niemczyk,
Stanisław Zatłoka

Henryk Gołębiewski, Filip
Łobodziński, Alina
Janowska, Jan
Machulski, Teresa
Szmigielówna, Teofila
Koronkiewicz, Hanna
Skarżanka

Dwaj kuzyni - Duduś (Filip Łobodziński) i Poldek (Henryk
Gołębiewski) - wyjeżdżają razem na wakacje nad morze,
gdzie czekają już ich mamy. Sami muszą tylko dojechać
pociągiem. Niestety zapominają wziąć pieniędzy ze stołu i
myśląc, że je zgubili nie zamierzają pojawiać się w domu.
Zaczynają podróżować autostopem. Nim jednak zawitają
nad Bałtyk, przeżyją razem nie jedną przygodę...
Dwaj kuzyni - Duduś (Filip Łobodziński) i Poldek (Henryk
Gołębiewski) - wyjeżdżają razem na wakacje nad morze,
gdzie...
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Irène Jacob, Philippe
Volter, Halina
Gryglaszewska, Sandrine
Dumas, Jerzy Gudejko,
Kalina Jędrusik,
Aleksander Bardini

W Paryżu i Krakowie żyją dwie dziewczyny, które nie
wiedzą o sobie nawzajem, a mimo to łączy je magiczna
więź.
Tego samego dnia, o tej samej godzinie przychodzą na
świat dwie dziewczynki. Jedna w Krakowie, druga w
Clermont - Ferrant. Otrzymują takie same imiona, mają
takie same zainteresowania artystyczne i są podobne jak
dwie krople wody. Nic o sobie nie wiedząc czują się ze
sobą związane...

Henryk Talar, Byron
Minns, Barbara Brylska,
William Baldwin, Leonard
Pietraszak, Richard
Portnow, Adam Baldwin

Feliks Żukowski, Lech
Ordon, Mieczysław
Milecki, Jan Kreczmar,
Czesław Byszewski,
Tadeusz Białoszczyński,
Wirgiliusz Gryń

Siedmioodcinkowy serial telewizyjny, w którym została
przedstawiona walka z hitlerowskim okupantem oddziału
Czwartaków z podziemnej organizacji Armii Ludowej.
Każdy odcinek jest zamkniętą całością. Ciągiem dalszym
filmu jest : "Powrót doktora Von Kniprode".
[www.filmpolski.pl]
Siedmioodcinkowy serial telewizyjny, w którym została
przedstawiona walka z hitlerowskim okupantem oddziału
Czwartaków z podziemnej organizacji Armii Ludowej.
Każdy odcinek jest zamkniętą całością. Ciągiem dalszym
filmu j...

Jan Machulski, Stanisław
Mikulski, Emil Karewicz,
Pola Raksa, Olgierd
Łukaszewicz, Jan
Kobuszewski, Jerzy
Zelnik

Bohaterem filmu jest reżyser Zygmunt Zawada.
Postanawia odnaleźć swoich przyjaciół - Kamę i Adama,
uczestników Powstania Warszawskiego, którzy stali się
bohaterami jego nowego filmu. Po wojnie jego przyjaciele
wyjechali z kraju. Udaje mu się ich odnaleźć, ale dla nich
powstanie nie ma już znaczenia. Nie chcą też wracać do
Polski.
Bohaterem filmu jest reżyser Zygmunt Zawada.
Postanawia odnaleźć swoich przyjaciół - Kamę i Adama,
uczestników Powstania Warszawskiego, którzy stali się
bohaterami jeg...

Tadeusz Łomnicki,
Urszula Modrzyńska,
Tadeusz Janczar, Janusz
Paluszkiewicz, Ryszard
Kotys, Roman Polański,
Zbigniew Cybulski

Na Woli mieszkają Stach i Jasio Krone. Stach zarabia
kradnąc węgiel z transportów kolejowych, potem
otrzymuje pracę w warsztacie stolarskim. Tu poznaje
Sekułę, działacza komunistycznego, a przez niego
Dorotę. Młodzi pokochali się. Biorą udział w czynnej walce
z okupantem. W czasie powstania w getcie warszawskim
otrzymują rozkaz przejęcia grupy Żydów.
Na Woli mieszkają Stach i Jasio Krone. Stach zarabia
kradnąc węgiel z transportów kolejowych, potem
otrzymuje pracę w warsztacie stolarskim. Tu po...
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Zygmunt Malanowicz,
Andro Kobaladze, Józef
Pieracki, Józef
Fryźlewicz, Krzysztof
Chamiec, Janusz
Zakrzeński, Ignacy
Gogolewski

Film opowiada o wydarzeniach związanych z
odzyskaniem niepodległości przez Polskę - począwszy od
utworzenia w Krakowie legionów przez Józefa
Piłsudskiego w roku 1914, po dyskusje i decyzje
Konferencji Pokojowej w Wersalu.

Zygmunt Malanowicz,
Małgorzata Braunek,
Hanna Skarżanka, Ewa
Skarżanka, Józef
Pieracki, Daniel
Olbrychski, Irena
Dziedzic

Bohaterem filmu jest Włodek, pracownik księgarni,
niedoszły rusycysta. Pewnego dnia poznaje młodą
dziewczynę, Irenę. Choć jest żonaty, nawiązuje z nią
romans. Irena jest przekonana, że jej ukochany jest
zdolny do lepszego życia niż to, które wiedzie u boku
Hanki. Pokłada w nim wielkie nadzieje, chce wylansować
go jako tłumacza, a nawet pisarza. Jej wysiłki okazują się
daremne. Kariera jej wybrańca nie udaje się, on z kolei
wpada w sidła ambitnych planów żony.
Bohaterem filmu jest Włodek, pracow...

Karol Strasburger,
Kazimierz Kaczor,
Henryk Talar, Zofia
Mrozowska, Piotr
Pawłowski, Bronisław
Pawlik, Emil Karewicz

Szeroka panorama polskiego społeczeństwa w latach
1939-1943. Jest tu i budowanie obozu w Oświęcimiu i
aresztowanie profesorów w Krakowie i pacyfikacja
Zamojszczyzny. Głównymi bohaterami są przedsiębiorczy
Leon Kuraś i niezaradny Władysław Niwiński. Pierwszy z
nich ma stopień kaprala, drugi podchorążego.
Szeroka panorama polskiego społeczeństwa w latach
1939-1943. Jest tu i budowanie obozu w Oświęcimiu i
aresztowanie profesorów w Krakowie i pacyfikacja
Zamojszczyzny. Głównymi bohaterami są przed...

Władysław Kowalski,
Roman Wilhelmi, Jolanta
Zykun, Henryk
Machalica, Stefan
Śródka, Stefan
Friedmann

Piotr Lamastre odwiedza w więzieniu odbywającego karę
za morderstwo Antonia Venaco. Podaje się za członka
Towarzystwa Opieki nad Więźniami. Jednak jego intencją
nie jest wspomożenie duchowe skazańca. Przedstawia
się więźniowi jako od dawna poszukiwany świadek, który
mógłby dać mu alibi na czas popełnienia zbrodni.
W zamian pragnie otrzymać od Venaco informacje o
miejscu ukrycia łupu z napadu, jakiego dokonał razem z
później zamordowanym wspólnikiem. Lamastre buduje
swoją wiarygodność wobec Vena...

Edward Wichura,
Tomasz Miłkowski,
Zdzisław Salaburski,
Juliusz Roland, Tadeusz
Pluciński, Aleksandra
Śląska, Mirosława
Dubrawska

Samotna, sparaliżowana kobieta przypadkiem dowiaduje
się o planowanym morderstwie. Próbuje mu zapobiec.
Okazuje się to jednak niemożliwe, ponieważ jedynym jej
kontaktem ze światem jest telefon.
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Daniel Olbrychski,
Bogusław Kierc, Piotr
Wysocki, Beata
Tyszkiewicz, Pola Raksa,
Władysław Hańcza, Jan
Świderski

Akcja filmu rozpoczyna się latem 1798 roku, w chwili, gdy
podróżujący po Włoszech książę Gintułt spotyka
obdartych polskich żołnierzy, śpiewających Mazurka
Dąbrowskiego. Niebawem arystokrata wraca do ojczyzny.
Los styka go tu z młodym szlachcicem Rafałem
Olbromskim, który zostaje jego sekretarzem i towarzyszy
mu w podróżach.

Zbigniew Cybulski, Ewa
Krzyżewska, Wacław
Zastrzeżyński, Adam
Pawlikowski, Bogumił
Kobiela, Jan Ciecierski,
Stanisław Milski

Maćka, młodego AK-owca, ogarniają wątpliwości co do
sensu prowadzenia dalszej walki zbrojnej, tym razem
przeciw komunistom. Zabicie sekretarza PPR, Szczuki,
jest ostatnim zadaniem, które ma wykonać.
Młody akowiec, Maciek Chełmicki, otrzymuje rozkaz
zastrzelenia sekretarza KW PPR. Zbieg okoliczności
powoduje, że zabija kogoś innego. Spotykając się twarzą
w twarz ze swoją ofiarą doznaje szoku. Staje przed
koniecznością powtórzenia zamachu. Poznaje Krystynę,
dziewczynę pracującą jako barmanka w re...

Mieczysław Czechowicz,
Bogumił Kobiela, Andrzej
Łapicki, Alina Janowska,
Barbara Ludwiżanka,
Irena Karel, Jadwiga
Andrzejewska

Po burzliwej kłótni z żoną Roksaną doktor Bogumił trafia
do szpitala z rozbitą głową. Opatruje go kochająca się w
nim pielęgniarka Krystyna. Bogumił nawiązuje z nią
romans, by zapomnieć o nieporozumieniach małżeńskich.
Wyprowadza się z domu. Cały czas tęskni jednak za
Roksaną. Wkrótce spotyka ją przypadkowo na ulicy i
spędza z nią noc. Wraca do domu i zaczyna flirtować z
młodą sąsiadką, co tylko pozornie akceptuje jego żona.
Bogumił, coraz bardziej zagubiony w swoich uczuciach,
zaczyna unikać ko...

Andrzej Wasilewicz,
Tadeusz Kosudarski,
Bolesław Płotnicki,
Zygmunt Kęstowicz,
Barbara Ludwiżanka,
Zbigniew Koczanowicz,
Zygmunt Apostoł

Nauczyciel z liceum, nazwiskiem Kwiatkowski, wracając
późnym wieczorem do domu, napotyka mężczyznę w
stanie jednoznacznie wskazującym na spożycie dużej
ilości alkoholu. Gdy Kwiatkowski orientuje się, że zniknął
mu portfel, prosi nietrzeźwego pana o zwrot, ten oddaje
portfel bez słowa sprzeciwu. W domu nauczyciel orientuje
się, że swój portfel zostawił w domu, a tym samym
omyłkowo "obrabował" nieznajomego, którego sam
posądzał o kradzież. Jakby tego było mało, w środku
znajduje niebagatelną sumę ...

Adam Pawlikowski,
Elżbieta Szymanowska,
Stanisław Chybowski

Filmowy sen. Surrealistyczna wizja Witolda
Leszczyńskiego opowiada o młodym mężczyźnie, który ni
stąd ni zowąd dowiaduje się od tajemniczego przybysza,
że "jest oczekiwany" i musi natychmiast wyruszyć z nim w
podróż. Na miejscu spotyka piękną kobietę, czy dane im
będzie zaznać szczęścia? Interesująca forma,
niespotykana raczej w nurcie kina ogólnodostępnego.
Filmowy sen. Surrealistyczna wizja Witolda
Leszczyńskiego opowiada o młodym mężczyźnie, który ni
stąd ni zowąd dowiaduje się od tajemnicze...
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Wojciech Pokora, Jolanta
Bohdal, Mieczysław
Czechowicz, Maria
Chwalibóg, Jerzy
Dobrowolski, Wiesław
Gołas, Adam Mularczyk

Pracownik muzeum, oskarżony o kradzież obrazu, ukrywa
się w przebraniu gosposi.
Stanisław Maria Rechowicz jest pracownikiem muzeum.
Pewnego dnia okazuje się, że z magazynu zniknął jeden z
obrazów. Milicja rozpoczyna poszukiwania od
przesłuchania Rechowicza. Bohater postanawia ukryć się,
odtworzyć nieszczęsne "dzieło" i zwrócić zgubę. Przebiera
się za kobietę i zostaje pomocą domową. Początkowo nie
radzi sobie z obowiązkami, ale w miarę upływu czasu
dostaje coraz lepsze posady.

Tadeusz Łomnicki,
Daniel Olbrychski,
Damian Damięcki, Marek
Perepeczko, Barbara
Sołtysik, Barbara
Brylska, Eugeniusz
Korczarowski

Historia młodych żołnierzy ruchu oporu, którzy pod koniec
II wojny światowej stanęli przed trudnym wyborem:
poprzeć powstającą władzę komunistyczną, czy pozostać
w opozycji i walczyć na dwa fronty. Jeden z nich - Kolski należał do Gwardii Ludowej, natomiast drugi - Olewicz do antysocjalistycznej Armii Krajowej. W 1944 r.
spotykają się w odrodzonym wojsku polskim, ale wkrótce
służba bezpieczeństwa odkrywa akowską przeszłość
Olewicza. Młody podporucznik zostaje aresztowany.
Wkrótce stykają się...

Andrzej Łapicki, Jerzy
Moes, Alina Janowska,
Maria Ciesielska, Kalina
Jędrusik, Kazimierz
Opaliński, Józef Nowak

Po latach pobytu za granicą przyjeżdża do warszawy
"Siwy", były żołnierz podziemia i uczestnik powstania
warszawskiego. Stara się odnaleźć tych, z którymi łączyły
go dawniej ścisłe więzy. Lecz oni (jego dziewczyna,
przyjaciele, dowódca) ułożyli sobie życie, zajęci są swoimi
codziennymi sprawami. "Siwy", który - jak się okazuje jest kierowcą francuskiego przemysłowca, wyjeżdża z
Polski.
Po latach pobytu za granicą przyjeżdża do warszawy
"Siwy", były żołnierz podziemia i uczestnik powstania
war...

Edward Dziewoński,
Alina Janowska, Helena
Buczyńska, Celina
Niedźwiecka, Irena
Eichlerówna, Zbigniew
Skowroński, Feliks
Chmurkowski

Film przedstawia historię kobiety, która po opuszczeniu
obozu koncentracyjnego rozpoczyna poszukiwanie
zaginionego dziecka.
Film przedstawia historię kobiety, która po opuszczeniu
obozu koncentracyjnego rozpoczyna poszukiwanie
zaginionego dziecka.

Stanisław Niwiński, Jan
Kreczmar, Wojciech
Zasadziński, Jadwiga
Barańska, Tadeusz
Białoszczyński, Andrzej
Tomecki, Zbigniew
Koczanowicz

Dwuodcinkowy film tv. przedstawia poszukiwania przez
polskie władze bezpieczeństwa, już po zakończeniu
działań wojennych, zbrodniarza wojennego - szefa
warszawskiego Gestapo, doktora von Kniprode.
[www.filmpolski.pl]
Dwuodcinkowy film tv. przedstawia poszukiwania przez
polskie władze bezpieczeństwa, już po zakończeniu
działań wojennych, zbrodniarza wojennego - szefa
warszawskiego Gestapo, doktora von Kniprode.
[www.filmpolski.pl]

Dramat, Psychologiczny, Wojenny
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Witold Pyrkosz,
Stanisław Mikulski,
Bohdana Majda, Feliks
Żukowski, Tadeusz
Schmidt, Irena
Szczurowska, Maria
Omielska

Po przeżyciach wojennych Stefan nie potrafi wrócić do
normalnego życia. Wciąż wspomina okupację, kiedy wraz
z żoną uciekł z transportu. Oboje, skrajnie wyczerpani,
postanowili popełnić samobójstwo. Kiedy Wanda skoczyła
do rzeki jemu zabrakło odwagi. Teraz żyje z poczuciem
winy za jej śmierć. Pewnego dnia spotyka na ulicy żonę,
którą uratowali wtedy przypadkowi ludzie. Rozstają się
jednak, kiedy Wanda dowiaduje się prawdy... [opis
dystrybutora]
Po przeżyciach wojennych Stefan nie potrafi wrócić ...
Jerzy Bossak opowiada w swym dokumencie o tytułowej
klęsce powodzi, jaka dotknęła Polskę w 1947 roku.

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Dla młodzieży, Muzyczny, Psychologiczny

Biograficzny, Dramat
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Tadeusz Bartosik,
Bohdana Majda,
Krzysztof Chamiec, Ewa
Wawrzoń, Paweł
Jankowski, Piotr
Michałowski, Eugeniusz
Kotarski

Przepleciony występami słynnego chóru Stefana
Stuligrosza, Poznański Słowiki, dramat dwunastolatka,
Pawła obserwującego kryzys w rodzinie. Paweł jest
solistą słynnego chóru Stefana Stuligrosza. Mimo
sympatii kolegów i nauczycieli, chłopiec przeżywa
poważne problemy. Ich źródłem jest kryzys pożycia
rodziców. Paweł odkrywa bowiem, że jego ojciec ma
kochankę, co niechybnie zwiastuje rozwód rodziców i
rozpad rodziny. Podczas galowego koncertu Słowików w
filharmonii dwunastoletni solista jest zbyt ro...

Jerzy Bogajewicz, Jerzy
Matula, Eliasz Kuziemski,
Jan Nowicki, Asja
Łamtiugina, Kazimierz
Kaczor, Agnieszka
Holland

Reminiscencje z życia tragicznie zmarłego poety o
imieniu And, oparte na wspomnieniowym opowiadaniu
jego przyjaciela Stanisława Czycza.
Reminiscencje z życia tragicznie zmarłego poety o
imieniu And, oparte na wspomnieniowym opowiadaniu
jego przyjaciela Stanisława Czycza.

Anna Gębicka, Wanda
Neumann, Janusz
Kłosiński, Tadeusz
Kwinta, Jerzy Bińczycki,
Henryk Hunko, Mirosława
Maludzińska

Pierwsze dni po II wojnie światowej. Zdemobilizowany
porucznik piechoty Bartkowiak (Ryszard Filipski) zostaje z
dwójką ludzi wysłany do miejscowości na Mazurach w
celu tworzenia tymczasowych struktur administracyjnych.
Na miejscu zastaje grupę osób na czele ze Szczygłem
(Janusz Kłosiński), którzy podają się za ludzi
utrzymujących porządek w miasteczku. Okazują się
jednak być bandą rabusiów i szabrowników grabiących
poniemieckie mienie. Sterroryzowali także okoliczną
ludność, dlatego Bartkowiakow...
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Barbara Marszel, Urszula
Schweitzer, Stanisław
Zaczyk, Zygmunt
Kęstowicz, Wacław
Zastrzeżyński, Stanisław
Winczewski, Władysław
Dewoyno

Dramat sensacyjny: walka władz bezpieczeństwa i
pracowników stadniny w Reglach z sabotażową akcją
trucia koni.
Dramat sensacyjny: walka władz bezpieczeństwa i
pracowników stadniny w Reglach z sabotażową akcją
trucia koni.

Jan Englert, Bronisław
Pawlik, Barbara Sołtysik,
Renata Kossobudzka,
Marian Friedmann, Jerzy
Karaszkiewicz, Paweł
Unrug

Historia młodego mężczyzny, który pragnąć za wszelką
cenę zaimponować kochanej kobiecie decyduje się na
popełnienie przestępstwa. Marek poznaje Halinę. Ona nie
jest pewna swego uczucia, waha się, czy odejść od męża.
W końcu jednak odchodzi od Marka. Ten postanawia
odzyskać Halinę.
Historia młodego mężczyzny, który pragnąć za wszelką
cenę zaimponować kochanej kobiecie decyduje się na
popełnienie przestępstwa. Marek poznaje Halinę. Ona nie
jest pewna swego uczucia, waha się, czy odejść od męża.
W...

Wiesław Michnikowski,
Zofia Merle, Mieczysław
Czechowicz, Alina
Janowska, Henryk
Borowski, Kazimierz
Rudzki, Aleksandra
Leszczyńska

Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Zdun budujący w
mieszkaniu zabytkowy kominek opowiada niezwykłą
historię, która wydarzyła się przed laty. Pewien człowiek,
kpiący z przesądów, postanowił na miejscu znanym z
częstych pożarów zbudować sobie dom. Na wszelki
wypadek jednak dom wybudowano z materiałów
ogniotrwałych. Kiedy wprowadził się tam z rodziną, dom
mimo, że był zbudowany z materiałów ogniotrwałych,
spłonął.
Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Zdun budujący w
mieszkaniu zabytkowy kominek op...

Maria Wachowiak,
Tadeusz Janczar,
Stanisław Jaworski,
Stanisław Milski,
Zdzisław Mrożewski,
Irena Netto, Józef
Pieracki

Trzonem fabuły "Pożegnań" są losy niespełnionej miłości
Pawła - młodego chłopaka z zamożnej rodziny i Lidki fordanserki "z zasadami". Po raz pierwszy spotkają się w
nocnym klubie. Wybierając się do tak podejrzanego
miejsca Paweł pragnie wyrazić swój bunt przeciw
mieszczańskiej obyczajowości. W lokalu poznaje
atrakcyjną, lecz rozgoryczoną życiem tancerkę. Młodzi
przypadają sobie do gustu na tyle, że wspólnie wyjeżdżają
za miasto. Ich romans jest jednak krótkotrwały i
platoniczny...
Trzonem fab...

Ignacy Gogolewski, Alicja
Sędzińska, Ryszard
Wojciechowski, Jadwiga
Andrzejewska, Stefan
Śródka, Antonina
Gordon-Górecka,
Tadeusz Białoszczyński

Zainspirowany reportażem prasowym sensacyjny dramat
obyczajowy, którego bohater, młody dziennikarz, usiłuje
rozwikłać tajemnicę i prawdziwe motywy morderstwa,
popełnionego rzekomo w celu "przepędzenia diabła". Na
wsi lubelskiej trafił się tragiczny wypadek - miejscowy
chłop zamordował swego sąsiada, ponieważ wziął go za...
diabła. Dziennikarz stara się zbadać kulisy tej śmierci.
Zainspirowany reportażem prasowym sensacyjny dramat
obyczajowy, którego bohater, młody dziennikarz, usiłuje
rozwikłać...
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Andrzej Kopiczyński,
Jerzy Turek, Tadeusz
Janczar, Jan Ciecierski,
Jerzy Kaczmarek, Józef
Pieracki, Stefan Śródka

Wielka huta. Do pracy przyjęci zostają dwaj
niewykwalifikowani pracownicy. W wyniku zaniedbań
dochodzi do wypadku. Suwnicowy Bronek Kaczmarski
(Tadeusz Janczar) bierze na siebie odpowiedzialność za
zdarzenie. Powoduje to zmianę jego relacji z kolegami z
brygady oraz zmusza dyrekcję huty do zainteresowania
się problemami BHP. Niestety wkrótce dochodzi do
kolejnego wypadku.
Wielka huta. Do pracy przyjęci zostają dwaj
niewykwalifikowani pracownicy. W wyniku zaniedbań
dochodzi do wypadku. Suwnicow...

Krystyna Froelich,
Krzysztof Litwin, Zbyszek
Sulikowski, Jan
Machulski, Kazimierz
Talarczyk

Ojciec zabiera swojego syna, do sklepu z zabawkami,
lecz z pozoru zwyczajny sklep, okazuje się być
magicznym miejscem.
Ojciec zabiera swojego syna, do sklepu z zabawkami,
lecz z pozoru zwyczajny sklep, okazuje się być
magicznym miejscem.

Leonard Pietraszak,
Lucyna Winnicka, Janina
Sokołowska, Roland
Głowacki, Andrzej
Szalawski, Olga Bielska,
Helena Dąbrowska

Róża, młoda żona Juliusza Zborskiego, traci wszelką
nadzieję na powrót męża z obozu koncentracyjnego.
Wiąże się ze swym zwierzchnikiem, profesorem
Stęgieniem. Niestety, wkrótce, wbrew wszelkiemu
prawdopodobieństwu, Juliusz wraca do domu. Jest
wrakiem człowieka, chory, wyniszczony, niemal niezdolny
do normalnego życia. Dalszy związek Róży ze Stęgieniem
staje pod znakiem zapytania. Oboje nie wiedzą, co robić.
Pewni są tylko jednego: nie wolno Zborskiemu wyrządzić
jeszcze jednej krzywdy.
Róża, mło...

Jerzy Przybylski, Ryszard
Pietruski, Zbigniew
Dobrzyński, Zofia
Mrozowska, Hanna
Skarżanka, Wiesława
Kwaśniewska, Gustaw
Holoubek

Polska tuż po zakończeniu II wojny światowej. Andrzej
Kenig trafia do oddziału ochotników, z którym zostaje
wysłany na Ziemie Odzyskane, by zabezpieczyć przed
szabrownikami pozostawione tam mienie.
Andrzej Kenig (Gustaw Holoubek), były więzień obozu
koncentracyjnego, zgłasza się na ochotnika do pracy
zleconej przez pełnomocnika rządu (Bolesław Płotnicki).
Zostaje dokooptowany do grupy działającej pod
przewodnictwem doktora Mieleckiego (Jerzy Przybylski),
mającej za zadanie zabezpieczyć mienie z...

Michał Bajor, Henryk
Czyż, Mieczysław
Milecki, Lech Ordon,
Stanisław Gawlik, Maciej
Borniński, Teodor
Gendera

Mało brakowało, a "najdoskonalszy sen w literaturze", jak
określił "Proces" Erich Fromm, nigdy nie pojawiłby się na
księgarskich półkach. Tuż przed śmiercią w 1924 roku,
Franz Kafka polecił bowiem spalić wszystkie swoje
papiery. Była wśród nich również powieść o urzędniku
bankowym, który pewnego dnia niespodziewanie
dowiaduje się, że ma sprawę w sądzie. Na szczęście Max
Brod, najbliższy przyjaciel pisarza, nie zastosował się do
jego ostatniej woli. Dzięki temu ocalało też inne
arcydzieło: powieś...
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Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Elżbieta Barszczewska,
Jacek Woszczerowicz,
Witold Zacharewicz,
Saturnin Butkiewicz,
Henryk Małkowski, Zula
Buczyńska

Prof. Wilczur (Kazimierz Junosza-Stępowski), który po
kilkunastu latach w cudowny sposób odzyskuje pamięć,
ponownie zostaje naczelnym lekarzem kliniki
kardiochirurgicznej w Warszawie. Jednak nie wszystkich
cieszy jego powrót. Dr Dobraniecki (Józef Węgrzyn),
pełniący przez lata nieobecności profesora jego funkcję,
czuje się upokorzony. Inspirowany przez żonę prowadzi
zakulisową walkę z Wilczurem. Wykorzystuje sytuację,
gdy w wyniku błędu lekarskiego umiera minister Donat
(Paweł Owerłło), którego ...

Stanisław Milski, Piotr
Kurowski

Podczas ulewy młody chłopak wpada swoim
samochodem do rowu. Postanawia schronić się w
znajdującym się niedaleko domu. Tam swoją gościnę
oferuje mu profesor Zazul - nieco ekscentryczny i
niekoniecznie moralny naukowiec zajmujący się
zjawiskiem klonowania.
Podczas ulewy młody chłopak wpada swoim
samochodem do rowu. Postanawia schronić się w
znajdującym się niedaleko domu. Tam swoją gościnę
oferuje mu profesor Zazul - nieco ekscentryczny i
niekoniecznie moralny naukowiec zajmujący się
zjawiskiem k...

Józef Nowak, Józef
Nalberczak, Zygmunt
Malawski, Andrzej
Jurczak, Zbigniew
Józefowicz, Jerzy
Braszka, Jolanta Bohdal

Jadwiga Smosarska,
Franciszek Brodniewicz,
Zofia Kajzerówna, Loda
Halama, Tadeusz
Fijewski, Stanisław
Stanisławski, Roman
Dereń

Elżbieta Starostecka,
Henryk Abbe, Lech
Skolimowski, Halina
Słojewska, Zdzisław
Karczewski, Lucyna
Legut, Halina
Buyno-Łoza

Bohdan Drucki (Franciszek Brodniewicz) po kilkunastu
latach pobytu za granicą, pod zmienionym nazwiskiem
Winkler, wraca do kraju. Jest bez grosza i pierwsze kroki
po przyjeździe do Warszawy kieruje do dawnego
znajomego, bogatego i cieszącego się ogromną sławą w
świecie medycznym, prof. Brunickiego (Bogusław
Samborski). Profesor pożycza mu pieniądze, ale
jednocześnie pod groźbą szantażu zmusza do złożenia
obietnicy dostarczania młodych kobiet, które wykorzystuje
do przeprowadzania tajemniczych ek...
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Janusz Bukowski, Piotr
Dejmek, Jan Jankowski,
Jerzy Trela, Zbigniew
Zamachowski, Roman
Wilhelmi, Stanisław
Jaskułka

W wypadku samochodowym ginie żona i dwójka dzieci
Rafała Skoneckiego - byłego motocyklisty. Śledztwo
milicji nie przynosi efektów i sprawca wypadku pozostaje
na wolności. Główny bohater postanawia osobiście
odnaleźć winowajcę. Działaniom Skoneckiego towarzyszą
zagadkowe morderstwa kierowców ciężarówek.
Podejrzenie pada na bohatera...

Teresa Marczewska,
Jerzy Kamas, Roman
Wilhelmi, Ewa Wawrzoń,
Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Bożena Dykiel, Krzysztof
Wakuliński

Stanisław Zaczyk, Ewa
Berger-Jankowska,
Mariusz Dmochowski,
Józef Kostecki, Ignacy
Machowski, Henryk Bąk,
Jadwiga Skupnik

Historia niesłusznie posądzonego o tchórzostwo i
bojkotowanego przez kolegów lotnika. Kapitan Doroń w
czasie awarii pilotowanego przez siebie samolotu ratuje
się, samolot natomiast wpada do morza. Czyn ten uznany
zostaje przez wielu kolegów i przełożonych za przejaw
tchórzostwa. Doroń otrzymuje zakaz latania. Dopiero
dowódca lotniska umożliwia mu pełną rehabilitację. Brak
paliwa zmusza Doronia do wykonania precyzyjnego
lądowania, mimo że jest noc, a na płycie lotniska płonie
rozbity przez lekkom...

Janusz Gajos,
Stanisława Celińska,
Jerzy Turek, Janusz
Rewiński, Marek Siudym,
Beata Poźniak, Sylwester
Maciejewski

W latach 70. jugosłowiański "Hamlet..." stał się sensacją
nie tylko na rodzimych scenach, również w Polsce
pojawiło się wiele bardzo różnych inscenizacji, łącznie z
głośnym przedstawieniem Kazimierza Kutza w Teatrze na
Woli, z Tadeuszem Łomnickim w roli przewodniczącego
spółdzielni produkcyjnej. Chorwacki dramatopisarz Ivo
Brešan (ur. 1936), absolwent slawistyki na uniwersytecie
w Zagrzebiu, skromny nauczyciel gimnazjalny w Šibeniku,
pierwszą wersję sztuki napisał w 1965 r. Później
kilkakrotnie ...

Włodzimierz Skoczylas,
Roman Śliwonik

Niema etiuda fabularna, nakręcona w szkole jako drugi
film Piwowskiego. Prościutki pomysł, trzy osoby, jedna
dekoracja - i właściwie wszystko tu wypala. Można
określić ten film jako komedię makabryczną,
niepozbawioną cynicznej wymowy. W roli mordercy poeta Roman Śliwonik, postać znana w środowisku,
przyjaciel Jana Himilsbacha.
Niema etiuda fabularna, nakręcona w szkole jako drugi
film Piwowskiego. Prościutki pomysł, trzy osoby, jedna
dekoracja - i właściwie wszystko tu wypala. Można
określić ...
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Ewa Wiśniewska,
Krzysztof Chamiec,
Marian Łącz, Józef
Pieracki, Zdzisław
Maklakiewicz, Emil
Karewicz, Zbigniew
Cybulski

Groteska filmowa, Komedia,
Krótkometrażowy, Sci-Fi

Jerzy Zelnik, Marek
Kobiela, Bogumił
Kobiela, Ryszard Filipski,
Anna Prucnal, Piotr
Wysocki, Witold Dederko

W roku 2000 kierowca rajdowy, który uległ groźnemu
wypadkowi, zostaje uratowany dzięki przeszczepowi
organów.
Akcja filmu rozgrywa się w roku 2000, kiedy to medycyna
chlubi się już fantastycznymi sukcesami w transplantacji
narządów ludzkich. Ryszard Fox, znany kierowca rajdowy,
po serii wypadków na torze, często ratowany jest metodą
przeszczepów. Nie ma już pewności, czy jest jeszcze tym,
kim był na początku. W tej sytuacji nasuwa się wiele
groteskowych, choć ważnych, moralnych i prawnych
pytań...

Historyczny, Melodramat

Karol Adwentowicz,
Kazimierz Brodzikowski,
Jerzy Liedtke, Stefan
Szwarc, Władysław
Walter, Liliana Zielińska,
Aleksander Orda

Gdy w 1655 r. wojska szwedzkie Karola Gustawa w
zwycięskim marszu posuwają się w głąb Polski, król Jan
Kazimierz zmuszony jest schronić się na Śląsku. W
obliczu zbliżającej się do Częstochowy szwedzkiej
nawały, śle do o. Augustyna Kordeckiego (Karol
Adwentowicz), przeora klasztoru jasnogórskiego, pismo
wzywające do obrony świętego miejsca. W drogę
wyruszają bracia: Stanisław (Aleksander Orda) i Michał
(Kazimierz Brodzikowski) Małynicze, wierni poddani
prawowitego króla. W czasie niebezpiecznej e...

Dreszczowiec, Komedia, Krótkometrażowy

Psychologiczny
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Maciej Maciejewski,
Wiesław Gołas, Leon
Niemczyk, Leon
Pietraszkiewicz,
Aleksandra Karzyńska,
Tadeusz Kondrat,
Czesław Przybyła

Krystyna Feldman,
Elżbieta Czyżewska,
Janusz Paluszkiewicz,
Stanisław Milski,
Mieczysław Voit,
Katarzyna Łaniewska,
Krystyna Kołodziejczyk

Dramatyczna opowieść o niespełnionej miłosci polskiej
dziewczyny [Elżbieta Czyżewska] do radzieckiego lotnika
[Aleksander Bielawski], który się ukrywał w trakcie wojny
w jej gospodarstwie.
Dramatyczna opowieść o niespełnionej miłosci polskiej
dziewczyny [Elżbieta Czyżewska] do radzieckiego lotnika
[Aleksander Bielawski], który się ukrywał w trakcie wojny
w jej gospodarstwie.
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Irena Malkiewicz,
Franciszek Brodniewicz,
Tamara Wiszniewska,
Maria Żabczyńska,
Stanisław Grolicki,
Stanisław Sielański,
Zygmunt Chmielewski

Jan Mankiewicz (Franciszek Brodniewicz) jest lekarzem w
małym miasteczku Zasielsk. Przed laty założył tu
sierociniec i cały wolny czas spędza z dziećmi, które są
miłością jego życia. Im poświęcił również pracę naukową
na temat zaburzeń nerwowych u dzieci. Maluchy
bezgranicznie go kochają. Pewnego razu przejeżdżająca
przez miasteczko sławna aktorka Lena Merwińska (Irena
Malkiewicz) ulega wypadkowi samochodowemu i znajduje
opiekę u Mankiewicza. Pomiędzy obojgiem rodzi się
gorące uczucie i niebaw...

Halina Mikołajska, Marian Film wyprodukowny przez Studio Filmowe Se-Ma-For, na
Kociniak
podstawie opowiadania Zofii Nałkowskiej.
Film wyprodukowny przez Studio Filmowe Se-Ma-For, na
podstawie opowiadania Zofii Nałkowskiej.

Stanisław Sielański,
Zygmunt Chmielewski,
Feliks Żukowski,
Zbigniew Staniewicz, Ina
Benita, Jaga Boryta,
Henryk Rzętkowski
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Pewnego dnia w oddalonej od świata górskiej wiosce
pojawia się młoda i piękna dziewczyna, Maryjka (Ina
Benita). Schronienie znajduje w położonej z dala od
ludzkich siedzib opuszczonej chacie. Żona gospodarza,
Dmetra (Feliks Żukowski), który potajemnie spotyka się z
Maryjką oraz inne kobiety ze wsi żądają od wójta
przepędzenia przybłędy. Zakochany w niej wójt odmawia.
Na jarmarku w miasteczku Dmetro, widząc
zainteresowanie jego ukochanej przystojnym
młodzieńcem (Zbigniew Staniewicz), w przypływie...
"Humoreska irracjonalna". Pewien urzędnik odbiera
telefon, ze słuchawki słyszy: "nie będzie dziury w niebie,
jeżeli pójdziesz tyłem". Bohater wstaje i zaczyna iść tyłem
przez miasto. Wzbudza to natychmiastowe reakcje tłumu
biegnącego z transparentami "Precz z chodzeniem
tyłem". "Człowiek poczciwy" wyłamuje się tu ze swego
środowiska. Musi odfrunąć by zobaczyć świat z innego
punktu widzenia. Woli iść tyłem, ale naprzód, zamiast
całą parą przodem, ale wstecz. Klasyka kina
awangardowego.
"Humoresk...

Groteska filmowa, Krótkometrażowy,
Surrealistyczny

Komedia rom., Obyczajowy
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Lidia Korsakówna,
Tadeusz Schmidt, Adam
Mikołajewski, Tadeusz
Kondrat, Barbara
Bieńkowska, Joanna
Walter, Edward
Dziewoński

Hanka, odwiedzając Warszawę, zakochuje się w murarzu
rekordziście. Wkrótce wraca do stolicy i podejmuje pracę
na budowie, udowadniając, że kobieta też potrafi.
Pierwszy pełnometrażowy, kolorowy polski film. Komedia
obyczajowa o życiu i pracy odbudowujących stolicę
murarzy. Hanka Ruczajówna (Lidia Korsakówna)
przyjeżdża z wycieczką do Warszawy. Zakochuje się w
stolicy i murarzu Janku ([person=51540][/person]Tadeusz
Schmidt), z którym spędza wieczór podczas zabawy na
Mariensztacie.
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Bogusław Sochnacki,
Anna Ciepielewska,
Witold Skaruch, Ewa
Wawrzoń, Zofia
Kucówna, Jerzy Kamas,
Anna Prucnal

Głównymi bohaterami filmu Stanisława Wohla (1912-85)
jest para zakochanych, Krystyna i Adam, którzy dostają
ofertę wspólnego spędzenia nocy sylwestrowej w wolnym
mieszkaniu znajomego. Nadzieja na intymne spotkanie
we dwoje szybko jednak pryska. Młodzi zostają wbrew
swej woli wciągnięci w problemy obcych ludzi,
sfrustrowanych, pozbawionych złudzeń, czasem
cynicznych.
Głównymi bohaterami filmu Stanisława Wohla (1912-85)
jest para zakochanych, Krystyna i Adam, którzy dostają
ofertę wspólnego spędz...

Bohdan Łazuka, Pola
Raksa, Barbara
Krafftówna, Irena
Szewczyk, Roman
Sykała, Maciej
Grzybowski, Krystyna
Mazurówna

Początkująca piosenkarka próbuje zrobić karierę
zagranicą. Okazuje się, że nie jest to takie proste.

Wojciech Pokora,
Krzysztof Litwin, Marian
Łącz, Bogdan Izdebski,
Zygmunt Apostoł,
Stanisław Wolski,
Elżbieta
Borkowska-Szukszta

Serial utrzymany w konwencji kina
kryminalno-komediowego, w latach siedemdziesiątych
wielokrotnie wznawiany, cieszył się sporą popularnością.
Udany duet stworzyli w nim Krzysztof Litwin jako nieco
flegmatyczny i nieporadny sierżant milicji Walczak oraz
wilczur Bej w roli jego wiernego towarzysza i pomocnika.
Reżyser zadbał, by filmowy Cywil nie cierpiał na brak
niebezpiecznych przygód. Kazał mu tropić groźnych
bandytów, chronić dzieci przed wybuchem niewypału, a
nawet skakać ze spadochronem. W t...

Józef Pieracki, Piotr
Historia samotnego człowieka, którego krokami kieruje
Kurowski, Stanisław Igar, potężny mózg elektronowy, dążący do zdobycia władzy
Eliasz Kuziemski
nad światem. [www.filmpolski.pl]
Historia samotnego człowieka, którego krokami kieruje
potężny mózg elektronowy, dążący do zdobycia władzy
nad światem. [www.filmpolski.pl]

Leon Niemczyk, Zdzisław
Maklakiewicz, Jerzy
Stuhr, Olgierd
Łukaszewicz, Wiesław
Dymny, Józef Morgała,
Henryk Hunko

Film ukazujący paradoksy systemu socjalistycznego. W
pośredniaku zbierają się berobotni. Na miejsce przyjeżdża
kierownik fabryki, który poszukuje dziesięciu mężczyzn do
pracy. Znajdują się chętni, których ciężarówka dowozi na
miejsce. Okazuje się jednak, że robota jest bardzo ciężka,
a taryfikator nie pozwala wypłacić pracownikom
przyzwoitej pensji. Kierownik wraz z przewodniczącym
rady zakładowej wpadają na pomysł jak zachęcić
robotników do pracy.
Film ukazujący paradoksy systemu socjalistyczn...
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Bogusław Linda,
Tadeusz Łomnicki,
Zbigniew Zapasiewicz,
Bogusława Pawelec,
Marzena Trybała, Jacek
Borkowski, Jacek
Sas-Uhrynowski

Zrealizowany w 1981 roku "Przypadek" trafił na polskie
ekrany dopiero po sześciu latach, w zupełnie innej
atmosferze. Jak się wtedy okazało, film Kieślowskiego nie
epatował tonem oskarżenia, przeciwnie - można w nim
było spostrzec dzieło poświadczające rezygnację z
politycznej doraźności. Film pokazuje trzy różne losy
jednego człowieka, Witka Długosza (Bogusław Linda),
trzy potencjalne życiorysy jednej osoby, zależne wyłączne
od przypadku. W pierwszej sekwencji Witek usiłuje
zdążyć na pociąg do ...

Wacław Kowalski,
Franciszek Pieczka,
Ryszarda Hanin,
Tadeusz Gwiazdowski,
Joanna Kasperska,
Stanisław Zatłoka,
Teresa Lipowska

Stanisław Michalski,
Wiesław Wójcik, Zofia
Walkiewicz, Wiesław
Drzewicz, Jan
Twardowski, Miron
Klimowicz, Stanisław
Bębenek

Tragiczna katastrofa na tankowcu, pociągająca za sobą
śmierć ludzi, staje się punktem wyjścia do rozważań
wokół spraw odpowiedzialności, winy oraz wierności
własnemu sumieniu. Młody dziennikarz wyjeżdża na
Wybrzeże i stara się rozwikłać zagadkę pożaru na
tankowcu, w czasie którego zginęło trzynastu robotników
przeprowadzających remont. Zostali oni uwięzieni w
maszynowni. Kiedy wybuchł pożar, należało podjąć
decyzję: albo wyciąć otwór w kadłubie i ratować
robotników, ryzykując wybuchem statku i z...

Bogusław Linda, Cezary
Pazura, Artur Żmijewski,
Magdalena Dandourian,
Valeri Priyomykhov,
Sergey Shakurov,
Aleksander Bednarz

Zwolniony z więzienia Franz Maurer (Bogusław Linda)
spotyka Radosława Wolfa (Artur Żmijewski), handlarza
bronią, który wrócił do Polski z wojny w byłej Jugosławii.
Ten kontaktuje go z amerykańskim dyplomatą Williamem
(Marek Barbasiewicz), który okazuje się szefem gangu
przemytników broni. William proponuje Franzowi pracę
zlecając mu odebranie długu od rosyjskiej mafii. Wolf,
Mauer i Nowy ryzykując życie odzyskują pieniądze, za
które William kupuje broń z nadzieją przemycenia jej do
Sarajewa. Fra...
Debiut w animacji Ryszarda Czekały. W formie pozornie
prostej i skromnej czarno-białej technice wycinanki
opowiada historię pewnego mężczyzny próbującego
uzbierać sumę potrzebną do zakupienia ptaka w klatce.
Jego prawdziwym celem jest wypuszczenie go na
wolność. Dla mężczyzny uwolniony ptak staje się
substytutem własnej wolności. Dla ówczesnych władz
polskich animacja uznana została za nieodpowiednią i
odesłana na półki cenzorskie.
Debiut w animacji Ryszarda Czekały. W formie pozornie
prostej i...
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Jerzy Nowak, Maciej
Maciejewski, Jan Bógdoł,
Tadeusz Madeja,
Zygmunt Biernat, Henryk
Bista, Adam Kwiatkowski

Obraz przedstawia historię pierwszych dni września 1939
w zajmowanych przez wojska niemieckie Katowicach.
Bohaterowie filmu to Polacy, którzy zbrojnie przeciwstawili
się zajęciu miasta przez okupacyjne wojska niemieckie.
Polscy obrońcy to byli powstańcy, górnicy i harcerze.
Osobą niejako spinającą fabułę filmu jest profesor Karol
Profaska, który wspomina lub widzi zasypiając w
samochodzie wiozącym go na miejsce kaźni historię
ostatnich spędzonych w wolnych jeszcze i broniących się
Katowicach dni...

Andrzej Kopiczyński,
Zygmunt Maciejewski,
Tadeusz Grabowski,
Jack Recknitz, Wirgiliusz
Gryń, Aleksander
Iwaniec, Joanna Jędryka

Elżbieta Karkoszka,
Janusz Kłosiński,
Barbara Horawianka,
Barbara Brylska, Elżbieta
Kępińska, Wanda
Łuczycka, Magdalena
Zawadzka

W jednej z poznańskich kamienic mieszkają Maria
Siankowa, kobieta w średnim wieku, pracująca jako
masażystka w klubie sportowym, jej córka - Tuńka uczennica szkoły, i sublokator Janusz, kierowca, który
marzy o dalekich podróżach i pisze wiele listów do
egzotycznych krajów. Pewnego dnia pojawia się nowa
lokatorka, Bożena, dawna wychowanica Siankowej.
Janusz jest nią wyraźnie zainteresowany, co sprawia, że
Maria mimowolnie zdradza swoją ukrywaną miłość do
niego. Bożena i Janusz wyprowadzają się....

Gustaw Holoubek,
Aleksandra Śląska,
Teresa Szmigielówna,
Tadeusz Fijewski,
Stanisław Milski, Ignacy
Machowski, Władysław
Dewoyno

Kuba (Gustaw Holoubek) rozpaczliwie walczy z
uzależnieniem od alkoholu. Jego dziewczyna, Krysia
(Aleksandra Śląska) wierzy w skuteczność terapii, pragnie
wyrwać go z nałogu i ułożyć sobie z nim życie. Kuba musi
wytrwać bez picia do wieczora, kiedy to Krysia przyjdzie
po niego i wspólnie udadzą się do przychodni. Czas
spędzany w samotności upływa bardzo powoli. Czekanie
staje się coraz bardziej męczące, a bohater pozostawiony
sam sobie, skazany jest na myślenie o nałogu. Kuba nie
wytrzymuje napię...

Stanisław Łapiński,
Elżbieta Barszczewska,
Paweł Owerłło, Tadeusz
Białoszczyński, Halina
Kamińska, Helena
Zahorska, Franciszek
Dominiak

Opowieść o grupie maturzystów ich nierozerwalnej więzi i
przyjaźni na śmierć i życie... Staś, Jurek, Witold i Wojtek
są kumplami od zawsze. Teraz we czwórkę odbywają
służbę wojskową. Ich więź na krótko zakłóca jedynie
miłość Stasia do Wandy, ukochanej Jurka. Po
niebezpiecznej kłótni na poligonie koledzy godzą się i ich
przyjaźń wraca na dawne tory. Pewnej burzowej nocy, w
nieodległej wsi wybucha pożar. Podczas akcji
ratunkowej ginie jeden z dowódców. Ta historia zmienia
Jurka. Chłopiec postanawi...
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Władysław Głąbik, Maria
Homerska, Maciej
Staszewski, Aleksander
Sewruk, Zbigniew
Józefowicz, Ryszard
Pietruski, Wojciech
Duryasz

Roman, oficer AK, otrzymał w ostatnich dniach wojny
rozkaz roztrzelania sołtysa podejrzanego o kontakty z
komunistami. Wyroku nie wykonał. Teraz z kolei na niego
zapada wyrik śmierci. Roman wraz z rodziną wyjeżdża do
Szczecina, gdzie pracuje przy odbudowie miasta. Zataja
jednak swoją przeszłość . Na podstawie donosu zostaje
aresztowany i skazany na dożywotnie więzienie
Roman, oficer AK, otrzymał w ostatnich dniach wojny
rozkaz roztrzelania sołtysa podejrzanego o kontakty z
komunistami. Wyroku n...

Leszek Herdegen,
Roman Sykała,
Bronisława Frejtażanka,
Halina Buyno-Łoza,
Stanisław Zatłoka,
Eugeniusz Kamiński,
Maria Góral

Akcja filmu toczy się latem 1945 roku na Dolnym Śląsku.
W małym miasteczku znajduje się fabryka chemiczna.
Grupka polskich saperów dostała rozkaz rozminowania
jej. Tymczasem niemiecka grupa Wehrwolfu postanawia
im przeszkodzić. Chcą wysadzić fabrykę. Rozpoczyna się
walka o uratowanie fabryki ...
Akcja filmu toczy się latem 1945 roku na Dolnym Śląsku.
W małym miasteczku znajduje się fabryka chemiczna.
Grupka polskich saperów dostała rozkaz rozminowania
jej. Tymczasem niemiecka grupa Wehrwolfu po...

Bogusz Bilewski, Teresa
Iżewska, Wanda
Koczeska, Bronisław
Dardziński, Jerzy Jogałła,
Wiesław Dymny, Henryk
Hunko

W Bieszczady przyjeżdżają Jacek i Marek - dwaj studenci
zootechniki. Szukając wakacyjnej przygody i zarobku,
zostają "kowbojami" na miejscowych wypasach bydła.
Zamiast spodziewanych romantycznych przygód i
męskiego, twardego życia, ich udziałem staje się
dojmująca nuda. Dopiero gdy Jacek dostaje ogiera Szagi,
sprawy przybierają inny obrót. Obdarowany nabiera
pewności siebie, przechwala się w pobliskim barze,
jednocześnie uwodzi Walentynę - dziewczynę szefa
gangu przemytników i Agnieszkę - członk...

Władysław Badowski,
Gustaw Lutkiewicz,
Zdzisław Lubelski, Jerzy
Nasierowski, Józef
Duriasz, Ludwik Pak,
Michaj Burano

Oddział partyzancki pod osłoną nocy wycofuje się z
niemieckiego okrążenia. Młody kapral Koral otrzymuje
rozkaz przedarcia się z rannymi - nieprzytomnym
porucznikiem Brzozą i Jastrzębiem. Towarzyszą mu także
Maciek, Sierota i Wiatrak. Ich celem jest dotarcie do
określonego miejsca, gdzie ma czekać transport i lekarz.
Tymczasem Niemcy pacyfikują teren wokół ich
schronienia, a nikt nie przybywa na umówione spotkanie.
"Ballada partyzancka" o leśnym oddziale, pokazująca
trudny dla młodego człowieka o...

Maria Bogda, Adam
Brodzisz, Barbara Orwid,
Mieczysław Cybulski,
Lala Górska, Stanisław
Sielański, Paweł Owerłło

Adam Halny i Zygmunt Zatorski są serdecznymi
przyjaciółmi, absolwentami Szkoły Podchorążych
Marynarki Wojennej. Adam poznaje na przepustce Ewę,
w której zakochuje się z wzajemnością. Gdy dowiaduje
się, że jest narzeczoną Zygmunta, lojalność wobec
przyjaciela każe mu odsunąć w cień uczucie miłości.
Adam prosi dowództwo o przydział do Wyższej Szkoły
Morskiej we Francji i wyjeżdża na 5 lat z kraju. Po
powrocie los styka ich ponownie. Ewa w tym czasie
wyszła za mąż za Zygmunta, ale uczucie do Adama...
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Stanisław Tym, Zdzisław
Maklakiewicz, Jan
Himilsbach, Jolanta
Lothe, Wanda
Stanisławska-Lothe,
Jerzy Dobrowolski,
Andrzej Dobosz

Na statku wiślanym pojawia się gapowicz wzięty przez
kapitana za instruktora kulturalno-oświatowego.
Mężczyzna organizuje zebrania, wybory rady rejsu i
zabawia uczestników wycieczki.
Utrzymana w groteskowym tonie eksperymentalna
komedia satyryczna: akcję filmu stanowią improwizowane
miniscenki, rejestrowane metodą paradokumentalną,
rozgrywające się wśród pasażerów wiślanego statku. Na
wycieczkowym statku wiślanym pojawia się gapowicz
wzięty przez kapitana za instruktora
kulturalno-oświatowego. ...

Zdzisław Maklakiewicz,
Wojciech Pszoniak,
Zdzisław Wardejn, Ewa
Pokas, Ryszard Cieślak,
Gabriela Kownacka,
Hanna Skarżanka

Dwaj przyjaciele - filmowiec i muzyk - spotykając się po
latach dokonują bilansu swych zamierzeń i osiągnięć,
konfrontują własne postawy życiowe i artystyczne. Adam
(Ryszard Cieślak) grywał kiedyś w nocnych lokalach na
kontrabasie, teraz jest uznanym i cenionym muzykiem.
Marek (Wojciech Pszoniak) jest reżyserem filmowym,
który roztrwonił swój talent, niczego wartościowego nie
stworzył i uzależnił się od innych.
Dwaj przyjaciele - filmowiec i muzyk - spotykając się po
latach dokonują bilansu swy...

Stanisława
Angel-Engelówna,
Tadeusz Pilarski,
Mieczysław Cybulski,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Tekla Trapszo, Józef
Węgrzyn, Irena
Skwierczyńska

Rena pracuje w wielkim magazynie. Ma swego
wielbiciela, ale jego ojciec prokurator nie chce się zgodzić
na związek syna z ubogą dziewczyną. Również dyrektor
magazynu nie pozostawia Reny w spokoju, z jednej
strony czyniąc jej najrozmaitsze propozycje polepszenia
warunków, z drugiej zaś grożąc utratą posady. Rena
chcąc ulżyć ukochanej matce waha się, gdyż nie może
być pewna decyzji Janusza. W tej walce zwycięża jednak
miłość do ukochanego. Postanawia więc o tym
zawiadomić dyrektora, idzie do jego ...

Wincenty Łoskot,
Edmund Minowicz,
Henryk Małkowski,
Helena Grossówna,
Eugeniusz Bodo, Adolf
Dymsza, Mieczysława
Ćwiklińska

Tytułowi Robert (Adolf Dymsza) i Bertrand (Eugeniusz
Bodo) parają się sprzedażą krawatów, jako że sprzedaż
nie przynosi im zysków, a w zasadzie nie idzie im wcale,
postanawiają działać wspólnie. Kiedy przypadkowo
trafiają na wesele, zostają oskarżeni o kradzież pieniędzy
przez weselników, prze co lądują w areszcie. Tam
poznają Irenę (Helena Grossówna), która za wszelką
cenę stara się zglebić środowisko przestępcze, co ma jej
pomóc w napisaniu powieści kryminalnej, dzięki której
wygrałaby konkurs...

Aleksandra
Zawieruszanka, Krzysztof
Chamiec, Janusz
Ziejewski, Aleksander
Dzwonkowski, Wanda
Łuczycka, Mieczysław
Czechowicz, Jan
Kreczmar

Niemiec Kurt, mąż córki polskiego górnika, dokonuje
prowokacyjnego sabotażu, któremu za cenę życia
zapobiega stary Milcarek. Barbara, córka polskiego
górnika Milcarka, kocha niemieckiego sztygara Kurta i
wbrew woli swego ojca i brata wychodzi za niego za mąż.
Na znak protestu przeciwko wynikom plebiscytu w kopalni
wybucha strajk. Patrioci przygotowują powstanie. Po
podpisaniu rozejmu Kurt zostaje wciągnięty do akcji
sabotażowej - ma wysadzić tamę i zalać kopalnię. W
czasie zakładania materiału w...
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Stanisław Zaczyk,
Leszek Herdegen,
Aleksandra Śląska,
Roman Zawistowski,
Henryk Bąk, Zdzisław
Kuźniar, Maria
Bednarska

Rok 1944. Sierżant Otryna obejmuje w małym lubelskim
miasteczku posterunek milicji. Dotychczasowym
komendantem jest kapral Dunajec. On i pozostali
milicjanci są zakonspirowanymi członkami AK. Otryna w
sposób zbyt natarczywy stara się wprowadzić w życie
założenia nowej władzy (reforma rolna, ład i spokój).
Dunajec byłby gotów te założenia zaakceptować, ale nie
odpowiada mu forma, w jakiej są urzeczywistniane.
Rok 1944. Sierżant Otryna obejmuje w małym lubelskim
miasteczku posterunek milicji. Dot...

Barbara Brylska,
Magdalena Wołłejko,
Maria Białobrzeska, Piotr
Augustyniak, Bogusław
Marczak, Jerzy
Felczyński, Edmund
Karwański

Akcja filmu toczy się w Warszawie w pierwszej połowie lat
20. i ukazuje równolegle losy dwóch oficerów i towarzyszy
broni: porucznika Gondziłła i pułkownika Omskiego.
Lekkomyślny i naiwny porucznik wikła się w podejrzane
interesy przedsiębiorcy drzewnego Sasina i wpływowego
dyrektora Hennerta. Licząc na względy urodziwej córki
Sasina, Elżbiety, pogrąża się coraz bardziej, usiłując
zaspokoić kosztowne kaprysy wybranki. Jego spekulacje
wychodzą w końcu na jaw i porucznik zostaje
aresztowany. Mimo ...

Olgierd Łukaszewicz,
Marta Lipińska, Ignacy
Gogolewski, Feliks
Chmurkowski, Barbara
Wałkówna, Tadeusz
Kosudarski, Władysław
Hańcza

Kameralny dramat psychologiczny: historia dwóch braci,
oczekujących zimą 1848 roku na możliwość przedostania
się do oddziałów generała Bema na Węgry i
przeżywających w szlacheckim dworku uczuciowe
konflikty, które prowadzą do zasadniczej konfrontacji
postaw i charakterów. Bracia Władysław i Henryk
oczekują w dworku państwa Nawrockich w Poznańskiem
na emisariusza, który ma ich poprowadzić do oddziału
generała Bema. Ale Henryk zakochuje się w Emilce,
wychowanicy Nawrockich, co doprowadza do ostreg...

Zula Pogorzelska,
Konrad Tom, Adolf
Dymsza, Tekla Trapszo,
Maria Nobisówna,
Ryszard Misiewicz, Feliks
Chmurkowski

Profesor Platfus i Teofil Rączka prowadzą Biuro
Pośrednictwa Małżeństw "Romeo i Julcia". Praczka
Frania, która uczestniczyła wcześniej w kursach
salonowych manier prowadzonych przez Biuro, traci
pracę w pralni i podejmuje pracę w majątku państwa
Koziegłowiczów we wsi Koziegłówki. Ich syn Roman
kocha się w Krysi, córce leśniczego ale rodzice
przeznaczyli mu na żonę Mary Wilską, córkę bogatego
przyjaciela rodziny, powracającą po wieloletnim pobycie w
Ameryce do kraju. Frania widząc rozpacz Romana...

Bożena Adamek,
Krzysztof Kolberger,
Ryszarda Hanin,
Tadeusz Białoszczyński,
Marek Walczewski,
Wojciech Pszoniak,
Tadeusz Borowski
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Jan Rutkiewicz, Janusz
Dudkiewicz, Janusz
Cesarski, Andrzej
Łowicz, Wiesław
Turowski, Andrzej
Ziółkowski, Jadwiga
Rutkiewicz-Mikulska

Słuchacze reżyserii mieli pod kierunkiem Munka
wyreżyserować i zrealizować krótki film dokumentalny.
Polański postanowił sfilmować imprezę studencką, którą
zorganizował specjalnie na potrzeby filmu. Był to dość
nijaki pomysł na film i Munk ledwo go zaakceptował. Ale
nikt poza operatorami nie wiedział o niespodziance, jaką
przygotował Polański - znajoma banda chuliganów miała
wedrzeć się na prywatkę i wszcząć bójkę. Koledzy Romka
byli przekonani, że chce sfilmować, jak się bawią, nie
mieli pojęci...
Pierwszy polski film o jazzie i zarazem niezwykły
dokumentalny zapis występu dwóch legendarnych
zespołów muzycznych: "Hot Club Melomani" i "Sekstetu
Komedy". Ten mało znany i właściwie nie
rozpowszechniany (jedyna krótkometrażówka
wyprodukowana w Syrenie) debiutancki film przyszłego
wybitnego dokumentalisty Andrzeja Brzozowskiego wyrósł
z fascynacji muzyką łódzkiego zespołu jazzowego
Melomani, założonego na początku lat 50. przez Jerzego
„Dudusia” Matuszkiewicza. Historia tego zespołu
związana j...
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Stanisław Tym, Irena
Kwiatkowska, Alina
Janowska, Krzysztof
Kowalewski, Jerzy
Bończak, Marian Opania,
Jerzy Turek

Ryszard Ochódzki wyjeżdża do Suwałk, by przeniknąć do
tamtejszych struktur Solidarności. W wyniku zbiegu
okoliczności zmuszony jest uciekać przed milicją.
W grudniu 1981 roku Ryszard Ochódzki (Stanisław Tym)
otrzymuje od pułkownika UB, Zygmunta Molibdena
(Krzysztof Kowalewski), zadanie przeniknięcia do struktur
"Solidarności" w Suwałkach. Wyposażony we wspólne
zdjęcie z Lechem Wałęsą udaje się do województwa
suwalskiego. Tam zastaje go stan wojenny. Po
spowodowaniu wypadku samochodowego, Ochódz...

Janusz Gajos, Paweł
Burczyk, Bogusław
Sochnacki, Tomasz
Sapryk, Jan
Kobuszewski, Jerzy
Turek, Dorota
Nowakowska

Telewizyjna inscenizacja klasycznej już pozycji polskiej
dramaturgii współczesnej. "Rozmowy przy wycinaniu
lasu" miały swą prapremierę w 1975 r. w Teatrze Kwadrat,
w reżyserii Edwarda Dziewońskiego. W 1984 r. na tejże
scenie sztukę wystawił sam Stanisław Tym. Po kilkunastu
latach dramatopisarz i satyryk, związany u progu kariery z
STS-em, reżyser, scenarzysta, aktor teatralny i filmowy,
pamiętny m.in. z "Rejsu" Piwowskiego i "Misia" Barei powrócił do tekstu, który poprzedza szczególna
dedykacj...

Lidia Wysocka, Irena
Netto, Adam
Pawlikowski, Danuta
Krawczyńska, Maria
Gella, Marian
Jastrzębski, Bogumił
Kobiela

Główną bohaterką filmu jest aktorka Magdalena,
wracająca po latach do rodzinnego miasteczka. Na
miejscu bohaterka przekonuje się, że idealizowana kraina
młodości wygląda wręcz żałośnie. Magdalena nie potrafi
nawiązać kontaktu z bliskimi niegdyś ludźmi, którzy
wydają jej się śmieszni i zupełnie nieprzystający do
nowych czasów. W miejscach niegdyś bliskich sercu
czuje się obco i nieswojo. Nęcona matrymonialnymi
propozycjami ze strony miejscowego mecenasa,
zrozumienie i namiastkę uczucia znajduje t...
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Marta Lipińska,
Władysław Kowalski,
Teresa Tuszyńska,
Zbigniew Dobrzyński,
Magdalena Zawadzka,
Teresa Iżewska, Pola
Raksa

Film złożony jest z trzech nowel, połączonych wspólnym
miejscem akcji - Urzędem Stanu Cywilnego na rogu
Nowego Światu i Alei Jerozolimskich w Warszawie.
Bohaterami pierwszej opowieści są Tomek i Alina.
Właśnie szykują się do ślubu. On przyjeżdża do Urzędu
Stanu Cywilnego prosto z pracy. Niestety, ona spóźnia się
na ceremonię. Akcja drugiej historii zawiązuje się na
prywatce, podczas której Marek poznaje piękną Joannę,
uchodzącą za dziewczynę nie do zdobycia. W trzeciej
noweli Kasia i Tadek uciek...

Grzegorz Zuchowicz,
Marek Walczewski,
Małgorzata Braunek,
Jerzy Zelnik, Henryk
Borowski, Leon
Niemczyk, Stefan
Friedmann

Ojciec i syn rozbijają namiot w Łebie na wydmach.
Spędzają tu prawdziwe męskie wakacje: wędkują, pływają
łódką, kąpią się. Ich idyllę burzy pojawienie się pięknej
studentki. Ojciec chłopca zaczyna flirtować z nieznajomą
zapominając zupełnie o swoim synu. Opuszczony i
pozbawiony towarzystwa chłopiec czuje się coraz bardziej
zazdrosny o dziewczynę, która odebrała mu rodzica...
Ojciec i syn rozbijają namiot w Łebie na wydmach.
Spędzają tu prawdziwe męskie wakacje: wędkują, pływają
łódką, kąpią się...

Daniel Olbrychski, Jan
Frycz, Adam
Raczkowski, Władysław
Ebert, Piotr Machalica,
Czesław Meissner, Paweł
Sanakiewicz

W pewnym średniowiecznym królestwie panuje chaos i
bieda. Król wyalienowany żyje w wysokim zamku i nie
interesuje się swoimi poddanymi. Pewien rycerz
zniecierpliwiony tą sytuacją wyrusza w poszukiwaniu
legendarnej "złotostrunnej harfy", zatopionej w morzu,
która ma przynieść zmianę i szczęście. W jej
poszukiwaniu spotyka mnichów, bandytę i rabusiów.
Strudzony podróżą choruje, a po odzyskaniu sił
uczestniczy w orgii na cześć natury. Poznaje znaczenie
Dobra, Zła, Chciwości, Zakłamania, Rozsądku. G...

Jerzy Skolimowski,
Elżbieta Czyżewska,
Jacek Szczęk, Andrzej
Żarnecki, Tadeusz Minc,
Juliusz Lubicz-Lisowski,
Marek Piwowski

Piotr Bajor, Franciszek
Pieczka, Jerzy
Radziwiłowicz, Maria
Klejdysz, Henryk
Machalica, Janusz
Paluszkiewicz, Ryszarda
Hanin

Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej. Młody
partyzant "Ryś" (Piotr Bajor) ma wykonać wyrok na
zdrajcy - stelmachu Alojzie (Franciszek Pieczka).
Wcześniej przychodzi do miejscowego wikarego, aby się
wyspowiadać. Ksiądz (Jerzy Radziwiłowicz) nie jest
przekonany co do tego, co partyzant chce zrobić, dlatego
prosi go, aby trochę poczekał. Sam postanawia odwiedzić
Alojza. Na jego podwórku spotyka żydowskie dziecko.
Wikary zaczyna rozumieć, że Alojz jest dobrym
człowiekiem. Nie chce dopuś...
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Aleksandra
Zawieruszanka, Jan
Machulski, Krystyna
Chimanienko, Irena
Karel, Damian Damięcki,
Maciej Damięcki,
Bohdana Majda

Komedia obyczajowa o perypetiach grupy
zdemobilizowanych żołnierek Dywizji Kościuszkowskiej,
osiadających tuż po wojnie w majątku "Sarmatka" i
składających "śluby panieńskie", których nie dadzą im
dotrzymać dziarscy sąsiedzi. Rok 1945 na Ziemiach
Zachodnich. W dawnym majątku osiedlają się dziewczęta
z Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Choć są już w cywilu,
porucznik Krystyna utrzymuje nadal rygor wojskowy.
Dziewczęta postanawiają przez pół roku nie interesować
się płcią odmienną. Jest to trudne, ...

Henryk Boukołowski,
Pola Raksa, Leon
Pietraszkiewicz, Zbigniew
Koczanowicz, Bronisław
Dardziński, Maciej
Maciejewski, Zdzisław
Mrożewski

Dramat społeczny, rekonstruujący głośny w roku 1937
proces wileńskich komunistów, skupionych wokół
studenckiego pisma "Rzeczywistość". Głównym wątkiem
uczyniono tragiczne losy Julka Szulca, którego policja
starała się użyć przeciwko pozostałym oskarżonym.
Proces skończył się moralnym sukcesem oskarżonych i
kompromitacją władz. Wkrótce jednak Szuulc został
powtórnie aresztowany i zamordowany w więzieniu przez
policjantów.
Dramat społeczny, rekonstruujący głośny w roku 1937
proces wileńskich komu...

Mieczysław Cybulski,
Witold Zacharewicz,
Irena Eichlerówna, Zofia
Lindorf, Lena
Żelichowska, Dobiesław
Damięcki, Michał Znicz

Królestwo Polskie w 1905 r. jest terenem wielkiego zrywu
narodowościowego przeciwko carskiemu ciemiężcy.
Młody arystokrata Jan Czarowic (Witold Zacharewicz),
pseudonim "Lech", bierze aktywny udział w pracy
agitacyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Na jednym ze
spotkań z warszawskimi robotnikami zostaje postrzelony
przez carskiego żandarma. Wraz z Danem (Dobiesław
Damięcki), towarzyszem z partii oraz Anzelmem (Michał
Znicz), robotnikiem, który zabił strzelającego do Jana
żołnierza, wydostają s...

Stanisław Kwaśniak,
Daniel Olbrychski, Leon
Niemczyk, Stanisław
Jasiukiewicz, Ryszard
Dembiński, Teodor
Gendera, Andrzej
Szalawski

Jerzy Skolimowski,
Joanna Szczerbic,
Tadeusz Łomnicki, Adam
Hanuszkiewicz, Bogumił
Kobiela, Michael Sarne,
Margarethe von Trotta

W trakcie zjazdu absolwentów Szkoły Medycznej
uczestnicy wspominają dawne czasy, niezrealizowane
marzenia i ambicje.
Film zbudowany jest z dwóch części. Pierwsza składa się
z luźno połączonych ze sobą ujęć: wspomnień i refleksji
filozoficznych dotyczących twórczości filmowej i losu
artysty we współczesnym świecie. Druga przedstawia
zjazd absolwentów Akademii Medycznej w dziesiątą
rocznicę ukończenia studiów. Po północy bankiet
przeradza się w alkoholowe szaleństwo. W przerwach
odczytywane są li...
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Dramat, Fantasy, Kostiumowy, Poetycki

Zbigniew Cybulski, Iga
Cembrzyńska, Elżbieta
Czyżewska, Gustaw
Holoubek, Stanisław Igar,
Joanna Jędryka, Janusz
Kłosiński

Stylowa komedia kostiumowa, awanturniczy film
"płaszcza i szpady", fantastyczna baśń z duchami,
wisielcami, opętanymi księżniczkami. Scenarzysta
Tadeusz Kwiatkowski i reżyser Wojciech Has starali się
pozostać wierni powieści Jana Potockiego, chociaż dla
tego prawie trzygodzinnego widowiska i tak musieli
dokonać skrótów. Realizatorzy zachowali szkatułkową
konstrukcję powieści, w której każda kolejna opowieść
wywodzi się z poprzedniej. Spina je postać bohatera,
kapitana Alfonsa van Wordena (Zbigni...

Jerzy Wasowski

Żywiołowy, radosny, pełen humoru reportaż z wakacji w
Sopocie, który przedstawia zupełnie inny obraz
popaździernikowej Polski niż ten ujawniony w "czarnych
filmach". Rozpoczynają go dynamiczne sceny nakręcone
podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej,
jaki odbył się w Sopocie w dniach 14–21 lipca 1957 roku.
Pierwsze ujęcia – na które nałożono wirujące napisy
czołówki – pokazują uroczyste otwarcie festiwalu na
Stadionie Lechii we Wrzeszczu. Nad maszerującym
barwnie przebranym tłumem un...

Dokumentalny, Krótkometrażowy

Szkolna etiuda dokumentalna Agnieszki Osieckiej stanowi
unikalny zapis fragmentów rewii satyrycznych
legendarnego Studenckiego Teatru Satyryków
(1954-1975), jednego z najciekawszych objawień młodej
kultury w październikowej Polsce. Na ekranie pojawiają
się twórcy teatru, autorzy tekstów, aktorzy, reżyserzy, a
wśród nich: Jerzy Markuszewski, Agnieszka Osiecka,
Andrzej Drawicz, Krystyna Sienkiewicz, Elżbieta
Czyżewska. Film jest opowieścią o pracy zespołu
teatralnego.. Zmieniają się głosy komentat...

Dokumentalny, Etiuda

Dramat, Poetycki, Psychologiczny

Dramat, Psychologiczny
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Zbigniew Cybulski,
Gustaw Holoubek,
Wojciech Siemion, Iga
Cembrzyńska, Zdzisław
Maklakiewicz, Jerzy
Block, Marta Lipińska

Akcja filmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku,
bardzo podobnym do tego, które Konwicki opisywał w
wydanej dwa lata wcześniej powieści "Sennik
współczesny". Podobnie jak tam, także i tu sprawia ono
wrażenie położonego na pograniczu jawy i snu,
surrealistycznej fantazji i rzeczywistości. Pewnego dnia w
miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna.
Przedstawia się jako Kowalski - Malinowski. Zdumionym
mieszkańcom przedstawia różne wersje swej biografii.
Jednym mówi, że walczył na wojnie, inn...

Zbigniew Cybulski, Ewa
Wiśniewska, Lucyna
Winnicka, Ryszard
Barycz, Monika Beyer,
Kazimierz Dejunowicz,
Aleksander Dzwonkowski

Film opowiada o czterdziestoletnim, zagubionym
romantyku, który ciągle nie potrafi odnaleźć swojego
miejsca w życiu. Konrad (Zbigniew Cybulski) wywodzi się
rodu Kolumbów. Jego charakter ukształtowały
doświadczenia czasów wojny. Dwadzieścia lat po jej
zakończeniu, mimo dobrej pozycji zawodowej, cały czas
nie może przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. To
nieprzystosowanie staje się dolegliwe w chwili, gdy w
wyniku awarii samolotu musi odłożyć wyjazd do Iraku. Co
ma robić przez cały dzień i noc...
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Wacław Kowalski,
Władysław Hańcza,
Zdzisław Karczewski,
Ilona Kuśmierska, Jerzy
Janeczek, Maria
Zbyszewska, Aleksander
Fogiel

Zwaśnione od wielu lat rodziny Pawlaków i Kargulów
trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane.
Jest to opowieść o zwaśnionych rodach Pawlaków i
Kargulów. Przed wojną Kargul zaorał Pawlaków pole na
trzy palce, co spowodowało, że spłonęły dwie stodoły,
polała się krew i Jaśko Pawlak, uciekając przed karą za
pocięcie kosą Kargula, musiał wyemigrować do Ameryki.
Jednak spór dwóch rodzin dalej trwa.

Zbigniew Cybulski,
Bohdan Tomaszewski,
Bolesław Kielski

Monodram Zbigniewa Cybulskiego. Tytułowy bohater
Sammy pod groźbą zemsty musi w ciągu kilku godzin
zwrócić pożyczone pieniądze. Próbuje je zdobyć,
dzwoniąc do przyjaciół, znajomych. Ma coraz mniej
czasu...

Mariusz Dmochowski,
Stanisław Winczewski,
Jan Gorzkowski, Danuta
Szaflarska, Igor
Śmiałowski, Zygmunt
Kacprowski, Tadeusz
Kosudarski

Na pokładzie samolotu lecącego z Johannesburga do
Londynu zostaje popełnione morderstwo # ginie
przedstawiciel handlowy kopalni diamentów Richard
Knox. Znajdujący się przypadkowo wśród pasażerów
ekspert Scotland Yardu podejmuje śledztwo.

Mieczysław Voit, Barbara
Horawianka, Ignacy
Gogolewski, Józef
Nalberczak, Wanda
Neumann, Janusz
Paluszkiewicz, Barbara
Wałkówna

Film stanowi studium psychologiczne podejmujące
problem braku odporności wewnętrznej wobec
nieszczęścia. Śmierć synka, stratowanego przez
spłoszone konie, zakłóca spokój i szczęście rodziny
pastora Hubiny (Mieczysław Voit). Załamana psychicznie
żona Edyta (Barbara Horawianka) wyjeżdża do siostry do
Pragi i tam poznaje nauczyciela muzyki von Kschitzky'ego
(Ignacy Gogolewski), z którym po pewnym czasie wraca,
powierzając mu naukę muzyki dla córeczki Olesi.
Nauczyciel jest wyznawcą ideologii i prak...

Serge Merlin, Alina
Janowska, Elżbieta
Kępińska, Jan Ciecierski,
Tadeusz Bartosik, Jan
Ibel, Andrzej Herder

Jakub za przypadkowe zabójstwo dostaje się do
więzienia, które opuszcza we wrześniu 1939 roku.
Pracuje w getcie jako grabarz, ale po śmierci matki ucieka
z niego, właściwie wbrew swojej woli. Znajduje
schronienie u kolejnych osób (Lucyny, towarzysza z
więzienia - Maliny), wreszcie pragnie zerwać z izolacją i
wrócić do getta, ale ono już nie istnieje. Pracuje w
konspiracyjnej drukarni, a kiedy Niemcy ją otaczają.........
Jakub za przypadkowe zabójstwo dostaje się do
więzienia, które opuszcza we ...
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Poetycki, Psychologiczny, Surrealistyczny

Gustaw Holoubek, Jan
Nowicki, Halina
Kowalska, Tadeusz
Kondrat, Andrzej Herder,
Mieczysław Voit, Jerzy
Przybylski

Józef (Jan Nowicki) odwiedza sanatorium doktora
Gotarda (Gustaw Holoubek), w którym leczył się jego
zmarły ojciec. W tym niezwykłym miejscu przenosi się w
przeszłość, którą bezskutecznie próbuje przywrócić w
realnym życiu. W surrealistycznej rzeczywistości jego
ojciec żyje, a on ponownie jest małym chłopcem. Widzi
żydowskie miasteczko, swój rodzinny dom, księżniczkę
Biankę (Bożena Adamek), która odrzuciła jego miłość,
odchodząc z przyjacielem Rudolfem. Film oparty na
prozie Brunona Schulza, jest...

Komedia, Polityczny

Piotr Machalica, Henryk Grupa mężczyzn spotyka się w saunie i prowadzi
Bista, Marek Kondrat,
dyskusje na temat polityki.
Marian Opania, Zbigniew
Zamachowski,
Władysław Kowalski,
Gabriela Kownacka

Alegoria ludzkich dążeń do zamierzonego celu i
podejmowanego wysiłku do jego osiągnięcia. Stopnie
schodów, które pokonuje na swojej drodze główna postać
symbolizują pokonywanie trudności, a samo dotarcie do
celu wydaje się być pozorne.

Animacja, Krótkometrażowy

Wojenny

Obyczajowy
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Stanisław Zaczyk, Piotr
Garlicki, Janusz
Zakrzeński, Andrzej
Szczepkowski, Emil
Karewicz, Grażyna
Marzec, August
Kowalczyk

Autentyczna historia trzech matematyków-kryptologów
zatrudnionych przez polski wywiad do rozszyfrowywania
kodu hitlerowskiej maszyny "Enigma". Ich dzieje przed i w
czasie II wojny światowej dały interesujący obraz
przedstawiający ciężką pracę polskiego wywiadu. Reżyser
Roman Wionczek zgromadził wspaniały zespół aktorski.
Emil Karewicz jak zwykle w roli negatywnej, choć oficera
polskiego, ale zdrajcy. Janusz Zakrzeński i Andrzej
Szczepkowski interesujący odtworzyli postacie dowódców
grupy deszyfr...

Hanna Wolska, Tomasz
Ficner, Krystyna
Borowicz, Gustaw
Lutkiewicz, Zbigniew
Józefowicz, Mirosława
Dubrawska, Emilia
Krakowska

16-letnia Ania i 17-letni Tomek uczą się w technikum.
Niespodziewanie zakochują się w sobie. Postanawiają
żyć ze sobą jak dorośli i zamieszkać razem, ale nie są w
stanie sprostać nowym obowiązkom...
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Wanda Jarszewska, Ina
Benita, Lidia Wysocka,
Kazimierz Wilamowski,
Irena Malkiewicz,
Stanisława
Angel-Engelówna,
Władysław Lenczewski

Młoda nauczycielka Maria podczas wycieczki w góry
nawiązuje romans z przygodnie poznanym Wiesławem.
Owocem wspólnie spędzonych chwil jest córka.
Kochanek zarzeka się, że rozwiedzie się z i zwiąże z
Marią. Okazuje się, że jego żona - Elżbieta jest serdeczną
przyjaciołką młodej matki. Bezdzietna kobieta tak
pokieruje sytuacją, że córeczka trafi do domu Borzęckich.
Po latach Maria postanawia odnaleźć Krysię i odzyskać
jej miłość. Robi to za cenę degradacji społecznej - zostaje
sprzątaczką w szkole,...

Edward Żentara, Ludwik
Pak, Jadwiga Kuryluk,
Ludwik Benoit, Jerzy
Block, Maria Ciunelis,
Krzysztof Majchrzak

Janek Pradera (Edward Żentara) to wrażliwy poeta, który
nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Dlatego
odchodzi od ukochanej i z workiem na plecach rusza w
nieznane. Wędrując po puszczy spotyka leśniczego, który
zatrudnia go przy wyrębie lasu. Ludzie zamieszkujący
tutaj są inni niż w mieście - szczerzy i otwarci. Ciężka,
fizyczna praca zbliża ludzi. Janek poznaje i zaprzyjaźnia
się z Peresadą, Wasylukiem, Selpką i jego stale
roześmianą żoną. Razem z nimi upływa mu czas po
pracy. Wkrótce do...

Mieczysław Stoor

Fabularyzowany dokument o wiejskim lekarzu z Gorców,
doktorze Judymie nowej Polski, dysponującym
nowoczesnym ośrodkiem zdrowia, lecz zmagającym się z
ludzką nieufnością i zacofaniem. Film Borowika w serii
zainscenizowanych sytuacji odkrywał kolejny istotny
problem ówczesnej rzeczywistości – niedostatek pomocy
medycznej świadczonej na prowincji, a przede wszystkim
barierę nieufności i niewiedzy odgradzającą lekarzy z
wiejskich gabinetów od pacjentów. "Skalna ziemia" jest
też rzadkim w tym nurcie ...

Danuta Szaflarska, Jerzy
Duszyński, Jadwiga
Chojnacka, Adolf
Dymsza, Ludwik
Sempoliński, Alina
Janowska, Wanda
Jakubińska

Akcja filmu rozgrywa się w Warszawie, na tle
odbudowującego się po wojnie miasta. Witek i Krysia są
młodym małżeństwem. Nie mają gdzie mieszkać, więc
wynajmują pokój u pani Malikowej. Mieszka tu już aktor
radiowy Fredek Ziółko, kelnerka Basia i radca
Sass-Gromowicz. Witek rysuje plan wymarzonego
mieszkania, które ma z żoną otrzymać, i wpisuje słowo
"skarb" w miejscu, gdzie będzie spać jego ukochana
Krysia. Plan znajduje Fredek Ziółko. Sądzi, że w
mieszkaniu Malikowej są ukryte skarby i rozpoczyn...

Barbara Połomska,
Tadeusz Schmidt,
Szczepan Baczyński,
Kazimierz Fabisiak,
Stanisław Jasiukiewicz,
Michał Szewczyk, Hanna
Bedryńska

Walka marynarzy o pamiętnik doświadczonego kapitana,
zawierający rzekomo tajemnicę wielkiego skarbu. Tuż
przed śmiercią na pełnym morzu kapitan Martens
przekazał swemu wychowankowi, Pawłowi, zeszyt, w
którym spisał całe swe doświadczenie rybackie. Wokół
młodego kapitana i tajemniczego zeszytu narasta
atmosfera nieufności, zawiści, wrogości. Dochodzi nawet
do kradzieży zeszytu, ale w czasie bójki wpada on do
morza...
Walka marynarzy o pamiętnik doświadczonego kapitana,
zawierający rzekomo tajemn...
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Daniel Olbrychski, Marian
Opania, Małgorzata
Braunek, Andrzej
Gazdeczka, Jerzy Block,
Edward Kusztal, Józef
Sajdak

Sensacyjny dramat psychologiczny: historia dwóch
siedemnastolatków, którzy po "oblaniu" matury uciekają z
domów i wplątują się w aferę kryminalną. Franek i Paweł
po oblaniu matury uciekli z domu. Poznany przypadkowo
Filip proponuje im wspólny skok: obrabowanie kasy
wiejskiej spółdzielni. Chłopcy pracują przy żniwach jako
robotnicy sezonowi. Paweł poznaje dziewczynę,
rezygnuje z udziału w skoku, natomiast Franek przeżywa
tę "mocną" przygodę. Obaj stają wobec trudnego
dylematu, bo milicja aresztuj...

Jacek Jarosz, Jadwiga
Barańska, Ignacy
Gogolewski, Zofia
Małynicz, Edmund
Fetting, Stanisław
Jasiukiewicz, Henryk
Borowski

Aleksander Fogiel,
Ryszard Pietruski, Jerzy
Block, Marian
Friedmann, Tadeusz
Kalinowski, Wojciech
Siemion, Stanisław
Mikulski

Pierwsze, często dramatyczne dni na Ziemiach
Odzyskanych. Ostre konflikty między miejscowymi
Ślązakami a ludnością napływową. Kapitan Sowiński, były
członek AK, stara się łagodzić antagonizmy, lecz nie uda
mu się powstrzymać od wyjazdu do Niemiec Rutki, której
rodzina od lat walczyła o polskość Śląska.
Pierwsze, często dramatyczne dni na Ziemiach
Odzyskanych. Ostre konflikty między miejscowymi
Ślązakami a ludnością napływową. Kapitan Sowiński, były
członek AK, stara się łagodzić antagonizmy, le...

Tadeusz Wesołowski,
Jadwiga Smosarska,
Eugeniusz Bodo, Paweł
Owerłło, Leon
Łuszczewski, Zofia
Tatarkiewicz-Woskowska
, Jerzy Szwajcer

Hela (Jadwiga Smosarska) po śmierci matki opuszcza
rodzinny Konin i wyrusza w poszukiwaniu pracy do Łodzi.
W biurze pośrednictwa otrzymuje propozycję zatrudnienia
jako opiekunka do dziecka, a poznany przypadkowo
młody mężczyzna Karol (Eugeniusz Bodo) oferuje jej
pomoc w znalezieniu wskazanego adresu. Nieśmiała i
naiwna dziewczyna zgadza się. Po kilku tygodniach Karol
zjawia się ponownie i wspólnie wybierają się na wycieczkę
po mieście. Niedoświadczona Hela ulega urokowi Karola i
zakochuje się w ...

Anna Prucnal, Czesław
Wołłejko, Alina
Janowska, Barbara
Rylska, Mieczysław
Kalenik, Bronisław
Pawlik, Jan Kobuszewski

Siedemnastoletnią Krysią, która po śmierci matki
przybywa do Warszawy, zaopiekowuje się para przyjaciół:
kierowca taksówki Florek i lekarz Bogdan. W dziewczynie
zakochuje się młody oficer marynarki Jurek, lecz ona
wybierze na męża Bogdana.
Siedemnastoletnią Krysią, która po śmierci matki
przybywa do Warszawy, zaopiekowuje się para przyjaciół:
kierowca taksówki Florek i lekarz Bogdan. W dziewczynie
zakochuje się młody oficer marynarki Jurek, lecz ona
wybierze na męża Bogdana.
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Marek Kondrat, Graham
Lines, Tom Wilkinson,
Bernard Archard, John
Bennett, Martin Wyldeck,
Richard Bartlett

Scenariusz do filmu powstał na motywach powieści
Josepha Conrada. Młody i niedoświadczony oficer
marynarki handlowej Conrad - Polak z pochodzenia,
obejmuje po raz pierwszy dowództwo statku handlowego.
Ma przyprowadzić z Bangkoku do Singapuru statek,
którego kapitan niespodziewanie umarł. Okazuje się, że
statek jest zaniedbany, załoga niezdyscyplinowana.
Jedynym doświadczonym marynarzem na pokładzie jest
niechętny nowemu kapitanowi I oficer Burns, lecz jeszcze
przed wyruszeniem w rejs zapada na c...

Jerzy Braszka, Marian
Opania, Grażyna
Barszczewska, Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Bogdan Baer, Maciej
Damięcki, Mieczysław
Kalenik

Zygmunt Bielawski,
Marian Kociniak,
Tadeusz Kalinowski,
Krystyna Mikołajewska,
Elżbieta Gorzycka,
Roland Głowacki, Jerzy
Smyk
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Dramat społeczno - obyczajowy ukazujący dzieje pewnej
rodziny osiadłej po wojnie na Ziemiach Odzyskanych.
Obok problemów z adaptacją w nowej "małej ojczyźnie"
film traktuje o problemach Świecy z adoptowanymi
dziećmi.
Dramat społeczno - obyczajowy ukazujący dzieje pewnej
rodziny osiadłej po wojnie na Ziemiach Odzyskanych.
Obok problemów z adaptacją w nowej "małej ojczyźnie"
film traktuje o problemach Świecy z adoptowanymi
dziećmi.
Opowieść o podróży po zaułkach warszawskiego Starego
Miasta małej dziewczynki, która dzięki swojej muzycznej
wrażliwości odnajduje piękno w codziennych odgłosach
miasta.
Opowieść o podróży po zaułkach warszawskiego Starego
Miasta małej dziewczynki, która dzięki swojej muzycznej
wrażliwości odnajduje piękno w codziennych odgłosach
miasta.
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Jerzy Stuhr, Danuta
Ruksza, Michał
Sulkiewicz, Izabella
Olszewska, Elżbieta
Karkoszka, Jerzy Trela,
Michał Żarnecki

Antoni Gralak po trzech latach wychodzi z więzienia.
Pragnąc się ustatkować, rozpoczyna pracę na budowie.
Antoni Gralak (Jerzy Stuhr) po wyjściu z więzienia nie ma
dokąd wrócić. Zatrudnia się na budowie i nawiązuje
kontakt z niedawno poznaną Bożeną (Danuta Ruksza).
Zakochuje się w niej, żeni; jego życie nabiera sensu. Gdy
w pracy zaczynają ginąć cegły, Antoni jest wśród
podejrzanych. Na dodatek koledzy zaczynają go
podejrzewać o donosicielstwo do kierownika.
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Ina Benita, Józef Orwid,
Aleksander Żabczyński,
Adolf Dymsza, Ludwik
Sempoliński, Roman
Dereń, Wojciech
Ruszkowski

Jerzy Piątek jest słynnym hokeistą. Pewnego dnia
poznaje śliczną Lili, do której zapałał głębokim uczuciem.
Aby zbliżyć się do niej proponuje fryzjerowi Czwartkowi
zamianę ról. Jednak nie łatwo jest grać w hokeja, gdy jest
się fryzjerem. Dlatego z tej zamiany wyniknie wiele
śmieszych sytuacji.
Jerzy Piątek jest słynnym hokeistą. Pewnego dnia
poznaje śliczną Lili, do której zapałał głębokim uczuciem.
Aby zbliżyć się do niej proponuje fryzjerowi Czwartkowi
zamianę ról. Jednak nie łatwo jest grać ...

Wojciech Siemion,
Bronisław Pawlik,
Barbara Rachwalska,
Barbara Bargiełowska,
Andrzej Łapicki, Andrzej
Krasicki, Stanisław
Malatyński

Tadeusz Woźniak, Emil
Karewicz, Maria
Kaniewska, Barbara
Modelska, Adam Fiut,
Urszula Modrzyńska,
Bogusz Bilewski

Cztery obrazki obyczajowe - ukazujące odmienność
traktowania miłości. Stefania i Adam, pracownicy
archiwum filmowego oglądają i opisują przy pomocy
asystentki Mai i kinooperatora Wiktora (nowela I)
fragmenty filmów (nowele II-IV) znalezionych pod gruzami
(z czasów wojny ?). [www.filmpolski.pl]
Cztery obrazki obyczajowe - ukazujące odmienność
traktowania miłości. Stefania i Adam, pracownicy
archiwum filmowego oglądają i opisują przy pomocy
asystentki Mai i kinooperatora Wiktora (nowela I)
fragme...

Zofia Słaboszowska,
Horst Drinda, Erich
Franz, Charlotte Küter,
Ilona Mikke, Zofia
Mrozowska, Albert
Hetterle

Dramat psychologiczny: tournee polskiej pianistki po
Niemczech Zachodnich wywołuje wspomnienia jej
przymusowej pracy w Rzeszy podczas wojny. Polska
pianistka, Magdalena, wyjeżdża na tournee po Niemczech
zachodnich. Ta podróż wywołuje wspomnienia. Czasy
wojny spędziła ona na przymusowych robotach w
Niemczech. Przekonuje się, jak bezkarnie i beztrosko żyją
tu zbrodniarze wojenni.
Dramat psychologiczny: tournee polskiej pianistki po
Niemczech Zachodnich wywołuje wspomnienia jej
przymusowej pracy w...

Aleksandra Śląska,
Andrzej Łapicki, Teresa
Iżewska, Maria
Wachowiak, Barbara
Kościeszanka,
Mieczysław Pawlikowski,
Aleksander Fogiel

"Spotkanie w Bajce" opowiada z pozoru banalną historię
małżeńskiego trójkąta. Wszystko zaczęło się tuż po
wojnie. Mąż Teresy był wówczas lekarzem wojskowym.
Do domu zaglądał rzadko. Nie chciał opowiadać o swojej
pracy, o kontakcie z ludzkim cierpieniem i śmiercią, o
makabrycznie okaleczonych ofiarach zmagań wojska z
"bandami". Aż pewnego dnia pojawił się Wiktor. Był
przystojnym, zawadiackim muzykiem, marzącym o
dalekich podróżach i wielkiej przyszłości. Szybko zawrócł
Teresie w głowie, która zos...
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Beata Tyszkiewicz,
Ignacy Machowski,
Katarzyna Łaniewska,
Helena Dąbrowska,
Wanda Jakubińska,
Zbigniew Józefowicz,
Juliusz Lubicz-Lisowski

Agent Bernhard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma do
spełnienia ważną misję: musi zdobyć informacje na temat
baz rakietowych i pozostać całkowicie niezauważony.
Rusza do Warszawy, gdzie spotykają się z ludźmi
pracującymi - tak jak on - dla obcego wywiadu: kierowcą
Zygmuntem oraz Marią.
Agent Bernhard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma do
spełnienia ważną misję: musi zdobyć informacje na temat
baz rakietowych i pozostać całkowicie niezauważony.
Rusza do Warszawy, gdzie spotykają się z ludźmi p...

Ewa Dałkowska, Andrzej
Łapicki, Tadeusz
Białoszczyński, Stanisław
Zaczyk, Andrzej
Szalawski, Andrzej
Szczepkowski, Jerzy
Kaliszewski

30 grudnia 1931 roku w willi inż. Henryka Zaremby w
Brzuchowicach zamordowana została jego
siedemnastoletnia córka. O morderstwo oskarżono Ritę
Gorgonową, gospodynię, kochankę i opiekunkę dzieci
Zaremby. Kiedy się poznali, ona miała 23 lata, on 41. Rita
była bez pieniędzy, bez mieszkania, a Zaremba
poszukiwał bony do dzieci. Zamieszkali razem. Po kilku
miesiącach zaczął się ich romans, na świat przyszła ich
córka. Jednak w miarę jak dorastała pierwsza córka
Zaremby, Elżbieta, stosunki między nią...

Gizela Piotrowska,
Bogdan Niewinowski,
Adolf Dymsza, Hanka
Bielicka, Irena
Brodzińska, Edward
Dziewoński, Wacław
Jankowski

Dziennikarz telewizyjny stara się załatwić pianino
zespołowi świetlicowemu. Razem z dziewczyną z tego
zespołu natrafia na liczne przeszkody "w postaciach:
plotkarza - spekulanta, opryskliwego taksówkarza,
niepoprawnego gaduły, gburowatego kelnera, referenta biurokraty, kumoterskiego ekspedienta, chuligańskiego
kibica i innych. Film kończy się podwójnie optymistyczną
pointą: załatwieniem sprawy pianina i wspólnym
spacerem (a może nawet ślubem) młodych - dziewczyny
z zespołu z redaktorem.
Dzien...

Wieńczysław Gliński,
Alicja Raciszówna, Lidia
Wysocka, Jerzy
Michotek, Bogdan
Niewinowski, Jerzy
Kaczmarek, Kazimierz
Wilamowski

Uczestnik walk dywizjonów polskich w Wielkiej Brytanii
wraca po wojnie na łono ojczyzny i podejmuje pracę w
Polskich Liniach Lotniczych "Lot". Kocha się w Mary,
żonie dawnego kolegi z RAF-u, obecnie również pilota linii
krajowych. Coraz bardziej też ciąży mu znajomość z
niejakim Surowcem, który po zakończeniu wojny zajął się
rozmaitymi ciemnymi interesami i pokątnym handlem
walutą. Wkrótce w wypadku ginie mąż Mary i Maresz
staje przed poważnym dylematem. Ukochana kobieta
proponuje mu wspólny wyj...

Franciszek Pieczka,
Anna Miesiączek, Roch
Sygitowicz, Justyna
Pilarz, Jerzy Korcz,
Liliana Czarska,
Wawrzyn Pytlarz

W jednej z wsi na Żywiecczyźnie odbywa się
transmitowana w telewizji uroczystość-setne urodziny
babci Plackowej. Niedługo po tym babcia spoczywa na
miejscowym cmentarzu. Rodzinę Placków odwiedza
urzędniczka z gminy z prezentami dla jubilatki. Możliwość
otrzymania zegarka i dwóch tysięcy złotych sprawia, że
rodzina kłamie, że babcia wyszła właśnie do kościoła. Za
pokwitowaniem prezenty zostają w domu. Kilka dni
później syn Placka wpada do domu z okrzykiem ,,Sprawa
się rypła".
W jednej z wsi na Ż...
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Maria Wachowiak,
Kazimierz Opaliński,
Alina Janowska,
Krzysztof Chamiec, Jerzy
Jogałła, Zbigniew
Cybulski, Andrzej Łapicki

Nastrojowe szkice psychologiczno - obyczajowe,
analizujące skomplikowane stany wewnętrzne ludzi z
różnych środowisk, nie umiejących właściwie rozwiązać
swych problemów życiowych. [www.filmpolski.pl]

Michał Żołnierkiewicz,
Henryk Kluba, Voytek
Frykowski

Polański pokazuje relacje międzyludzkie. Bohaterowie dwaj mężczyźni (tytułowe ssaki) - ciągle się
wykorzystują... najpierw ciągną się na sankach, a gdy ich
zabrakło zaczynają nosić się na barana. Okazuje się, że
zależność między ludźmi polega na ciągłej dominacji i
wykorzystywaniu. Film jest niemy, czarno- biały. Warto
zwrócić uwagę na wspaniałą kompozycję kadru i świetną
muzykę Komedy.

Janusz Gajos, Ryszarda
Hanin, Tadeusz
Łomnicki, Joanna
Szczerbic, Ludwik
Benoit, Krystyna
Feldman, Joanna
Jedlewska

Historia dwudziestoletniego Michała, któremu wojna
przerwała studia. Chłopak podejmuje pracę zarobkową w
małym przedsiębiorstwie na krakowskim Salwatorze.
Bardziej niż praca pasjonuje go jednak działalność
konspiracyjna - jest dowódcą grupy młodych ludzi.
Wkrótce zaczynają się aresztowania...
Historia dwudziestoletniego Michała, któremu wojna
przerwała studia. Chłopak podejmuje pracę zarobkową w
małym przedsiębiorstwie na krakowskim Salwatorze.
Bardziej niż praca pasjonuje go jednak działalność...

Irena Laskowska, Helena
Buczyńska, Stanisław
Winczewski, Mieczysław
Serwiński, Feliks
Żukowski, Ludwik
Ruszkowski, Kazimierz
Wichniarz

Dzieje grupy antyfaszystowskiego ruchu oporu organizującej w latach okupacji sabotaż w działającej na
potrzeby hitlerowców śląskiej hucie, a po wyzwoleniu
broniącej huty przed zniszczeniem.
Dzieje grupy antyfaszystowskiego ruchu oporu organizującej w latach okupacji sabotaż w działającej na
potrzeby hitlerowców śląskiej hucie, a po wyzwoleniu
broniącej huty przed zniszczeniem.

Stanisław Milski, Urszula
Modrzyńska
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Eugeniusz Bodo,
Jadwiga Andrzejewska,
Józef Węgrzyn, Hanna
Karwowska, Józef
Kondrat, Jan Kreczmar,
Jacek Woszczerowicz

Teresa Sikorzanka (Hanna Karwowska), biedna
dziewczyna z Powiśla, występuje jako girlsa w rewii
"Strachy na lachy". Podkochuje się w Zygmuncie
Modeckim (Eugeniusz Bodo), gwieździe przedstawienia, z
którym ma przelotny romans. Teatr źle zarządzany przez
kierownika Fensterglassa zostaje jednak zamknięty.
Tereska wraz z kilkoma dziewczętami z zespołu
otrzymuje angaż w prowincjonalnym teatrzyku, który po
śmierci głównego aktora, starego baletmistrza Dubenki
(Józef Węgrzyn), również upada. Sikorzanka...

Stanisław Sielański,
Michał Halicz, Amelia
Rotter-Jarnińska,
Konstanty Krugłowski,
Józef Orwid, Witold
Conti, Lucyna
Szczepańska

Bracia, Zbigniew (Kazimierz Czekotowski) i Stefan (Witold
Conti), wracają z wojennej wyprawy na ojcowiznę.
Podczas pożegnania z towarzyszami broni ślubują
pozostanie w kawalerskim stanie lecz na ich powrót
czekają już jednak okoliczne panny na wydaniu.
Cześnikowa z siostrzenicami oraz podstolina i łowczyni z
córkami odwiedzają braci w ich dworku z nadzieją na
rychły ożenek z którąś z dziewcząt. Bracia twardo obstają
przy swoim kawalerskim postanowieniu. Pewnego razu, w
czasie zimowej zamieci, ra...

Barbara Wrzesińska, Jan
Mysłowicz, Andrzej
Żarnecki, Władysław
Jarema, Adam Dębski,
Franciszek Starowieyski,
Daniel Olbrychski

Jan i Marek są przyjaciółmi z czasów studiów. Od czasu
kiedy skończyli fizykę, ich drogi zaczęły się rozchodzić.
Jan wybrał pracę meteorologa i zamieszkał z żoną na wsi.
Tymczasem Marek pozostał w Warszawie, gdzie robi
błyskotliwą karierę naukowca. Pewnego dnia przyjechał,
by skłonić Jana do powrotu do pracy naukowej w stolicy.
Spotkanie dwóch przyjaciół staje się starciem dwóch
postaw, charakterów, wyobrażeń o sensie życia.
Jan i Marek są przyjaciółmi z czasów studiów. Od czasu
kiedy skończyli...

Barbara Ludwiżanka,
Katarzyna Łaniewska,
Magdalena Zawadzka,
Teresa Lipowska,
Krystyna Feldman,
Mieczysław Kalenik,
Edward Wichura

Utrzymana w tonie groteski komedia obyczajowa o
perypetiach młodego naukowca padającego ofiarą
zaborczej życzliwości kilku kobiet. Ludwik, naukowiec
szukający spokojnego miejsca do pracy, wynajmuje pokój
w willi zamieszkanej przez same kobiety, z których każda
ma jakieś swoje marzenia czy obsesje. Pani Maria,
właścicielka willi, zamierza założyć hodowlę szynszyli
skrzyżowanych ze szczurami; Małgosia, jej siostrzenica,
chce zgładzić ciocię; Kazimiera żąda przekształcenia willi
w ośrodek gimnastyk...

Danuta Starczewska,
Teresa Szmigielówna,
Stefan Bartik, Tadeusz
Białoszczyński, Stanisław
Milski, Stanisław Igar,
Stanisław Mikulski

Żona kierowcy taksówki jest ciężko chora. Uratować ją
może tylko drogi, trudno dostępny w kraju lek
zagraniczny. Mąż, po licznych bezskutecznych próbach,
decyduje się wziąć udział we włamaniu do komory celnej.
Szef bandy obiecuje mu pomoc w zdobyciu lekarstwa.
Lek dostarcza jednak na apel radiowy bezinteresownie
starsze małżeństwo, a mąż pomaga milicjantom w ujęciu
przestępców.
Żona kierowcy taksówki jest ciężko chora. Uratować ją
może tylko drogi, trudno dostępny w kraju lek
zagraniczny. Mąż, ...
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Stanisław Sielański,
Wanda Jarszewska,
Lena Żelichowska, Jan
Kurnakowicz, Władysław
Grabowski, Bronisław
Rolski, Jerzy Pichelski

Marta (Lena Żelichowska) nie znajduje szczęścia w
związku z międzynarodowym złodziejem Filipem
(Kazimierz Junosza-Stępowski), który wykorzystuje jej
uczucie w swym przestępczym procederze. Dziewczyna
postanawia zerwać z przeszłością i rozpocząć uczciwe
życie. Pod presją obietnicy, że to ich ostatni skok,
pomaga Filipowi ukraść w hotelu w Casablance, warty 50
tys. dolarów naszyjnik. Zdesperowana i zawiedziona w
swej miłości, podejmuje decyzję ucieczki i z perłami,
pochodzącymi ze skradzionego na...

Maja Komorowska, Józef Telewizyjna adaptacja opowiadania Edgara Alana Poe.
Kondrat, Paweł Unrug,
Telewizyjna adaptacja opowiadania Edgara Alana Poe.
Adam Mularczyk, Henryk
Boukołowski, Hanna
Stankówna, Irena
Szczurowska

Ewa Wiśniewska,
Mieczysław Czechowicz,
Bogumił Kobiela, Andrzej
Łapicki, Jan Kreczmar,
Mieczysław Pawlikowski,
Kazimierz Rudzki

Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Obraz opowiada o
niesamowitych przygodach pewnego mężczyny,
Bartolomea. Związane one są z jego mistrzowską
umiejętnością gry w szachy.
Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Obraz opowiada o
niesamowitych przygodach pewnego mężczyny,
Bartolomea. Związane one są z jego mistrzowską
umiejętnością gry w szachy.

Zygmunt Kęstowicz,
Janusz Guttner, Barbara
Klimkiewicz, Zbigniew
Stawarz, Mieczysław
Gajda, Jacek Brick,
Joanna Jędryka

Część pierwsza adaptacji powieści sensacyjnej Francisa
Durbridge'a. Na farmie, w pobliżu miasteczka pod
Londynem, znaleziono zwłoki uduszonej dziewczyny Fay
Collins. Prowadzący śledztwo inspektor Yates ustala, iż
ostatnią osobą, z którą widziano ofiarę, był londyński
wydawca Clifton Morris. Mnożą się fakty i poszlaki
przemawiające przeciwko niemu. Morris nie ma alibi, a
broniąc się przed podejrzeniami i zaprzeczając, jakoby w
ogóle znał zamordowaną, nie mówi prawdy.
Pojawiają się coraz to nowe ...

Józef Skwark, Stanisław
Milski, Pola Raksa,
Ryszard Ronczewski,
Mieczysław Czechowicz,
Zdzisław Lubelski,
Czesław Lasota

Akcja "Szatana..." toczy się podczas wakacji w starym
pałacu, gdzieś na polskiej prowincji. Siedemnastoletni
Adaś Cisowski, zwany przez swego nauczyciela
"Szatanem" ze względu na swe nadzwyczajne zdolności
detektywistyczne wpada na trop skarbu, ukrytego gdzieś
w okolicy przez żołnierza napoleońskiego. Nie wie, że na
podobny trop wpadła szajka niebezpiecznych
przestępców...
Akcja "Szatana..." toczy się podczas wakacji w starym
pałacu, gdzieś na polskiej prowincji. Siedemnastoletni
Adaś Cisowski,...
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Teresa Szmigielówna,
Czesław Wołłejko,
Kazimierz Opaliński,
Leon Niemczyk, Edyta
Wojtczak, Janusz
Strachocki, Stanisław
Daczyński

Tytułowy bohater, urzędnik warszawski, otrzymuje w
prezencie ślubnym klucz do domku jednorodzinnego, lecz
znajduje na jego miejscu jedynie drzwi, barak i
nieuporządkowany teren. Kiedy młodzi małżonkowie
usiłują go zniwelować, znajdują pod zwałami ziemi . . .
czołg. Robią wszystko by się go pozbyć.
Tytułowy bohater, urzędnik warszawski, otrzymuje w
prezencie ślubnym klucz do domku jednorodzinnego, lecz
znajduje na jego miejscu jedynie drzwi, barak i
nieuporządkowany teren. Kiedy młodzi małżonkow...

Helena Grossówna,
Stanisław Sielański,
Józef Orwid, Maria
Chmurkowska,
Władysław Grabowski,
Czesław Skonieczny,
Lucyna Messal

Pan Koziołek jest bardzo przesądny, a tego dnia wstał
lewą nogą z łóżka, stłukł lustro, z trudem udało mu się
ubłagać czarnego kota, żeby mu nie przebiegł drogi, a na
domiar złego był piątek - trzynastego. Bał się więc iść do
pracy, gdzie nie od dziś stanowił wdzięczny przedmiot
kpin personelu i powodował ataki furii u dyrektora. Jakież
było zdumienie pana Koziołka, kiedy zobaczył w gazecie,
że wygrał główną nagrodę na loterii. Koziołek od razu
poczuł się ważny: zrobił awanturę kolegom z pracy, ...

Małgorzata Niemirska,
Wieńczysław Gliński,
Witold Pyrkosz, Leon
Niemczyk, Jerzy
Janeczek, Anna Dymna,
Jan Peszek

Zofia Kucówna,
Mieczysław Czechowicz,
Wiesław Michnikowski,
Karol Chodura, Witold
Dębicki, Lech Łotocki,
Andrzej Nardelli

Ukazany poprzez migawkowe sekwencje wydarzeń
rozgrywających się w różnym czasie portret stolicy i jej
mieszkańców: w tragicznych latach okupacji i w dniu
dzisiejszym nie wolnym od słabostek i bolączek,
ukazanyvh w krzywym lustrze. [www.filmpolski.pl]

Barbara Wałkówna,
Józef Zbiróg, Stanisław
Woliński, Joanna
Poraska, Aleksander
Michałowski, Hugo
Krzyski, Władysław
Staszewski

By uchronić męża przed wzięciem go na długie lata do
rosyjskiego wojska, co groziłoby ruiną gospodarstwa,
żona oddaje się pisarzowi gminnemu, Zołzikiewiczowi,
który obiecał wyreklamować męża, czego jednak nie
czyni. Zdesperowany Rzepa zabija żonę, po czym sam
popełnia samobójstwo
By uchronić męża przed wzięciem go na długie lata do
rosyjskiego wojska, co groziłoby ruiną gospodarstwa,
żona oddaje się pisarzowi gminnemu, Zołzikiewiczowi,
który obiecał wyreklamować męża, czego jednak nie
czyni. Zd...
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Maria Wachowiak,
Ludwik Pak, Magdalena
Celówna-Janikowska,
Irena Netto, Aleksander
Fogiel, Zdzisław Leśniak,
Piotr Wieczorek

Do małego miasteczka przyjeżdża na praktykę lekarską
Beata, w której zakochał się młody majster z miejscowych
kamieniołomów, Anastazy. W kamieniołomach ma
miejsce wypadek, wśród rannych jest Anastazy. Okazuje
się, że nie jest on obojętny Beacie, lecz kończy się
praktyka i dziewczyna ukradkiem wyjeżdża.
Do małego miasteczka przyjeżdża na praktykę lekarską
Beata, w której zakochał się młody majster z miejscowych
kamieniołomów, Anastazy. W kamieniołomach ma
miejsce wypadek, wśród rannych jest Anas...

Barbara Ludwiżanka,
Katharine Hepburn,
Jadwiga Barańska,
Joanna Miles, Sam
Waterston, Władysław
Kowalski, Michael
Moriarty

Hanka Ordonówna, Loda
Niemirzanka, Jerzy
Pichelski, Jerzy
Leszczyński, Zygmunt
Chmielewski, Aleksander
Bogusiński, Stanisław
Purzycki

Wiesław Michnikowski,
Kalina Jędrusik,
Franciszek Pieczka,
Lucyna Winnicka,
Wojciech Siemion,
Krystyna Feldman,
Wanda Jakubińska

Prof. Skalski (Jerzy Leszczyński), żarliwy przeciwnik
wojny, pracuje nad epokowym wynalazkiem,
urządzeniem, które na odległość potrafi unieruchomić
pracę silników wrogich maszyn bojowych. Pomaga mu
syn Jerzy (Jerzy Pichelski). Na pokazach lotniczych
młody inż. Skalski poznaje Ritę Holm (Hanka
Ordonówna), piosenkarkę kabaretową a jednocześnie
szpiega obcego wywiadu i zakochuje się w niej bez
pamięci. Rita wykonuje zlecone jej zadanie, nawiązuje
znajomość z inż. Skalskim i wykrada mu klucze do lab...
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Zofia Czerwińska,
Dominik Łoś, Bogdan
Ferenc, Bożena Wróbel,
Aleksander Gawroński,
Maciej Pietrzyk, Tadeusz
Wojtych

Tom Cruise, Ewa
Wiśniewska, Kazimierz
Meres, Robert Duvall,
Nicole Kidman, Krzysztof
Chamiec, Roman
Wilhelmi

Jan Kreczmar, Irena
Eichlerówna, Ignacy
Gogolewski, Barbara
Krafftówna, Kazimierz
Opaliński, Irena Orska,
Zbigniew Cybulski

Tadeusz wraca do kraju po latach spędzonych za granicą.
Na miejscu okazuje się, że nie może zrozumieć
otaczającej go nowej rzeczywistości ani bliskich, których
kiedyś opuścił.
Po ponad 20 latach od opuszczenia Polski w czasie
rozpoczęcia wojny - Tadeusz wraca do kraju, by rozwikłać
zagadkę domniemanej śmierci swojego młodszego syna.
Starszy syn - Maciek mieszka w kraju wraz z pogrążającą
się w obłędzie matką. Tadeuszowi przyjdzie zmierzyć się
nie tylko z przeszłością, ale z brakiem wzajemnego j...

Olgierd Łukaszewicz,
Jerzy Bińczycki, Jerzy
Cnota, Wiesław Dymny,
Bernard Krawczyk,
Andrzej Wilk, Jerzy
Łukaszewicz

Rok 1920, trwa drugie powstanie śląskie. Siedmiu braci
Basistów dołącza do oddziału Erwina Malinioka (Jan
Englert). Najmłodszy z braci, Gabriel (Olgierd
Łukaszewicz), zdobywa niemiecki mundur i przedostaje
się do obozu wroga. Siły powstańców są jednak
niewystarczające do pokonania Niemców. Symboliczna
pomoc ze strony Polski ogranicza się do obecności
porucznika Sowińskiego (Daniel Olbrychski), który wraz z
jednym działem uciekł z garnizonu, by pomóc
powstańcom. Traktujący walkę jak święty obowią...

Leon Niemczyk, Jerzy
Matałowski, Jerzy
Schejbal, Adam
Dzieszyński, Halina
Romanowska, Michał
Rosiński, Andrzej Saar

Bydgoszcz, 31 sierpnia 1939 roku. O poranku grupa
młodych niemieckich bojówkarzy rozładowuje broń z
przycumowanej na kanale bydgoskim barki. Na moście
pojawia się patrolujący teren polski policjant. Pada strzał
– człowiek w granatowym mundurze stacza się w dół.
Policja nie może przeprowadzić rewizji w domach
niemieckich bojówkarzy. Nie wolno podsycać i tak
napiętej sytuacji w mieście... 1 września wybucha wojna.
Przez pierwsze dwa dni w Bydgoszczy panuje względny
spokój. Czynne są niektóre sklep...
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Witold Pyrkosz, Joanna
Bartel, Katarzyna
Śmiechowicz, Mariusz
Saniternik, Mirosław
Krawczyk, Jerzy
Łapiński, Jerzy Cnota

Witold Pyrkosz, Dorota
Fellman, Iga
Cembrzyńska, Janina
Szarek, Piotr Kurowski,
Zenon Laskowik,
Katarzyna Piekarska

Inżynier Krzysztof Kowal, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch
córek, wracając samochodem z podróży służbowej, gubi
się we wsi. Pyta o drogę nieznajomą dziewczynę i na
pożegnanie, chcąc jej zaimponować, wręcza wizytówkę,
przekonany, że ta nigdy nie uczyni z niej użytku.
Tymczasem Halinka Łobodowska niebawem zjawia się w
jego wrocławskim mieszkaniu z zamiarem pozostania na
dłużej, burząc spokojną egzystencję rodziny.
Inżynier Krzysztof Kowal, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch
córek, wracając samochodem z p...

Barbara Kwiatkowska,
Henryk Kluba

Franciszek Pieczka,
Zdzisław Maklakiewicz,
Ryszard Filipski,
Stanisław Gronkowski,
Edward Rączkowski,
Józef Morgała, Marian
Kociniak

Jan Machulski, Zofia
Truszkowska, Anna
Seniuk, Andrzej Pstrąg,
Julia Łuczkowska,
Agnieszka
Fitkau-Perepeczko,
Zbigniew Płoszaj

Haratyk (Franciszek Pieczka) w imieniu mieszkańców
wioski zwraca się do ludowej władzy o pomoc w
uruchomieniu tartaku, jednak ta ma ważniejsze sprawy na
głowie. Miejscowy proboszcz również nie wspiera górali,
którzy, pracując ciężko i bez wynagrodzenia, remontują
urządzenia i doprowadzają je do użytku. Kiedy wszystko
jest gotowe, zjawia się kapłan z wodą święconą i
kropidłem, a także przedstawiciele partii, by wygłosić
okolicznościowe mowy oraz odebrać góralom to co ich
zdaniem jest własnością l...
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Aleksander Żabczyński,
Michał Znicz, Lena
Żelichowska, Jan
Kurnakowicz, Alma Kar,
Michał Halicz, Konstanty
Krugłowski

Tłem akcji tego filmu są góry. Tam właśnie rozgrywają się
najważniejsze wydarzenia. Oto młoda kobieta, aktorka,
Wanda Tarska (Alma Kar) idzie na wycieczkę z
przygodnie poznaną w pociągu Amerykanką Katy Brinx
(Lena Żelichowska). Podczas tej wyprawy ma miejsce
nieszczęśliwe wydarzenie: Katy wpada w przepaść. Na
Wandę spada podejrzenie o zabójstwo, gdyż na miejscu
wypadku zostaje znaleziona przecięta nożem lina. Do
akcji wkraczają detektywi, ale rozwikłanie zagadki okazuje
się bardzo trudne. Jedyną...

Michał Bustamante,
Łukasz Żuławski, Ludwik
Benoit, Barbara
Fijewska, Zbigniew
Józefowicz, Stanisław
Milski, Damian Damięcki

Film dla młodzieży, którego bohaterami są dwaj
uczniowie, przyjaciele - Franek i Karlik z niewielkiej osady
górniczej, tropiący rzekomego szpiega. Ulubionym
miejscem ich wypraw jest odkryty przypadkiem dziki,
opuszczony szyb kopalniany. Chłopcy podejrzewają, że
ukrywa się w nim groźny szpieg...
Film dla młodzieży, którego bohaterami są dwaj
uczniowie, przyjaciele - Franek i Karlik z niewielkiej osady
górniczej, tropiący rzekomego szpiega. Ulubionym
miejscem ich wypraw jest odkryty przypadkiem d...

Stanisław
Knake-Zawadzki,
Jadwiga Smosarska,
Wiesław Gawlikowski,
Jerzy Marr, Maria
Gorczyńska, Stanisław
Gruszczyński, Kazimierz
Justian

Stary książę Maurycy (Stanisław Knake-Zawadzki)
pochłonięty jest poszukiwaniem w rodzinnych księgach
dokumentów związanych z historią rodu Zamiłłów.
Pomaga mu w tym sekretarz Ryszard (Jerzy Marr), który
zakochuje się w córce księcia, Alicji (Jadwiga
Smosarska). Alicja ignoruje jednak jego uczucia. Ryszard
otrzymuje powołanie na ćwiczenia wojskowe, które
odbywają się w pobliskiej okolicy. W czasie ich trwania
poznaje córkę rybaka Szymona (Wiesław Gawlikowski),
Lidię (Jadwiga Smosarska), która jes...

Piotr Wysocki,
Małgorzata Oryl, Maciej
Damięcki, Wiktor
Grotowicz, Adam Koman,
Irena Ładosiówna, Adam
Perzyk

Film powstał na kanwie opowiadania Michała
Lermontowa. Jego akcja rozgrywa się w carskiej Rosji - w
nadmorskim miasteczku Tamań. Bohaterem jest młody
oficer Pieczorin (Piotr Wysocki), który w starej chacie,
stojącej nad brzegiem morza, oczekuje na statek. Zapada
noc i tajemnicze wydarzenia, które będą tu miały miejsce,
na długo zapiszą się w pamięci Pieczorina.
Film powstał na kanwie opowiadania Michała
Lermontowa. Jego akcja rozgrywa się w carskiej Rosji - w
nadmorskim miasteczku Tamań. Bohate...

Barbara Burska, Alicja
Boniuszko, Wacław
Kisielewski, Marek
Tomaszewski, Cezary
Julski, Ewa Szykulska
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Andrzej Szalawski, Ewa
Krasnodębska, Teresa
Tuszyńska, Jerzy
Jogałła, Irena Orzecka,
Karol Rómmel, Józef
Pieracki

Miejscem akcji "Tarpanów" jest położony w mazurskiej
głuszy ośrodek doświadczalno-hodowlany, w którym
prowadzi się próby "zdziczania" tytułowych czworonogów.
Nietrudno się domyślić, że proces ów ma doprowadzić do
ponownego przystosowania zwierząt do życia w
naturalnych warunkach i, co za tym idzie, wzmocnienia
rasy. Tymczasem przywracanie tarpanów naturze wiąże
się nieuchronnie ze "zdziczaniem" zajmujących się tym
ludzi. Przede wszystkim kierownika ośrodka,
niegdysiejszego powstańca warszawskieg...

Zofia Rysiówna, Monika
Dzienisiewicz-Olbrychska
, Mieczysław Milecki,
Józef Łotysz

Film opowiada historię starszej już kobiety (Zofia
Rysiówna), która mieszka ze swym mężem (Mieczysław
Milecki), lekarzem, w małym miasteczku. Oboje są smutni
i żyją w ciężkiej atmosferze po stracie swego dziecka.
Spotkanie z młodym, pełnym życia człowiekiem (Józef
Łotysz) i jego tragiczna śmierć w trakcie wspólnej kąpieli
wywołują w kobiecie uczucia i reakcje, jakich sama się
wcześniej nie spodziewała.
Film opowiada historię starszej już kobiety (Zofia
Rysiówna), która mieszka ze swym mężem (Mi...

Jerzy Kryszak, Dorota
Kwiatkowska-Rae, Piotr
Garlicki, Andrzej
Wykrętowicz, Małgorzata
Paruzel, Bogumił
Antczak, Wiesław
Komasa

Opowieść z czasów starożytnego Egipu. Pustelnikowi
Pafnucemu ukazuje się piękna i ponętna tancerka Thais.
Mnich postanawia nawrócić kobietę. Po wielu staraniach
mnichowi udaje się osiągnąć cel. Piękna Thais wstępuje
do klasztoru. Wówczas mnich zaczął pałać do niej
namiętnym uczuciem.
Opowieść z czasów starożytnego Egipu. Pustelnikowi
Pafnucemu ukazuje się piękna i ponętna tancerka Thais.
Mnich postanawia nawrócić kobietę. Po wielu staraniach
mnichowi udaje się osiągnąć cel. Piękna Thais wstępuj...

Krystyna Sienkiewicz,
Danuta Szaflarska,
Juliusz Lubicz-Lisowski,
Czesław Wołłejko,
Wojciech Pokora,
Bogumił Kobiela, Andrzej
Piszczatowski

Bohaterką filmu jest młoda kobieta, Ala. Kobieta bardzo
często zmienia małożonków. I czyni to pod byle
pretekstem. Każdego nowego męża przedstwia swojej
matce, która jednak pragnie, aby jej córka znalazła
wreszcie tego jedynego. Ale czy to jest możliwe ?
Bohaterką filmu jest młoda kobieta, Ala. Kobieta bardzo
często zmienia małożonków. I czyni to pod byle
pretekstem. Każdego nowego męża przedstwia swojej
matce, która jednak pragnie, aby jej córka znalazła
wreszcie tego jedynego. Ale czy to jest...

Władysław Hańcza,
Janusz Ziejewski,
Tadeusz Somogi, Janusz
Kłosiński, Joanna
Kostusiewicz, Henryk
Borowski, Henryk
Boukołowski

Płoną stosy inkwizycji. Giną niewinni ludzie karani za
rzekome ruchy heretyckie i kontakty z szatanem. Aby
wymusić przyznanie się do winy, oficjalnie stosuje się
najokrutniejsze tortury. Przed Wielkim Inkwizytorem staje
medyk oskarżony o szatańskie praktyki. Pochodzący z
Aragonii młody człowiek poświęcił swoje życie badaniom
naukowym i niesieniu pomocy innym, pragnął uchronić
ludzkość od chorób i śmierci. Teraz zarzuca mu się
najcięższe winy, bezczeszczenie ludzkich zwłok,
profanowanie grobów. M...
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Dokumentalny

Andrzej Paczkowski,
Lech Kowalski, Richard
Pipes, Władymir
Bukowski, Antoni Dudek,
Grzegorz Majchrzak,
Sławomir Cenckiewicz

Po ‘89 roku zadbano w Polsce o zbudowanie mitu
konieczności wprowadzenia stanu wojennego, który
rzekomo ochronił Polaków przed sowiecką interwencją
militarną. Rozpowszechniona jest opinia, że Jaruzelski,
wypowiadając wojnę swojemu narodowi, dokonał wyboru
mniejszego zła. Tymczasem dokumenty – szczególnie
ujawnione stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego
KPZR – wskazują, że Sowieci nie planowali zbrojnej
interwencji w Polsce, manewry wojskowe były blefem i
demonstracją siły, a sowieccy towarzys...

Maria Janiec, Jerzy
Braszka

Etiuda fabularna, zrealizowana pod opieką Wandy
Jakubowskiej. Noc. Chłopak wskakuje do tramwaju.
Podoba mu się młoda pasażerka. Chce z nią zawrzeć
znajomość. Ona zasypia. Chłopak wysiada. Znów biegnie
za tym samym tramwajem - i dziewczyną.

Krzysztof Radkowski,
Grzegorz Braun

Film przedstawia historię przekształcania się państwa
bolszewickiego od rewolucji 1917 roku po dzień dzisiejszy
- dzieje masowych zbrodni i manewrów politycznych
służących przedłużeniu istnienia systemu sowieckiego na
kolejnych etapach, od Lenina do Putina.
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Jan Świderski, Anna
Ciepielewska, Bogusław
Sochnacki, Zdzisław
Karczewski, Zygmunt
Nowicki, Janusz
Strachocki, Janusz
Mazanek

Kameralna opowieść o tragedii człowieka, którego całe
dotychczasowe uczciwe życie rujnuje jeden błąd. Gajowy
zabija, wbrew przepisom łowieckim, sarnę.
Przypadkowym świadkiem jest chłopak, dla którego
gajowy był wzorem uczciwego i mocnego człowieka.
Zaczyna go teraz, a także jego żonę, brutalnie
szantażować. Gajowy załamuje się psychicznie i
moralnie.
Kameralna opowieść o tragedii człowieka, którego całe
dotychczasowe uczciwe życie rujnuje jeden błąd. Gajowy
zabija, wbrew przepisom łowieckim, sa...
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Małgorzata Leśniewska,
Józef Nalberczak,
Eugeniusz Solarski,
Mieczysław Milecki,
Henryk Borowski,
Kazimierz Opaliński,
Tadeusz Fijewski

Opowiada historię związku uczuciowego Janka
Małodwornego i Hanki, córki kułaka Nalepy. Młodzi mają
się ku sobie, lecz na przeszkodzie ich szczęściu stają
różnice majątkowe. Na domiar złego Małodworny jest
zwolennikiem założenia spółdzielni według wzorców
radzieckich, stary Nalepa zaś zdecydowanie się jej
sprzeciwia.
Opowiada historię związku uczuciowego Janka
Małodwornego i Hanki, córki kułaka Nalepy. Młodzi mają
się ku sobie, lecz na przeszkodzie ich szczęściu stają
różnice majątkowe. Na domia...

Andrzej Malec, Alicja
Jachiewicz, Janusz
Bylczyński, Jadwiga
Jankowska-Cieślak, Jan
Englert, Bożena Dykiel,
Władysław Kowalski

Dzieje spontanicznej miłości dwojga maturzystów rzeczowej i odpowiedzialnej dziewczyny i słabego,
lekkomyślnego chłopca. Ich uczucie nie wytrzymuje
próby: ambitna Magda zrywa z niespełniającym nadziei
partnerem. Magda i Andrzej nie dostali się na studia. Ona
podejmuje pracę w szpitalu jako salowa, by zdobyć
brakujące punkty, on początkowo nie może znaleźć
pracy. Kiedy zamieszkali razem w sublokatorskim
pokoiku, okazało się, że Andrzej zdobył go dzięki
romansowi z żoną swego szefa oraz kradzież...

Zofia Małynicz, Anna
Ciepielewska, Elżbieta
Święcicka, Józef
Nalberczak, Tadeusz
Białoszczyński, Janusz
Bylczyński, Jan
Ciecierski

Trzy więźniarki hitlerowskiego obozu śmierci, połączone
mocnymi więzami przyjaźni, postanawiają i po wojnie żyć
razem. Okazuje się to niemożliwe. Maria chce jak
najszybciej zapomnieć o niedawnym koszmarze.
Najmłodsza, Celina, przeżywa swą pierwszą miłość i
postanawia się usamodzielnić. Tylko najstarsza, Helena,
pozostaje samotna. Ją wojna skrzywdziła najbardziej.
Zabrała jej bowiem nie tylko kilka spędzonym w obozie
lat, ale także przekonanie o uczciwości człowieka
kochanego i podziwianego, któr...

Zbigniew Zamachowski,
Julie Delpy, Janusz
Gajos, Jerzy Stuhr,
Grzegorz Warchoł, Jerzy
Nowak, Aleksander
Bardini

Karol Karol, Polak mieszkający we Francji, rozwodzi się z
żoną, traci salon fryzjerski i ląduje na bruku. Z pomocą
przypadkowo poznanego Mikołaja wraca do kraju.
Karol (Zbigniew Zamachowski), emigrant z Polski, bierze
ślub z Francuzką Dominique (Julie Delpy). Wkrótce żona
stwierdza, że nie może jej zaspokoić seksualnie i żąda
rozwodu. Karol zaczyna żyć jak bezdomny. Spotyka
rodaka Mikołaja (Janusz Gajos), który pomaga mu wrócić
do Polski. Karol postanawia zemścić się na byłej żonie.

Irène Jacob, Jean-Louis
Trintignant, Frederique
Feder, Jean-Pierre Lorit,
Samuel Le Bihan, Teco
Celio, Marion Stalens

Młoda modelka poznaje emerytowanego sędziego, który
podsłuchuje swoich sąsiadów.
Młodziutka modelka Valentine (Irene Jacob) potrąciła
samochodem psa. Znajduje właściciela, którym jest
emerytowany sędzia (Jean-Louis Trintignant). Chcąc
oszukać samotność, zajmuje się on podsłuchiwaniem
rozmów telefonicznych. Valentine z początku jest
oburzona postępowaniem sędziego, jednak znajomość z
nim przeradza się w fascynującą przyjaźń.
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Juliette Binoche, Benoît
Régent, Florence Pernel,
Charlotte Véry, Hélène
Vincent, Philippe Volter,
Claude Duneton

Młoda wdowa po tragicznej śmierci męża i córki
postanawia zerwać z przeszłością oraz żyć w
odosobnieniu.
Julie traci w wypadku samochodowym męża, Patrica,
wybitnego kompozytora oraz córeczkę Annę. Julie
zaczyna nowe życie, anonimowe i niezależne, świadomie
odrywając się od wszystkiego tego, czego miała niegdyś
pod dostatkiem. Pewna dziennikarka podejrzewa, że Julie
jest autorką dzieła swego męża; Julie zaprzecza, być
może zbyt kategorycznie. Olivier, młody asystent Patrica,
od dawna kocha Julie...

Wiesław Michnikowski,
Zdzisław Maklakiewicz,
Ewa Wiśniewska,
Mieczysław Czechowicz,
Bogumił Kobiela,
Tadeusz Fijewski,
Katarzyna Łaniewska

Trzy nowele ["Rozwód po polsku", "Dzień urodzin",
"Godzina drogi"] mocno osadzone w polskiej
rzeczywistości lat 60-tych. Scenariusze poszczególnych
minifabuł zostały zainspirowane reportażami i ankietami z
"Polityki". W celu podkreślenia autentyzmu zdarzeń twórcy wykorzystali w filmie dokumentalne zdjęcia z
Polskiej Kroniki Filmowej.
Trzy nowele ["Rozwód po polsku", "Dzień urodzin",
"Godzina drogi"] mocno osadzone w polskiej
rzeczywistości lat 60-tych. Scenariusze poszczególnych
minifabuł zos...

Jan Bratkowski,
Katarzyna Łaniewska,
Ignacy Gogolewski,
Adam Kwiatkowski,
Zygmunt Listkiewicz,
Juliusz Lubicz-Lisowski,
Ferdynand Matysik

Nowele ukazujące konflikty, z jakimi stykała się młodzież
z brygad organizacji "Służba Polsce".
Nowele ukazujące konflikty, z jakimi stykała się młodzież
z brygad organizacji "Służba Polsce".

Aleksander Żabczyński,
Jerzy Pichelski, Elżbieta
Barszczewska, Zofia
Lindorf, Leokadia
Pancewiczowa, Helena
Buczyńska, Tadeusz
Białoszczyński

W majątku Prudy panuje wielka radość. Hrabina Tyniecka
( Leokadia Pancewiczowa) została szczęśliwą mamą
Goga (Aleksander Żabczyński), stan zdrowia nie pozwala
jej jednak samodzielnie karmić maleństwa. Ponieważ w
tym samym czasie Michalina (Zofia Lindorf), żona lokaja
Aleksandra Zudry (Tadeusz Białoszczyński) również
powiła chłopca, zostaje mamką panicza. Gdy okazuje się,
że życie małego Maciusia, synka Zudrów jest zagrożone,
Michalina postanawia zamienić dzieci, które są do siebie
łudząco podobn...

Jerzy Antczak, Janusz
Kłosiński, Bogumił
Kobiela, Zdzisław
Karczewski, Katarzyna
Łaniewska, Józef
Łodyński, Adam Brodzisz

Film składa się z trzech krótkich nowel sportowych.
Opisują one różnorodne problemy etyki sportowej.
Pierwsze opowiadanie ukazuje pływaczkę przygotowująca
się do mistrzostw Polski. Niestety bohaterka przeżywa
nieszczęśliwą miłość i z tego powodu w przegrywa
zawody... Druga nowela pokazuje boksera, który z
powodu bójki z chuliganami, w której uczestniczył, zostaje
zdyskwalifikowany... Trzecie opowiadanie opisuje historię
kolarza, który zostawia swego przyjaciela w potrzebie,
jednak sam nie wygryw...
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Idziak, Jan Tesarz,
Hanna Ostaszewska,
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Stanisław Sielański, Ina
Benita, Zofia Ordyńska,
Józef Orwid, Józef
Kondrat, Stanisław
Woliński, Antoni
Szczerba-Ferski

Ignacy Wiórek (Józef Kondrat), czeladnik stolarski kocha
Lusię (Tamara Wiszniewska), córkę majstra Stolarskiego
(Józef Orwid). Ten jednak chce ją wydać za mąż za
kominiarza Wyciora (Antoni Szczerba-Ferski), wdowca z
szóstką dzieci. Po sprzeczce z majstrem Ignacy opuszcza
warsztat i rusza w świat szukać szczęścia. Po drodze
spotyka Igiełkę (Stanisław Sielański), czeladnika
krawieckiego oraz Szydełko (Stanisław Woliński),
czeladnika szewskiego. Razem docierają do Warszawy,
gdzie kupują los na lote...

Marian Kociniak, Jan
Peszek, Leonard
Pietraszak, Grażyna
Trela, Barbara Sołtysik,
Maria Probosz, Jan
Jankowski

W przeddzień ślubu córki Moniki (Maria Probosz),
krakowski lekarz Henryk (Leonard Pietraszak) otrzymuje
od jednego z narkomanów propozycję odkupienia kasety
z amatorskim nagraniem pornograficznym z jej udziałem.
Propozycja zostaje przyjęta, jednak film z kolejnej kopii
zostaje wyświetlony w jednej z knajp, gdzie akurat
przebywa narzeczony dziewczyny. Zaręczyny zostają
zerwane. Monika próbuje popełnić samobójstwo... Jarek
(Marian Kociniak), właściciel warsztatu samochodowego
w Gdańsku liczy na po...

Elżbieta Starostecka,
Czesław Wołłejko,
Ryszard Ostałowski,
Mariusz Dmochowski,
Anna Dymna, Piotr
Fronczewski, Gabriela
Kownacka

Guwernantka zakochuje się w młodym ordynacie.
Przeszkodą dla związku są uprzedzenia i plany jego
rodziny.
Stefania Rudecka jest guwernantką i panną do
towarzystwa w rodzinie Michorowskich. Pewnego dnia
poznaje młodego ordynata. zakochują się w sobie bez
pamięci, jednak na przeszkodzie ich szczęścia stoją
uprzedzenia i plany rodziny ordynata.

Franciszek Brodniewicz,
Elżbieta Barszczewska,
Mieczysława Ćwiklińska,
Józef Zejdowski, Tamara
Wiszniewska, Maria
Bożejewiczówna,
Zygmunt Chmielewski

Po ogromnym zawodzie miłosnym Stefcia Rudecka
postanawia wyjechać z rodzinnego domu. Wkrótce
zostaje guwernantką w majątku baronowej Elzonowskiej.
Tam spotyka Waldemara ordynata Michorowskiego, która
jest aktualnie najbardziej pożądaną partią dla wysoko
urodzonych kobiet. Jednak swe uczucie Michorowski
kieruje w stronę Stefci...
Po ogromnym zawodzie miłosnym Stefcia Rudecka
postanawia wyjechać z rodzinnego domu. Wkrótce
zostaje guwernantką w majątku baronowej Elzonowskiej.
Tam spotyka Waldemara...
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Jiří Vr ťala, Marek Dudek,
Saturnin Żórawski,
Zygmunt Malawski, Alicja
Zommer, Andrzej
Boczula, Bogdan
Izdebski

Piotr Pawłowski, Justyna Historia trzech kwadransów z życia pewnego urzędnika,
Kreczmarowa, Andrzej
stającego przed dylematem: jak powinien zachować się
Zawada
człowiek w obliczu niebezpieczeństwa grożącego
drugiemu człowiekowi...? Czy ratować go, czy też lepiej
nic nie widzieć, aby nie komplikować sobie życia? (za
www.filmpolski.pl)
Historia trzech kwadransów z życia pewnego urzędnika,
stającego przed dylematem: jak powinien zachować się
człowiek w obliczu niebezpieczeństwa grożącego
drugiemu człowiekowi...? Czy ratować go, czy też lepiej
nic ni...
Jan Kurnakowicz, Maria
Bogda, Mieczysław
Cybulski, Tekla Trapszo,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Feliks Szczepański,
Aldona Jasińska

Inż. Ryszard Malewicz (Mieczysław Cybulski), młody
wynalazca, jest bez pracy. Od miesięcy czeka na
odpowiedź z ministerstwa, do którego wysłał plany
swojego wynalazku, materiału wybuchowego o niezwykłej
mocy. Zdesperowanego Ryszarda podtrzymuje na duchu
matka (Tekla Trapszo) i narzeczona Maria (Maria Bogda).
Wreszcie nadchodzi długo oczekiwana odpowiedź z
ministerstwa, które zaprasza Ryszarda na rozmowę do
Warszawy. Pociąg, którym Ryszard podróżuje ulega
katastrofie a on sam zostaje porwany prze...

Ryszard Filipski, Andrzej
Mrozek, Tadeusz
Schmidt, Bogusław
Sochnacki, Bolesław
Płotnicki, Jolanta Lothe,
Andrzej Krasicki

Kapitan Wójcik prowadzi śledztwo w sprawie
zamordowania kasjera zakładów PROTON, którego
zwłoki zostały znalezione w kasie pancernej. Nie
zrabowano pieniędzy jak również nie znaleziono żadnych
wrogów kasjera.
Kapitan Wójcik prowadzi śledztwo w sprawie
zamordowania kasjera zakładów PROTON, którego
zwłoki zostały znalezione w kasie pancernej. Nie
zrabowano pieniędzy jak również nie znaleziono żadnych
wrogów kasjera.

Olga Bielska, Barbara
Kwiatkowska, Edward
Dziewoński, Aleksander
Dzwonkowski, Czesław
Roszkowski, Bronisław
Pawlik, Edmund
Biernacki

Wiosną 1959 roku w kominku kancelarii krakowskiego
notariusza odnalezione zostaje tysiąc talarów w złocie
wraz z manuskryptem wyjaśniającym pochodzenie i
przeznaczenie skarbu. Sto lat wcześniej, w czerwcu 1859
roku, dwaj handlarze, Hipolit Wydech i August Drapka
udali się w podróż z Radomia do Krakowa. W okolicy
Chęcin zostali napadnięci i doszczętnie ograbieni pozbawiono ich nawet wierzchniego ubrania, nikt nie
udzielił pomocy poszkodowanym. Dwaj nadzy mężczyźni
wydawali się wszystkim podejrz...
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Tamara Wiszniewska,
Irena Malkiewicz,
Mieczysława Ćwiklińska,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Franciszek Brodniewicz,
Ludwik Fritsche, Karol
Dorwski

Jan Turwid (Kazimierz Junosza-Stępowski), porzuciwszy
profesurę, poświęcił się pasji swego życia, pracy nad
szczepionką przeciwko zapaleniu mózgu. Większość
czasu spędza w laboratorium w swojej posiadłości
ziemskiej, zaniedbując piękną, młodą żonę Gabrielę
(Irena Malkiewicz) i ośmioletnią córkę Weronikę.
Pewnego dnia w jego domu zjawia się hr. Wiktor Łański
(Franciszek Brodniewicz), dawny uczeń profesora i kolega
jego żony. Turwid, który przygotowuje się do
międzynarodowego kongresu bakteriolog...

Hanna Skarżanka,
Kazimierz Borowiec,
Magdalena
Celówna-Janikowska,
Barbara Ludwiżanka,
Ryszarda Hanin, Helena
Dąbrowska, Roman
Stankiewicz

Po latach służby w mieście Róża wraca na wieś. Żeni się
z nią znęcony pieniędzmi Ignacy, lecz wkrótce umiera na
gruźlicę. Róża wraca do miasta, by wyrównać poniesione
straty. Po kilku miesiącach zjawia się u niej Bonicha z
synem Jasiem; ma on tylko jedno życzenie - chciałby
otrzymać od przyszłej żony zegarek i ubranie prawie
nowe.
Po latach służby w mieście Róża wraca na wieś. Żeni się
z nią znęcony pieniędzmi Ignacy, lecz wkrótce umiera na
gruźlicę. Róża wraca do miasta, by wyrównać
poniesione...

Halina Golanko, Jerzy
Góralczyk, Józef
Nalberczak, Stan Borys,
Bolesław Idziak, Marek
Koterski, Izabella
Kozłowska

Janusz Gajos, Zbigniew
Zamachowski, Teresa
Marczewska, Piotr
Fronczewski, Władysław
Kowalski, Michał Bajor,
Jan Peszek

W kinie "Wolność" odbywa się projekcja filmu
"Jutrzenka". Seans przerywa niezwykłe wydarzenie.
Aktorzy ożywają na ekranie, rozpoczynają między sobą
rozmowy, wciągają w nie publiczność. Wokół kina
gromadzą się tłumy, odpowiednie władze i służby
zastanawiają się co począć w tej skomplikowanej sytuacji.
Przybywa także cenzor, mężczyzna dobiegający
pięćdziesiątki, ongiś krytyk literacki, dziennikarz. Zaciera
się granica między fikcją a rzeczywistością.
W kinie "Wolność" odbywa się projekcja filmu "...

Jerzy Pietraszkiewicz,
Olga Sawicka, Nina
Andrycz, Michał Leśniak,
Tadeusz Białoszczyński,
Seweryn Butrym, Józef
Nalberczak

Do Polski wraca po wojnie inżynier Andrzej Uriaszewicz,
ale tylko po to, by przemycić za granicę obraz Veronese'a
"Uczta Baltazara". Wraz ze swym dawnym znajomym,
Hazą, stwierdzają jednak, że w skrytce obrazu nie ma . . .
Z Andrzejem wróciła do kraju także jego kuzynka,
Joanna, utalentowana tancerka. W jej uczennicy, Halinie,
Andrzej się zakochuje . . . By ułatwić sobie dalsze
poszukiwania obrazu, podejmuje on pracę jako
nauczyciel...
Do Polski wraca po wojnie inżynier Andrzej Uriaszewicz,
ale ...
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Henryk Bista, Krzysztof
Chamiec, Małgorzata
Braunek, Teofila
Koronkiewicz, Jerzy
Tkaczyk, Monika
Sołubianka, Ewa Milde

Jerzy Piórkowski

Dokument o tym, jak Polacy zaczęli odbudowywać z ruin
swoją stolicę.
Dokument o tym, jak Polacy zaczęli odbudowywać z ruin
swoją stolicę.

Mieczysława Ćwiklińska,
Jerzy Leszczyński,
Władysław Godik,
Eugeniusz Kruk, Jerzy
Pichelski, Tadeusz
Fijewski, Jerzy Złotnicki

Dramat wojenny, ukazujący tragedię ludności żydowskiej
w okupowanej Warszawie. Bohaterami są mieszkańcy
warszawskiej kamienicy - dzieci i dorośli. Wybucha wojna,
Niemcy zajmują Warszawę, tworzą getto. Rodzice Fredka
przyjmują wolkslistę, współpracują z hitlerowcami,
ujawniają żydowskie pochodzenie doktora Białka, po
czym zajmują jego mieszkanie.
Dramat wojenny, ukazujący tragedię ludności żydowskiej
w okupowanej Warszawie. Bohaterami są mieszkańcy
warszawskiej kamienicy - dzieci i dorośli. Wybu...

Dokumentalny, Krótkometrażowy,
Propagandowy
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Spektakl telewizyjny, Teatr Sensacji
"Kobra"
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Bogdan Łysakowski,
Włodzimierz Nakwaski,
Krzysztof Chamiec,
Maciej Maciejewski,
Wieńczysław Gliński,
Barbara Wrzesińska,
Roman Wilhelmi

Kalina Jędrusik, Barbara
Krafftówna, Jerzy
Wasowski, Zdzisław
Leśniak, Jeremi
Przybora, Jerzy Bielenia,
Anna Górna

Panują straszliwe upały. Z tego powodu miasto jest
opustoszałe. Premier wydał polecenie, aby o porządek
dbali dwaj Starsi Panowie. Do pomocy przydzielono im
żeńską Drużynę Przeciwudarową im. Kupały. Dowodzi nią
piękna Zuzanna. Miasto odwiedza Ambasador
egzotycznego państwa. Jest obrażony i składa zażalenie,
gdyż nikt nie przygotował mu powitania. Wtedy Starsi
Panowie starają się uspokoić gościa. Robią to z pomocą
pięknej kasjerki z baru mlecznego, Basi, o której względy
ubiegają się robotnik dro...
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Jan Machulski,
Aleksandra
Zawieruszanka, Witold
Pyrkosz, Edward
Linde-Lubaszenko,
Zdzisław Karczewski,
Jadwiga Chojnacka,
Ryszard Ronczewski

Pewien młodzieniec przeżywa wstrząsającą, upiorną
przygodę, która kończy się jednak romantycznym happy endem.
Pewien młodzieniec przeżywa wstrząsającą, upiorną
przygodę, która kończy się jednak romantycznym happy endem.

Zofia Mrozowska,
Grażyna Staniszewska,
Roman Wilhelmi, Jan
Machulski, Marek
Walczewski, Wiktor
Zborowski, Włodzimierz
Boruński

Andrzej Łapicki, Piotr
Łysak, Witold Pyrkosz,
Kazimierz Kaczor,
Gabriela Kownacka,
Tomasz Zaliwski, Jolanta
Nowicka

Akcja filmu toczy się podczas czterech dni urodzinowych
Jerzego Bieleckiego. Film pozwala prześledzić
siedemnaste, osiemnaste, dwudzieste drugie i dwudzieste
trzecie urodziny bohatera. Widzimy, jak Jurek radzi sobie
w Warszawie podczas II Wojny Światowej - bierze udział
w obronie Twierdzy Modlin, działa w podziemnym ruchu
oporu i w końcu walczy w Powstaniu Warszawskim.
Akcja filmu toczy się podczas czterech dni urodzinowych
Jerzego Bieleckiego. Film pozwala prześledzić
siedemnaste, osiemnaste, ...

Ignacy Gogolewski, Jerzy
Przybylski, Cezary
Kapliński, Gustaw
Holoubek, Franciszek
Pieczka, Zdzisław
Maklakiewicz, Jan
Kreczmar

Posługując się przykładem Watykanu, film ukazuje
przeciętnego człowieka, zaplątanego w tryby pewnej
instytucji, której działania nie może on do końca
zrozumieć i przeniknąć. Instytucja ta objawia mu się jako
jakaś siła zagadkowa, "ponadludzka" - choć przecież
powołana do życia przez ludzi. Instytucja Kościała
przedstawiona jest w chwili gdy jej realna potęga
społeczna, a zwłaszcza jej sakralna, uświęcona funkcja,
uległy daleko idącemu podważeniu. Tym bardziej za to
formalizuje się sama instytucj...
Debiut dokumentalny Krzysztofa Kieślowskiego jest
krytycznym zapisem funkcjonowania państwowych
urzędów w czasach PRL-u, na przykładzie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Reżyser zestawia pokorę i
strach petenta z ignorancją, bezdusznością i obojętnością
urzędnika.
Debiut dokumentalny Krzysztofa Kieślowskiego jest
krytycznym zapisem funkcjonowania państwowych
urzędów w czasach PRL-u, na przykładzie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Reżyser zestawia pokorę i
strach petenta z ignorancją, bezdusznośc...
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Roman Wilhelmi, Andrzej Pierwszy film dokumentalny absolwentów moskiewskiej
Łapicki
szkoły WGIK, Jerzego Hoffmana i Edwarda
Skórzewskiego ukazujący rozprzestrzeniające się
chuligaństwo w Warszawie. Film należy do tzw. "czarnej
serii polskiego dokumentu", czyli filmów opowiadających
o oficjalnie nieistniejących patologiach społecznych.
Pierwszy film dokumentalny absolwentów moskiewskiej
szkoły WGIK, Jerzego Hoffmana i Edwarda
Skórzewskiego ukazujący rozprzestrzeniające się
chuligaństwo w Warszawie. Film należy do tzw. "czarnej...
Obserwujemy badania poborowych przez komisję
lekarską. Czy głupota i bezduszność komisji rekrutacyjnej
to uwertura do tego, co czeka biednych młodzieńców za
jakiś czas...
Obserwujemy badania poborowych przez komisję
lekarską. Czy głupota i bezduszność komisji rekrutacyjnej
to uwertura do tego, co czeka biednych młodzieńców za
jakiś czas...

Dokumentalny, Etiuda

Historyczny, Melodramat

Etiuda, Komedia, Niemy

Krótkometrażowy, Obyczajowy, Polityczny
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Franciszek Brodniewicz,
Jadwiga Smosarska,
Witold Conti, Józef
Orwid, Stanisław
Sielański, Wanda
Jarszewska, Seweryna
Broniszówna

Rok 1809. Po ewakuacji z Warszawy wojska Księstwa
Warszawskiego pod dowództwem księcia Józefa
Poniatowskiego posuwają się prawym brzegiem Wisły w
kierunku Galicji. Przednie oddziały kwaterują w Serocku w
oberży prowadzonej przez piękną Kasię. Kasia cieszy się
wielkim powodzeniem wśród młodych żołnierzy, ale
odwzajemnia uczucie tylko jednego z nich - porucznika
Andrzeja. Zgodnie z rozkazem dowództwa, kwaterujące w
Serocku oddziały wyruszają do odległej o kilkadziesiąt
kilometrów wioski. Porucznik...

Roman Polański, Nikola
Todorow

Bohater podgląda nagą i pięknie zbudowaną kobietę,
która kończy właśnie toaletę. Nie widać twarzy, długie
włosy ją zasłaniają i ręcznik, którym się wyciera.
Ponieważ podgląda ją przez okienko na klatce schodowej,
spłoszony przez mieszkańca tego samego mieszkania
oddala się na chwilę. Gdy ponawia próbę podglądania
zamiast pięknej dziewczyny widzi mężczyznę, który go
wystraszył. W sposób modelowy - według feministycznej
teorii filmu - autor odebrał kobiecie jej podmiotowość
pozbawiając ją prawa do...

Zofia Łuczycka,
Stanisław Łapiński,
Adam Mikołajewski,
Wanda Łuczycka,
Tadeusz Fijewski,
Konstanty Pągowski,
Leon Pietraszkiewicz

Przygotowania do wiejskiego święta ludowego. Kierownik
sklepu GS Patyk odsprzedaje po cichu towar prywatnemu
sklepikarzowi. W sklepie spółdzielni - ciągle pustki. Nie
ma nafty, sznurka, gwoździ, mydła, nie ma nic z tego,
czego chłopi potrzebują. Jedyny towar to biustonosze,
którymi interesuje się... jedna klientka. Patykowa ma sen śnią się jej kraty. Chłopi wykrywają matactwa Patyka; w
sprawę trafia milicja. Patyk z żoną trafiają za kratki,
gromada sama będzie prowadzić sklep, a święto
odbędzi...
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Małgorzata Braunek,
Konrad Morawski,
Damian Damięcki, Ewa
Szykulska, Jerzy
Kaczmarek, Aleksander
Fogiel, Ewa Pokas

Film pokazuje historię młodego człoweka.Stefan szuka
swojego miejsca w życiu, jest rozdarty wewnętrznie i
zagubiony.
Film pokazuje historię młodego człoweka.Stefan szuka
swojego miejsca w życiu, jest rozdarty wewnętrznie i
zagubiony.

Teresa
Młoda kobieta zamieszcza ogłoszenie informujące, że
Hrynkiewicz-Dymna,
szuka mężczyzny i miłości.
Ryszard Przewłocki,
Jerzy Cnota, Franciszek
Miecznikowski, Krzysztof
Raynoch, Mieczysław
Święcicki

Mieczysław Libertowski,
Henryk Baranowski

Etiuda

Komedia

Komedia kryminalna
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Michał Halicz, Adolf
Dymsza, Jadwiga
Andrzejewska, Irena
Skwierczyńska, Bolesław
Mierzejewski, Maria
Korska, Mieczysława
Ćwiklińska

Tadeusz jest zakochany w Kazi. Aby być bliżej swojej
ukochanej podaje się za swojego młodszego brata,
Wacusia i zamieszkuje u niej na stancji. Sytuacja
komplikuje się gdy Wacusiem zainteresuje się pewna
bogata kobieta.
Tadeusz jest zakochany w Kazi. Aby być bliżej swojej
ukochanej podaje się za swojego młodszego brata,
Wacusia i zamieszkuje u niej na stancji. Sytuacja
komplikuje się gdy Wacusiem zainteresuje się pewna
bogata kobieta.

Janina Traczykówna,
Czesław Roszkowski,
Stefan Bartik, Bogdan
Baer, Ludwik Benoit,
Bronisław Darski, Henryk
Hunko

Głównym bohaterem "Waleta..." jest Wacław Kawanias kasjer bankowy, który przed laty zakochał się w pięknej
Melanii. Dziewczyna jednak woli oficera huzarów,
karciarza i hulakę o wiele mówiącym pseudonimie "Walet
pikowy". Rozgoryczony Kawanias postanawia
odseparować się od świata i przyjąć posadę latarnika.
Przez następne lata jedynym urozmaiceniem jego
samotnej egzystencji jest studiowanie podręczników
kryminologii. Dziwnym zrządzeniem losu pewnego dnia w
jego latarni pojawia się inspektor Mara...
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Jerzy Skolimowski,
Aleksandra
Zawieruszanka, Krzysztof
Chamiec, Elżbieta
Czyżewska, Andrzej
Herder, Joanna
Jedlewska, Janusz
Kłosiński

Kontynuacja "Rysopisu" - doskonałego debiutu Jerzego
Skolimowskiego. Na tle groteskowo ukazanej
rzeczywistości socjalistycznej Polski lat 60-tych reżyser [i
jednocześnie odtwórca głównej roli] ukazuje rozterki
duchowe 30-letniego mężczyzny, który nie umie dojrzeć
do wyzwań stawianych mu przez los.

Andrzej Łapicki

Jeden z najważniejszych tytułów czarnej serii i polskiej
szkoły dokumentu w ogóle. W trwającym zaledwie siedem
minut filmie udało się ująć istotną zmianę jaka zaszła w
Październiku’56 w sposobie prezentowania rzeczywistości
na ekranie. Na początku oglądamy typowe dla
poprzedniej epoki obrazki: odbudowana Warszawa,
oblane słońcem budynki i ulice, uśmiechnięte dzieci
(wykorzystano tu ujęcia z Warszawy, 1952–54 Ludwika
Perskiego). W centrum tego świata stoi imponujący
gmach Pałacu Kultury i Nauki z...

Emil Karewicz, Barbara
Kostrzewska, Stanisław
Żeleński, Nina Andrycz,
Wacław Ścibor-Rylski,
Krystyna Karkowska,
Ludwik Sempoliński

"Warszawska premiera" jest pierwszym powojennym
polskim filmem muzycznym. Akcja filmu toczy się w 1857
roku. Wtedy to postanowiono wystawić operę Stanisława
Moniuszki "Halka".
"Warszawska premiera" jest pierwszym powojennym
polskim filmem muzycznym. Akcja filmu toczy się w 1857
roku. Wtedy to postanowiono wystawić operę Stanisława
Moniuszki "Halka".

Hanna Skarżanka,
Barbara Połomska, Igor
Śmiałowski, Hanna
Zembrzuska, Alfred
Łodziński, Wacław
Jankowski, Bronisław
Pawlik

Baśń filmowa, w której wykorzystano różne podania
dotyczące powstania i pradziejów Warszawy. Tytułową
bohaterką jest Syrena, legendarna pół kobieta, pół ryba,
wabiąca śmiertelników w tonie Wisły. Głównymi
bohaterami natomiast Wars i Sawa. On jest kowalem w
nadwiślańskiej wiosce Rybaki, ona - córką miejscowego
kmiecia i pasierbicą wiedźmy Kobylichy, która notabene
kocha się potajemnie w Warsie.
Baśń filmowa, w której wykorzystano różne podania
dotyczące powstania i pradziejów Warszawy. Tytułową ...

Anna Dymna, Jerzy
Trela, Maciej Kozłowski,
Tomasz Elsner, Sharon
Brauner, Wiesław
Adamowski, Władysław
Barański

Wybuch wojny zniszczył szczęśliwe dzieciństwo Ruth.
Dziewczynka wraz z matką zostaje zamknięta w
żydowskiej dzielnicy. W momencie, kiedy Niemcy
zaczynają wywozić Żydów, matka Ruth nie ma żadnych
złudzeń co do ich dalszego losu. Nakazuje córce
wyskoczyć z transportu i iść do krewnych w Warszawie.
Dziewczynce udaje się uciec...
Wybuch wojny zniszczył szczęśliwe dzieciństwo Ruth.
Dziewczynka wraz z matką zostaje zamknięta w
żydowskiej dzielnicy. W momencie, kiedy Niemcy
zaczynają wywozić Żydów, ma...
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Baśń, Dla młodzieży

Dramat, Wojenny
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Krzysztof Chamiec, Anna
Ciepielewska, Krzysztof
Litwin, Czesław
Roszkowski, Lech Ordon,
Krystyna Feldman,
Stanisław Jaszkowski

Akcja filmu rozgrywa się w czasie okupacji niemieckiej, w
małym miasteczku, gdzie mieszka doktor Stanny. Chce
on przeżyć wojnę nie mieszając się do żadnych akcji
konspiracyjnych. Pewnego dnia sierżant Anna,
terroryzując go pistoletem, każe mu jechać do lasu, w
którym są ranni...
Akcja filmu rozgrywa się w czasie okupacji niemieckiej, w
małym miasteczku, gdzie mieszka doktor Stanny. Chce
on przeżyć wojnę nie mieszając się do żadnych akcji
konspiracyjnych. Pewnego dnia sierżant Anna,
terroryzując...

pela Rozin, Andrzej
Hrydzewicz, Krystyna
Krasicka, Józef Kondrat,
Anna Seniuk, Halina
Buyno-Łoza, Michał
Szewczyk

Kameralny dramat psychologiczny na którego składają się
dwie odrębne opowieści.Bohaterowie ich reprezentują
rzadko uzewnętrzniane na początku lat 60-tych postawy
młodzieży.
Kameralny dramat psychologiczny na którego składają się
dwie odrębne opowieści.Bohaterowie ich reprezentują
rzadko uzewnętrzniane na początku lat 60-tych postawy
młodzieży.

Isabelle Jan, Michael
Kane, Witold Pyrkosz,
Leon Niemczyk,
Mieczysław Stoor,
Zbigniew Koczanowicz,
Jacek Woszczerowicz

Pewien oberżysta jest właścielem rzeźby Wenus. Ale ten
posąg przynosi mu same kłopoty. Gdy w tajemniczych
okolicznościach znika jego syn, postanawia on
nieszczęsną rzeźbę przetopić.
Pewien oberżysta jest właścielem rzeźby Wenus. Ale ten
posąg przynosi mu same kłopoty. Gdy w tajemniczych
okolicznościach znika jego syn, postanawia on
nieszczęsną rzeźbę przetopić.

Leon Niemczyk, Anna
Dymna, Krzysztof
Stroiński, Małgorzata
Potocka, Józef Łodyński,
Wiesław Dymny,
Władysława Skwarska

Główny bohater - Wojtek, jest wiejskim chłopakiem, który
na przekór wszystkiemu postanowił zostać lekarzem i
mimo ogromnych trudności cel ten zrealizował. Po
ukończeniu studiów w Akademii Medycznej podjął pracę
w jednym z łódzkich szpitali. Żyje mu się nie najgorzej.
Wrósł już w miasto, w jego kulturę i obyczajowość.
Oznaką tej symbiozy jest choćby to, że mieszka u swej
dziewczyny. Ta jednak coraz częściej robi Wojtkowi
wyrzuty, że jeszcze nie przedstawił jej swoim rodzicom.
Gdy wreszcie młody l...

Ewa Ziętek, Daniel
Olbrychski, Andrzej
Łapicki, Wojciech
Pszoniak, Franciszek
Pieczka, Marek
Walczewski, Izabella
Olszewska

Akcja filmu zaczyna się od wyjazdu orszaku weselnego
sprzed kościoła Mariackiego. Następnie, mijając
okoliczne wsie, kawalkada dociera do domu Gospodarza.
Rozpoczyna się wesele Pana Młodego, który jest
inteligentem, z Panną Młodą, pochodzącą z chłopskiej
rodziny. Goście również wywodzą się z obu stanów.
Zabawa szybko się rozkręca. Nocą pod dach Gospodarza
przybywa Rachela, młoda Żydówka o wrażliwej,
"poetycznej" duszy. To ona, ulegając weselnej euforii,
"zaprasza" na zabawę Chochoła, stojącego z...
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Szymon Dżigan, Izrael
Szumacher, Menasze
Oppenheim, Chana
Lewin, Maks Bożyk, Leon
Kaswiner, Symche Natan

W małym miasteczku żyje dwóch przyjaciół, zegarmistrz
Naftali (Izrael Szumacher) oraz krawiec Kopl (Szymon
Dżigan). Pewnego dnia wybierają się na spacer i wędrując
po okolicznych, kamienistych polach natrafiają na
zagłębienie wypełnione naftą. Nie wiedząc, że ich
znalezisko powstało przypadkowo, gdy odpoczywającemu
w tym miejscu wędrowcowi przewróciła się bańka z naftą,
wierzą, że odkryli złoże ropy naftowej. Umawiają się, że
Naftali sporządzi plan, na którym będzie zaznaczone
miejsce cennego zn...

Janusz Kłosiński,
Zdzisław Kozień, Józef
Kalita, Grzegorz
Warchoł, Krzysztof
Majchrzak, Zdzisław
Szymborski, Wojciech
Zagórski

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dwaj mężczyźni
przewożą ciężarówką partię choinek z Bieszczad do
Warszawy. W stolicy postanawiają odwiedzić kilku
znajomych. Okazuje się, że dawna kochanka szofera
Ruiny - plastyczka Renia - jest żoną starszego, bardzo
kulturalnego mężczyzny i dawno już zapomniała o tym, co
ją z Ruiną łączyło. Natomiast drugi kierowca składa
wizytę znajomemu z partyzantki, który teraz jest
szanowanym dygnitarzem. Niespodziewanie złożone
wizyty kończą się dla bohaterów gorzkim...

Zygmunt Hübner,
Arkadiusz Bazak,
Tadeusz Schmidt, Józef
Nowak, Tadeusz
Pluciński, Bogusz
Bilewski, Lech
Grzmociński

Jest rok 1939, początek II wojny światowej, wybrzeże
gdańskie - polski garnizon na Westerplatte broni się
heroicznie przed naporem niemieckich sił lądowych i
morskich. 7 dni trwa walka zarówno z Niemcami, jak i z
własnymi słabościami obrońców. Główną osią
dramaturgiczną jest konflikt dwóch postaw dowódcy
placówki mjra Sucharskiego (Zygmunt Hübner) i jego
zastępcy kpt. Dąbrowskiego (Arkadiusz Bazak). Ten
pierwszy, widząc beznadzieję uporczywej obrony i
bezsens długotrwałego oporu, chciał przede w...

Monika Świtaj, Joanna
Sienkiewicz, Bartłomiej
Topa, Krystyna
Chmielewska, Stanisław
Brudny, Waldemar
Barwiński, Marian
Dworakowski

W pewną noc 1983 roku, funkcjonariusze Milicji
Obywatelskiej wkroczyli do mieszkania lekarki pogotowia,
dr Barbary Makowskiej (Jadwiga Jankowska-Cieślak) w
celu dokonania przeszukania, po czym z nieznanego jej
powodu zabrali ją do aresztu. Dopiero po pewnym czasie,
jej i pozostałym członkom zespołu pogotowia został
postawiony zarzut pobicia pewnego pijanego pacjenta i
kradzieży jego portfela. Jednak, jak się później okazało,
wszelkie oskarżenia były bezpodstawne, a dowody
spreparowane. Zanim uni...

Zofia Kucówna, Marta
Lipińska, Elżbieta
Wieczorkowska,
Zdzisław Karczewski,
Kazimierz Opaliński,
Tadeusz Kalinowski,
Wacław Kowalski

Kulawą Bronką, córką aktywisty spółdzielczego i
partyjnego, zainteresował się Staszek, którego porzuciła
dla miejscowego nauczyciela jego dziewczyna Ulka.
Staszek uwodzi Bronkę i skłania, by namówiła ojca do
wystąpienia ze spółdzielni i odebrania ziemi, na której
mogliby oboje gospodarować. Ojciec długo się opiera,
lecz dla dobra córki, wbrew swym przekonaniom,
występuje ze spółdzielni. Tymczasem nauczyciel - nie
chcąc zająć zdecydowanego stanowiska wobec religijnej
atmosfery wsi - wyjeżdża.
Ku...
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Paolo Carlini, Jadwiga
Andrzejewska, Wiesława
Buczerowa, Jadwiga
Domańska, Albin
Ossowski, Irena Anders,
Józef Winawer

Głowni bohaterowie to Adam i Irena. Poznali się jeszcze
przed wojną we Lwowie. Mieli wspólne plany na
przyszłość. Wrzesień 1939 zniszczył ich plany i marzenia.
Zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego.
Ponownie spotkali się dopiero w czasie formowaniu
polskiej armii. Adam poszedł wtedy walczyć u boku gen.
Andersa. Został ciężko ranny pod Monte Cassino. Cały
czas pamiętał o ukochanej z którą musiał się rozłączyć.
Głowni bohaterowie to Adam i Irena. Poznali się jeszcze
przed wojną we Lwowie...

Kinga Sieńko, Wojciech
Puzyński, Zofia
Kucówna, Urszula
Modrzyńska, Andrzej
Szczepkowski, Bogusz
Bilewski, Teodor
Gendera

Ika i Groszek współczują weteranowi szos wyrzuconemu
na złom. Stary samochód marki Opel - Kapitan,
wdzięczny za okazane mu serce, zaprzyjaźnia się z
dziećmi. Jest to pojazd niezwykły - prowadzi się sam,
zjawia się tam, gdzie akurat jest potrzebny, i mówi.
Kapitan funduje dzieciom pierwszą przygodę - razem
odnajdują chłopczyka porwanego przez szajkę
przestępczą, korzystają też z pomocy tajemniczego głosu
w zwykłym odbiorniku radiowym i gadających telefonów,
które pomagają zlokalizować porwanego m...

Krystyna Janda, Andrzej
Szalawski, Michał
Pawlicki, Andrzej
Wasilewicz

Starzejący się milioner pod pozorem nieuleczalnej
choroby sprawdza lojalność swojej żony, którą
podejrzewa o współudzial w próbie otrucia go. W
ustaleniu winnych pomaga mu pozorowana śmierć, bo
domownicy ujawniają swoje plany...

Historyczny reportaż z manifestacji na Placu Defilad w
Warszawie w dniu 24 października 1956 roku, gdzie do
ponad czterystu tysięcy zebranych przemawiał nowy I
sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. Ujęcia z tego
wydania specjalnego PKF są cytowane w filmach
dokumentalnych opowiadających o entuzjazmie i
nadziejach Polaków, jaki wiązali z objęciem władzy przez
Gomułkę. Nie jest to typowe wydanie kroniki. Cały film
dotyczy jednego, tytułowego wydarzenia, a wypełniają go
fragmenty przemówienia Gomułk...
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Olgierd Łukaszewicz,
Franciszek Pieczka, Jan
Jurewicz, Tomasz
Zaliwski, Małgorzata
Pieczyńska, Mirosław
Siedler, Jan Paweł Kruk

Salomea udziela schronienia księciu Odrowążowi, czym
naraża swoje życie i serce na niebezpieczeństwo.
Akcja rozgrywa się w czasach powstania styczniowego.
Ciężko ranny książę Józef Odrowąż znajduje schronienie
w jednym z dworków. Pomocy udziela mu szlachcianka,
piękna córka rządcy majątku Salomea Brynicka.
Dziewczyna ukrywa powstańca, pielęgnuje podczas
choroby, obdarza uczuciem wbrew przestrogom starego
opiekuna Szczepana.
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Barbara Orwid,
Mieczysław Cybulski,
Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Stefan Hnydziński,
Antoni Różycki, Michał
Halicz, Zygmunt
Chmielewski

Książę Odrowąż (Mieczysław Cybulski) wydostaje się z
oblężonego obozowiska powstańców, żeby zgodnie z
rozkazem swego poległego dowódcy przekazać ważne
dokumenty dyktatorowi powstania styczniowego. W
czasie ucieczki przed rosyjską obławą zostaje postrzelony
i resztkami sił dociera do majątku Niezdoły. Tu troskliwą
opieką otacza go Mija Brynicka (Barbara Orwid), piękna
szlachcianka, która wraz ze starym kucharzem
Szczepanem (Józef Orwid), pod nieobecność ojca (Jerzy
Rygier), który również walczy w...

Barbara Brylska, Maria
Żabczyńska, Jan Tesarz,
Bogusław Sochnacki,
Barbara Marszałek,
Halina Kwiatkowska,
Jerzy Matałowski

Akcja filmu toczy się na kilku płaszczyznach czasowych.
Geneza wydarzeń dziejących się współcześnie sięga
października 1799 roku, kiedy dwóch młodych francuskich
lekarzy wojskowych w drodze do swojego oddziału
postanowiło spędzić nocleg w gospodzie. Zrządzeniem
losu przyszło im dzielić pokój z pewnym przedsiębiorcą,
który wyznał w tajemnicy młodzieńcom, że wiezie w
skrzyni pokaźną ilość diamentów i złota. Nocą, gdy
wszyscy goście w gospodzie spali, jednego z lekarzy
nazwiskiem Prosper Magnan zac...

Bruno O'Ya, Marek
Miasteczko w Bieszczadach jest nękane przez grupę
Perepeczko, Ryszard
bandziorów. Chorąży Piotr Słotwina podejmuje z nimi
Pietruski, Irena Karel,
walkę.
Stanisław Łopatowski,
Janusz Kłosiński, Andrzej
Szalawski

Józef Nowak, Małgorzata
Pritulak, Tadeusz
Fijewski, Tadeusz
Kwinta, Ryszard
Markowski, Ryszard
Nawrocki, Jerzy Rogalski

Akcja filmu rozgrywa się w Trzebiatowie, malutkim
miasteczku nad Wisłą, z którego młodzi ludzie uciekają w
poszukiwaniu pracy i lepszego życia do wielkich miast.
Mieszkańcy w podnieceniu oczekują na powrót z
pisemnego egzaminu maturalnego ich ukochanego
sierżanta MO, Władysława Lichniaka. Aby miał jak
najlepsze warunki do nauki w miasteczku obowiązuje
cisza, a także zakaz picia w gospodzie - jeden kieliszek
wódki do ciepłego dania i to wszystko. Prowadzący Izbę
Wytrzeźwień stary Wyderko nie może...

Wiesław Michnikowski,
Bohdana Majda, Alicja
Bobrowska, Anna
Ciepielewska, Tadeusz
Bartosik, Stanisław
Zaczyk, Wanda
Majerówna

Skromny urzędnik zostaje zaproszony na prywatne
przyjęcie do swojego dyrektora. Z wizytą wiąże szanse na
awans. Jednak zanim trafia do celu zostaje napadnięty
wraz z żoną przez bandę chuliganów. Sprawa komplikuje
się jeszcze bardziej kiedy rozpoznaje jednego z
napastników wśród uczestników przyjęcia.
Skromny urzędnik zostaje zaproszony na prywatne
przyjęcie do swojego dyrektora. Z wizytą wiąże szanse na
awans. Jednak zanim trafia do celu zostaje napadnięty
wraz z żoną przez bandę chuliganów. Sp...
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Małgorzata Braunek,
Andrzej Antkowiak, Piotr
Wysocki, Stanisław
Jaworski, Józef Kondrat,
Zofia Mrozowska,
Bolesław Płotnicki

Akcja filmu toczy się w 1941 roku. W obawie przed
nadciągającą z zachodu armią niemiecką mieszkańcy
Lwowa masowo wyjeżdżają na wschód. Zdarzają się
wszakże wyjątki. Raisa Wołkowa, studentka
konserwatorium, zostaje w mieście razem z narzeczonym
Sebastianem Goldsteinem, lekarzem psychiatrą. Wkrótce
młodzi biorą ślub i uciekają do Warszawy. Tu muszą się
ukrywać, gdyż Sebastian jest Żydem. Z biegiem czasu
czuje się coraz bardziej zaszczuty i zastraszony.
Wreszcie nie wytrzymuje. Popada w obłęd. Rais...

Zdzisław Maklakiewicz,
Dwaj mężczyźni wygrywają pieniądze w totolotka. Całą
Jan Himilsbach, Ryszard fortunę przeznaczają na różne przyjemności, które nie
Narożniak, Ewa
dają im oczekiwanego szczęścia.
Pielach-Mierzyńska,
Regina Regulska, Janusz
Kłosiński, Jerzy
Bogajewicz

Jerzy Stuhr, Sława
Kwaśniewska, Wiktor
Sadecki, Michał
Tarkowski, Ewa
Kolasińska, Ryszard
Kotys, Jerzy Kryszak

Lutek Danielak (Jerzy Stuhr) jest pracownikiem
wojewódzkiego oddziału "Estrady". Szósty czy siódmy w
hierarchii wodzirejów-konferansjerów prowadzi imprezy
dla dzieci i rencistów. Kiedy dowiaduje się, że z okazji
otwarcia hotelu "Lux" ma odbyć się wielki bal, postanawia
walczyć o jego prowadzenie. Impreza ta może być
bowiem przełomowa w jego karierze. Lutek wie, że jest
dobry w tym co robi, ale zdaje sobie sprawę, że
konkurencja jest bardzo silna. Sikora, Majer, Lasota,
Myśliwiec także traktują t...

Irena Kwiatkowska,
Kazimierz Rudzki,
Krzysztof Janczar, Alina
Janowska, Andrzej
Szczepkowski, Elżbieta
Góralczyk-Kodrnja,
Jarema Stępowski

Satyryczna opowieść o losach dwóch rodzin, które
borykają się z problemami dorastających dzieci. Anula i
Paweł są typowymi przedstawicielami młodzieży lat 60.
Marzą o wolności i dorosłości. Łatwo ulegają modom,
zwłaszcza tym zachodnim. Ich opiekunowie, choć mają
dobre intencje, nie radzą sobie z wyzwaniami stawianymi
im przez dzieci i normy obyczajowe PRL, co staje się
powodem wielu komicznych pomyłek.Mimo że Jankowscy
i Kamińscy mieszkają w jednym bloku, więcej ich łączy
niż dzieli. Ci pierwsi ...

Roman Wilhelmi,
Czesław Majewski,
Grzegorz Warchoł,
Leonard Andrzejewski,
Tomasz Jarosiński,
Stanisław Jurkowski,
Józef Skrzek

28 grudnia 2000 roku jest dwunastym dniem pobytu
Marsjan na Ziemi. Zniewolone przez obcych
społeczeństwo sterowane jest przez ogromną machinę
telewizyjną, której naczelne hasło brzmi: "To my tworzymy
rzeczywistość". W istocie telewizja narzuca
społeczeństwu wszystkie normy i ustala wartości.
Sytuację tą chce przerwać popularny prezenter
telewizyjny, Iron Idem (Roman Wilhelmi).
28 grudnia 2000 roku jest dwunastym dniem pobytu
Marsjan na Ziemi. Zniewolone przez obcych
społeczeństwo sterowane jest...
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Wojciech Siemion, Jerzy
Łapiński, Maria
Kaniewska, Bogusław
Stokowski, Zbigniew
Bednarczyk, Krzysztof
Litwin, Grzegorz Warchoł

Realistyczna komedia w pięknych bieszczadzkich
plenerach. Główny bohater, Gawełek jest wozakiem parku
konnego. W pewną wolną sobotę musiał pojechać do
miasta po prelegenta. Teraz jest przesłuchiwany w
związku z pobiciem przypadkowego turysty. Gawełek
opowiada więc, cóż przytrafiło mu się podczas owej
podróży...
Realistyczna komedia w pięknych bieszczadzkich
plenerach. Główny bohater, Gawełek jest wozakiem parku
konnego. W pewną wolną sobotę musiał pojechać do
miasta po prelegenta. Teraz jest pr...

Bronisław Dardziński,
Włodzisław Ziembiński,
Stanisław Jasiukiewicz,
Jerzy Śliwa, Hanna
Zembrzuska, Adam
Kwiatkowski, Zdzisław
Kuźniar

Gdańscy pracownicy Poczty Polskiej w dniu 1 września
1939 roku stawiają czoła niemieckim agresorom.
Kronikalna, wsparta zdjęciami archiwalnymi relacja z
przebiegu bohaterskiej obrony Poczty Polskiej w Gdańsku
w roku 1939. Wolne Miasto Gdańsk tuż przed wybuchem
wojny. Napięta atmosfera, szykany i prześladowania
Polaków przez hitlerowców. 1 IX pocztowcy polscy
chwytają za broń. W czasie pierwszego niemieckiego
ataku ginie Konrad, dowódca obrony poczty przysłany z
Warszawy. Walczą wszyscy - i star...

Zbigniew Józefowicz,
Urszula Modrzyńska,
Stanisław Jaworski,
Janusz Kłosiński, Adam
Kwiatkowski, Juliusz
Lubicz-Lisowski, Jadwiga
Prolińska

Stanisława
Angel-Engelówna,
Franciszek Brodniewicz,
Wanda Jarszewska,
Mieczysława Ćwiklińska,
Ada Owidzka,
Aleksandra Leszczyńska,
Leopold Morozowicz

Znany w całej Warszawie hulaka i bawidamek Andrzej
Sanicki zostaje postawiony przez ojca w dość przykrej
sytuacji: musi się ożenić, aby uzyskać majątek. I to nie z
wybranką serca, piękną Celiną, ale z prostą dziewczyną,
którą wybrał mu ojciec. Tymczasem Kazia nie może się
pogodzić z zaginięciem bez wieści jej ukochanego Stacha
Boguckiego. Za namową jednak ojca i prezesa
Sanickiego przyjmuje oświadczyny Andrzeja, wychodzi za
niego za mąż i wyjeżdza do stolicy. Tymczasem Stach
niespodziewanie wrac...

Mieczysław Gajda, Adam
Pawlikowski, Anna
Łubieńska, Irena Netto,
Halina Buyno-Łoza,
Bogusław Danielewski,
Krystyna Feldman

Losy kilku mieszkańców sublokatorskiego pokoju w
staromiejskiej warszawskiej kamienicy, nie mogących na
początku lat trzydziestych znaleźć pracy, miejsca w
społeczeństwie. Główny bohater - Lucjan Salis, dobrze
zapowiadający się poeta - umiera na gruźlicę. Student nie
zdaje egzaminu i popełnia samobójstwo . . . Stukonis,
autor nie wydanych poematów, traci wszelką nadzieję, że
stanie się kimś w życiu. Jedynie jego brat, Mietek,
realizuje swój cel, działając w lewicowej organizacji....
Losy kilku ...
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Próba ukazania niezgody człowieka wobec zasad
panujących w jego rzeczywistości. Bohater animacji
buntuje się przeciwko hegemonii liczb i geometrii. Jego
bój w miarę trwania staje się coraz bardziej skazany na
klęskę.
Próba ukazania niezgody człowieka wobec zasad
panujących w jego rzeczywistości. Bohater animacji
buntuje się przeciwko hegemonii liczb i geometrii. Jego
bój w miarę trwania staje się coraz bardziej skazany na
klęskę.
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Beata Tyszkiewicz,
Elżbieta Czyżewska,
Andrzej Łapicki, Daniel
Olbrychski, Witold Holtz,
Małgorzata Potocka,
Elżbieta Kępińska

W czasie realizacji filmu nie zjawia się na planie aktor
kreujący główną rolę. Karkołomny skok do pociągu
wykonuje za niego reżyser . . . Ela - żona aktora i dawna
miłość reżysera, oraz Beata - żona reżysera i dawna
miłość aktora starają się go odnaleźć. W trakcie tych
poszukiwań dociera do nich wiadomość, że zginął on
wyskakując z pędzącego pociągu. Reżyser nie wie, co
zrobić z nieskończonym filmem.

Małgorzata Niemirska,
Alicja Pawlicka, Ryszard
Filipski, Piotr Grabowski,
Zdzisław Maklakiewicz,
Jolanta Lothe, Emilia
Krakowska

Dramat psychologiczny podejmujący problem stosunku
współczesnej młodzieży do wojennej przeszłości. Andrzej,
młody, zdolny pisarz bez specjalnych ambicji, traktujący
życie lekko i przeżywający tuzinkowe przygody miłosne,
poznaje Jolkę, dziewczynę, którą pokocha naprawdę.
Przypadkowy zaś wyjazd do Oświęcimia, gdzie kręcony
jest film według scenariusza jego kolegi Groszka,
uzmysłowi mu jałowość i pustkę dotychczasowego życia.
[www.filmpolski.pl]
Dramat psychologiczny podejmujący problem stosunku
w...

Bożena Dykiel, Jerzy
Michotek, Maria
Gładkowska, Andrzej
Golejewski, Krzysztof
Kowalewski, Jadwiga
Skupnik, Zbigniew
Buczkowski

Prowincjonalne miasteczko z początku lat
osiemdziesiątych. Wśród jego mieszkańców jest rodzina
Kolędów. Pani Kolędowa jest energicznym naczelnikiem
gminy, jej mąż safanduła zajmuje się domową hodowlą
kaczek i uprawą kwiatów w "tunelach". Ich córka Dorota
jest panną ładną i niepracującą. Intryga zaczyna się w
momencie, gdy pani naczelnik dowiaduje się, że ma
zostać babcią. Strach przed utratą autorytetu, skandalem
i kompromitacją podsuwają jej iście piekielny pomysł trzeba kupić narzeczonego z ...

Wieńczysław Gliński,
Hanna Zembrzuska,
Grzegorz Roman, Lidia
Korsakówna, Józef
Nowak, Leon
Pietraszkiewicz, Lucjana
Bracka

Dziennikarz Opara wraz z żoną zaopiekowują się małym
Adasiem, nieślubnym synem nałogowej alkoholiczki.
Chcą go adoptować. Matka, namówiona przez swego
kochanka, Zarębskiego, zgadza się oddać syna za
wysokim wynagrodzeniem. Zarębski fałszuje jej zgodę,
odbiera za nią pieniądze i ucieka. Sąd ma orzec, czy
matka zapewni swemu dziecku właściwą opiekę i
wychowanie . . .
Dziennikarz Opara wraz z żoną zaopiekowują się małym
Adasiem, nieślubnym synem nałogowej alkoholiczki.
Chcą go adoptować. Matka, na...
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Sławomira Łozińska,
Wojciech Wysocki, Erich
Thiede, Edward Rauch,
Dorit Gäbler, Eugeniusz
Korczarowski, Karol
Obidniak

Rok 1943. Podchorąży Armii Krajowej Smukły (Wojciech
Wysocki) wykonuje w imieniu Rzeczpospolitej wyroki na
szczególnie groźnych funkcjonariuszach SS i gestapo, a
także na polskich konfidentach. Pewnego dnia przybywa
do Zamościa ze swym przełożonym Nurkiem (Jerzy
Bończak). Wspólnie likwidują wysokiego rangą oficera
SS, Foerstera (Klaus-Peter Thiele), który jest
odpowiedzialny za liczne akcje pacyfikacyjne na
Zamojszczyźnie.
Rok 1943. Podchorąży Armii Krajowej Smukły (Wojciech
Wysocki) wyko...

Dobiesław Damięcki,
Irena Eichlerówna,
Jadwiga Andrzejewska,
Hanka Ordonówna, Jan
Szymański, Witold
Kuncewicz, Ewa Kunina

Krystyna (Irena Eichlerówna) jest adwokatem i szczęśliwą
mężatką, bezgranicznie zakochaną w swoim mężu
Januszu (Dobiesław Damięcki), architekcie. W sądzie, w
którym pracuje, odbywa się proces młodej dziewczyny
oskarżonej o zabicie własnego, nieślubnego dziecka.
Poruszona losem biedaczki, uwiedzionej i porzuconej
przez przygodnie poznanego mężczyznę, angażuje się
uczuciowo w przebieg sprawy. Gdy Jadzia (Jadwiga
Andrzejewska) skazana zostaje przez sąd na karę
śmierci, oburzona niesprawiedliwym wyr...

Maciej Maciejewski

Wzruszający film o bólu i nadziei, nakręcony w
Sanatorium Dziecięcym Olin w Otwocku. Dokument
otwiera ujęcie nakręcone z samolotu. Zza chmur
wyłaniają się drewniane pawilony. Komentarz: "Tam w
dole leży wyspa siedmiuset chorych dzieci. Tak chorych,
że zdawać by się mogło, że nie ma już dla nich nadziei."
Karetka przywozi chore dziecko. Pielęgniarki wnoszą je
na salę operacyjną. Za chwilę rozpocznie się zabieg.
Słychać dźwięk przygotowywanych narzędzi
chirurgicznych i widać niepokój na twarzy cz...

Joanna Jędryka, Jan
Koecher, Aleksander
Fogiel, Ryszard Pietruski,
Krzysztof Litwin,
Grzegorz Lipson, Maciej
Błażejewski

Wśród mieszkańców małego, nadwiślańskiego
miasteczka krążą legendy o zaginionych w czasie wojny
skarbach dziedzica. Sprawę chce wyjaśnić młody
pracownik muzeum, Tomasz, którego o skarbach
powiadomił prowadzący w okolicy wykopaliska
archeologiczne prof. Opałko. Milicja całą sprawę traktuje z
przymrużeniem oka, Tomasz postanawia więc rozwikłać
ją na własną rękę. W czasie wędrówek po bunkrach
zauważa, że podąża za nim dziewczyna, z którą zetknał
się już na drodze do miasteczka. Okazuje się, że jest...
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Aleksandra Śląska,
Joanna Duchnowska,
Gustaw Holoubek, Irena
Malkiewicz, Agnieszka
Fitkau-Perepeczko,
Halina Pawłowicz,
Zbigniew Zapasiewicz
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Andrzej Żarnecki,
Bogusz Bilewski, Ignacy
Gogolewski, Henryk Bąk,
Tadeusz Cygler, Janusz
Ziejewski, Igor
Śmiałowski

Studium psychologiczne człowieka opanowanego
obsesyjną żądzą zemsty. Bohaterami filmu są oficerowie
prowincjonalnego garnizonu. W chwilach wolnych od
służby albo piją, albo grają w karty, albo snują długie
historie. Wszystkich intryguje hrabia Sylwio, u którego się
spotykają. Hrabia to tajemniczy samotnik i niedościgły
mistrz pistoletu. Kiedyś był ozdobą petersburskich
salonów. Jego karierę przerwał pojedynek, w którym
swego przeciwnika nie tylko poniżył, ale i zlekceważył. Nie
oddał strzału, zn...

Jan Englert, Daniel
Olbrychski, Franciszek
Pieczka, Ignacy
Machowski, Barbara
Brylska, Hardy Krüger,
Hannjo Hasse

Najdroższy film w dziejach rosyjskiej kinematografii.
Ponad 7-godzinna epopeja wojenna, zrealizowana z
niespotykanym rozmachem. Wielka Wojna Ojczyźniana
pokazana została z uderzającym realizmem i dbałością o
szczegóły, a sceny ostatecznego tryumfu wojsk
radzieckich nad III Rzeszą, czyli upadek Berlina,
uznawane są do dziś za jedne z najlepszych w historii
kina. Unikalne materiały dokumentalne z archiwów
radzieckich w połączeniu ze fragmentami kronik
filmowych koproducenta epopei - NRD - i nieoma...

Wiesław Gołas,
Bronisław Pawlik,
Zbigniew Koczanowicz,
Wojciech Zagórski,
Włodzimierz
Kwaskowski, Tadeusz
Somogi

Film z cyklu "Dzień ostatni - dzień pierwszy". Dwóch
jeńców radzieckich podczas ewakuacji obozu
koncentracyjnego ciągnie mały wózek z jedzeniem. Rodzi
się między nimi przyjaźń, która - niestety kończy się
tragicznie.

Helena Grossówna,
Stanisława Stępniówna,
Stanisława Wysocka,
Henryk Vogelfanger,
Kazimierz Wajda,
Andrzej Bogucki,
Zbigniew Ziembiński

Tońko (Henryk Vogelfanger) i Szczepko (Kazimierz
Wajda), uliczni muzykanci, opiekują się
siedemnastoletnią Krysią (Stanisława Stępniówna),
wnuczką ich zmarłego sąsiada. Z listu, który pozostawił
dziadek Gałecki (Stanisław Grolicki) wynika, że Krysia jest
wnuczką bogatej baronowej Dorn (Stanisława Wysocka),
która przed laty wyrzekła się jedynego syna, gdy ten
wbrew jej woli ożenił się ze śpiewaczką operową.
Niebawem baronowa sprowadza Krysię do swojego
pałacu, jednak jej despotyczne i bezduszne p...

Stanisław Mikulski, Beata
Tyszkiewicz, Emil
Karewicz, Bogdan Baer,
Edward Radulski, Józef
Kostecki, Leon Niemczyk

"Dzieje byłego oficera marynarki: który po wojnie szukając
spokoju ukrywa swą przeszłość, co budzi nieufność
władz; prawdziwa wartość bohatera ujawnia się w
momencie zagrożenia budowanego właśnie falochronu.
Były kapitan Żeglugi wielkiej, Garlicki, więzień oflagu,
pracuje w małym porcie nadbałtyckim, ukrywając swą
przeszłość i używając innego nazwiska. Miejscowi
przedstawiciele władzy są wobec niego nieufni,
zrozumienie znajduje tylko u kapitana portu, który ceni w
nim dobrego fachowca, oraz u s...
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Tadeusz Łomnicki

Tematycznie film bliski jest obrazom "czarnej serii", ale w
perspektywie spojrzenia, tonacji, to już utwór całkiem
odmienny – nastrojowa poetycka ballada. Znów pejzaż z
ruinami, tyle że wyjęty z ram publicystycznej interwencji.
Zamiast oskarżeń, ton zadumy. Choć jak w "Warszawie
1956" spoglądamy na ludzi wciąż żyjących w na wpół
zniszczonych domach, choć i tu w dali majaczy sylweta
Pałacu Kultury, to autor szuka odpowiedzi na zupełnie
inne pytania niż te, stawiane w filmach kręconych jeszcze
kil...

Cezary Juszyński

W swoim dyplomowym filmie Kieślowski posługuje się
metodą, której nauczył się od swego mistrza. Cierpliwie
obserwuje z kamerą różne miejsca i zdarzenia w mieście ,
którym przeżył wiele lat. Długo i z uwagą przygląda się
dzieciom na ulicy, włókniarkom żegnającym swoją
koleżankę odchodzącą na emeryturę, soliście
estradowemu, czy mężczyźnie obsługującemu na ulicy
wyjątkową maszynę która wytwarza prąd; dla śmiałków
skłonnych za opłatą sprawdzić swą wytrzymałość na
napięcie elektryczne. Jest w tym sp...

Tadeusz Bartosik,
Bogusz Bilewski, Ewa
Lemańska, Irena
Horecka, Helena
Bystrzanowska, Wanda
Koczeska, Kalina
Jędrusik

W San Francisco, na dwudziestym piętrze Gmachu Kirka,
zostaje zamordowany sir Fryderyk Bruce, emerytowany
inspektor Scotland Yardu, jeden z uczestników
odbywającego się piętro wyżej uroczystego przyjęcia
połączonego z pokazem filmowym.
Dzięki pomocy gospodarza przyjęcia, a zwłaszcza dwojga
jego honorowych gości, dochodzenie posuwa się
naprzód. Dowody, poszlaki i przesłuchania świadków
potwierdzają hipotezę, że zabójstwo ma związek ze
sprawami z detektywistycznej przeszłości sir Fryderyka.

Ewa Krasnodębska,
Adam Hanuszkiewicz,
Jan Ciecierski, Celina
Klimczak, Józef Kostecki,
Adam Kwiatkowski,
Zdzisław Karczewski

Dramat wojenny, ukazujący działalność lewicowego
podziemia w okupowanej stolicy. Bohaterami są
członkowie Gwardii Ludowej, osią akcji zaś dzieje tajnej
drukarni "Gwardzisty" w okupowanej Warszawie. W akcję
filmu włączono nie tylko pewne elementy autentyczne
historii drukarni "Gwardzisty", ale także przedstawiono
udany zamach członków GL na rozrywkowy lokal
hitlerowski Cafe Club w odwet za hitlerowską akcję "50
powieszonych".
Dramat wojenny, ukazujący działalność lewicowego
podziemia w okupowane...

Wanda Jarszewska, Ewa
Bonacka, Karol Dorwski,
Elżbieta Kryńska, Jerzy
Pichelski, Eugeniusz
Bodo, Wanda Bartówna

Młody inżynier, Jan Leszczyc (Jerzy Pichelski), kocha się
w Julii (Elżbieta Kryńska), pannie z towarzystwa. Ta
jednak igra z jego uczuciem, na balu ostentacyjnie go
ignoruje. Zraniony w swej dumie Jan postanawia
wyjechać z Warszawy i wraca do rodzinnego miasteczka.
Tu zastaje ciężko chorą matkę (Helena Rolandowa) i
czuwającą przy jej boku piękną Amelię (Wanda
Bartówna), która pomogła starszej pani, gdy ta zasłabła
na ulicy. Matka w malignie każe przysiąc młodym
wzajemną miłość, która niebawem łą...
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Maria Żabczyńska,
Władysław Grabowski,
Helena Zarembina,
Stanisław Grolicki, Feliks
Żukowski, Alina Żeliska,
Jan Tomasik

Janek (Feliks Żukowski) i Halina (Alina Żeliska)
wyjeżdżają z rodzinnej wsi do Warszawy, gdzie Karol
(Czesław Skonieczny), szwagier Haliny, załatwił Jankowi
pracę na budowie. Po pierwszej wypłacie Karol z kolegą
zaciągają Janka na wódkę. Pijani kompani spędzają noc z
prostytutkami i Janek zaraża się chorobą weneryczną.
Wstydzi się jednak iść do lekarza i za namową Karola
idzie do znachora (Władysław Grabowski). Gdy myśli, że
jest już zdrowy dowiaduje się, że żona Karola, Zocha
(Maria Żabczyńska)...

Jan Kreczmar, Piotr
Garlicki, Eugenia
Herman, Krzysztof
Machowski, Bogdan
Niewinowski, Marian
Glinka, Barbara Burska

Dwoje młodych ludzi mieszka samotnie obok siebie,
niemal przez ścianę. Dzieli ich jednak mur różnic nie do
pokonania. On jest naukowcem na drodze do kariery.
Twardy, bezwzględny realista, idzie od sukcesu do
sukcesu. Ona jest mu bliska jedynie z powodu
zainteresowania wykonywanym zawodem. Poza tym jest
jego przeciwieństwem. Nie osiągnęła niczego, nie
powiodło się jej w pracy naukowej, w życiu osobistym.
Jest samotna, bezradna, wrażliwa i nieśmiała. Zdobywa
się na zaproszenie go do siebie. Mężczy...

Alma Kar, Stefan Gucki,
Zofia Ślaska, Konrad
Tom, Stefania Górska,
Wanda Jarszewska,
Jerzy Kobusz

Łatoszyński (Stefan Gucki), ziemianin z Kresów, po
kilkudniowym pobycie w Warszawie, wraca do majątku.
Ostatni wieczór spędza z przyjacielem Stefanem (Wiktor
Biegański) na dancingu, gdzie poznaje tancerkę Lulu
(Alma Kar). W drodze powrotnej, na tylnym siedzeniu
samochodu odkrywa poznaną w restauracji dziewczynę,
która postanowiła zrobić zadurzonemu w niej mężczyźnie
niespodziankę i razem z nim pojechać do jego wiejskiej
posiadłości. Konsternacja służby jest ogromna, stateczny
obywatel ziemski i ...

Aleksandra
Zawieruszanka, Andrzej
Antkowiak, Artur
Młodnicki, Bolesław
Abart, Zdzisław
Maklakiewicz, Tadeusz
Łomnicki, Adolf Chronicki

Obyczajowa opowieść o dwóch ludziach, mających
zupełnie różny stosunek do życia i ludzi. Pojedynek
bohaterów kończy się tragicznie.
Obyczajowa opowieść o dwóch ludziach, mających
zupełnie różny stosunek do życia i ludzi. Pojedynek
bohaterów kończy się tragicznie.

Marek Frąckowiak, Ewa
Adamska, Anna Seniuk,
Bogusz Bilewski,
Bolesław Idziak, Tadeusz
Janczar, Ireneusz
Karamon

Tymon, niekochany i odepchnięty przez matkę, niemal
całe dzieciństwo i młodość spędza w kolejnych domach
dziecka i zakładach poprawczych, z których jednak ciągle
ucieka. Namiastkę życia rodzinnego znajduje dopiero u
przypadkowo poznanego majora, zarządzającego
stadniną. Dzięki niemu postanawia zmienić swoje życie.
Zatrudnia się na budowie. Sumienność i koleżeńskość
zyskują mu dobrą opinię zarówno u zwierzchników, jak i
robotników. Zakochuje się także z wzajemnością w
dziewczynie z pobliskiego mi...
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Henryk Bąk, Alicja
Sędzińska, Andrzej
Szczepkowski, Bogumił
Kobiela, Franciszek
Pieczka, Irena
Kwiatkowska, Ludwik
Benoit

Po drogach i bezdrożach XVII Polski wędruje, zbierając
datki, kwestarz zakonu karmelitów - ojciec Makary
(Henryk Bąk). Spotyka wielmożę Krasnopolskiego (Jerzy
Ciecierski), który nie może dostać się do zamku Firlejowej
(Irena Kwiatkowska) strzeżonego przez chciwych i
podstępnych jezuitów. Obaj panowie wspólnymi siłami
próbują przechytrzyć zakonników, gdyż obaj mają w tym
swój interes. Krasnopolski liczy na majątek Firlejowej, a
Makary na zastąpienie miejscowych jezuitów braćmi
własnego zakonu. Op...

Józef Nalberczak, Teodor
Gendera, Bernard
Michalski, Włodzimierz
Skoczylas, Ignacy
Gogolewski, Bolesław
Płotnicki, Aleksander
Sewruk

Rozgrywająca się na tle dorocznego Wyścigu Dookoła
Polski historia świetnego kolarza, który z indywidualisty
przekształca się we wzorowego członka zespołu
sportowego. Ostatni etap: Kielce - Warszawa. Ważą się
losy wyścigu. Drużyna polska ma jeszcze szansę na
zwycięstwo, niewiele dzieli ją od prowadzącej
reprezentacji Węgier, w której jest jadący w żółtej
koszulce świetny kolarz Harandy (Julian Jabczyński).
Odebrać mu ją może tylko najlepszy z Polaków - Popiel
(Józef Nalberczak). Ale jest to zawo...

Ewa Krzyżewska,
Edmund Fetting, Elżbieta
Czyżewska, Andrzej
May, Jadwiga Chojnacka,
Włodzimierz Boruński,
Gustaw Lutkiewicz

Michał i Wala spędzają weekend w małomiasteczkowym
hoteliku. Wracają wspomnienia. Michał w czasie wojny
kochał dwie dziewczyny - partyzanckiego porucznika
"Listka", która zginęła w okrążeniu, i "Katarzynę",
sanitariuszkę, o której śpiewano partyzanckie piosenki.
Kiedy spotkał ją po wojnie, nie znalazł jednak u niej
zrozumienia. Natomiast Wala, córka komunisty, kochała
chłopca z NSZ, "Satyra", zawdzięczała mu życie. Starała
się, by po wojnie wrócił do normalnego życia, lecz kiedy
on zdecydował si...

Wieńczysław Gliński,
Barbara Połomska,
Hanka Bielicka, Wacław
Jankowski, Jiřina
Petrovická, Stanisław
Milski, Josef Bek

Tuma, pisarz z Czechosłowacji, zbiera materiały do
książki w towarzystwie atrakcyjnej przewodniczki, Ireny.
Ich wspólna wędrówka budzi niepokój zazdrosnych
współmałżonków.

Maria Klejdysz, Andrzej
Jurczak, Władysław
Woźnik, Wiktor Sadecki,
Kazimierz Witkiewicz,
Józef Pieracki, Wiktor
Nanowski

Historia samotnej, wychowującej czworo dzieci kobiety i
pomagającego jej syna, który - wyśmiewany przez
rówieśników - ucieka z domu i wpada w środowisko
chuliganów. Jeden dzień z życia kobiety opuszczonej
przez męża, który wybrał karierę działacza związkowego,
przodującej robotnicy w nowohuckim kombinacie,
borykającej się z trudami życia i wychowaniem czwórki
dzieci.
Historia samotnej, wychowującej czworo dzieci kobiety i
pomagającego jej syna, który - wyśmiewany przez
rówieśników - ucieka z do...
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Danuta Szaflarska,
Janina Ordężanka, Jerzy
Duszyński, Jan
Świderski, Jan
Kurnakowicz, Zofia
Jamry, Konstanty
Pągowski

Polski muzyk opowiada o swojej działalności na terenie
okupowanej Warszawy. Podczas II wojny światowej
założył uliczną orkiestrę i aktywnie działał w podziemiu.
Akcja filmu rozgrywa się od września 1939 roku do
wyzwolenia Warszawy w styczniu 1945 roku. Muzyk
Roman Tokarski (Jerzy Duszyński) opowiada
repatriantowi z Anglii swoje wojenne przeżycia. Po zajęciu
Warszawy przez Niemców Roman założył uliczną
orkiestrę. Wraz z siostrą Haliną należał do podziemnej
organizacji, dla której przewoził broń ...

Marek Kondrat, Roman
Wilhelmi, Roman
Skamene, Čestmír
Řanda, Michał Pawlicki,
Martin Hron, Stanisława
Celińska

Młody chłopak ze wsi rozpoczyna pracę jako pomywacz w
restauracji. Szybko awansuje i przechodzi kolejne
szczeble kariery.
Bohater filmu, Roman Boryczko, młody chłopak ze wsi,
zaczyna pracę w restauracji ,,Pacyfik". Rozpoczyna pracę
jako pomywacz, poznaje świat dotąd mu obcy, w którym,
by piąć się wyżej, najlepiej być lizusem i cwaniakiem,
znosić upokorzenia i pomiatanie przez starszych kolegów.
Roman szybko awansuje, ale broni się także ze
wszystkich sił przed moralnym upadkiem i wyzbyciem się
...

Maria Nowotarska,
Stanisław Jaśkiewicz,
Magdalena Zawadzka,
Krzysztof Kalczyński,
Lidia Korsakówna, Alicja
Wyszyńska, Andrzej
Jurczak

Para młodych ludzi, kreowana na "zawodowych"
zakochanych traci całą spontaniczność swego uczucia.
Dziewczyna imieniem Kajtek i Maciej udają parę
zakochanych, rozpisany został bowiem konkurs dla
fotoamatorów, polegający na odnalezieniu na nadmorskiej
plaży pary zakochanych. Ale Maciek zainteresuje się
Renatą, żoną lekarza. Tymczasem Kajtek jest w nim
naprawdę zakochana. Podczas sztormu dziewczynę
porywa fala. Ratuje ją fotograf Tadek i ratownik. Ten drugi
zginie jednak, kiedy pośpieszy na pomoc t...

Aleksander Bardini,
Jadwiga
Colonna-Walewska,
Daniel Olbrychski

Czarno-biały telewizyjny film krótkometrażowy. Student w
domu u swojego profesora, próbuje uzyskać zaliczenie.
Nie podejrzewa jednak, że zwyczajne zadanie z fizyki
stanie się dla niego testem charakteru i moralności.
Czarno-biały telewizyjny film krótkometrażowy. Student w
domu u swojego profesora, próbuje uzyskać zaliczenie.
Nie podejrzewa jednak, że zwyczajne zadanie z fizyki
stanie się dla niego testem charakteru i moralności.

Bożena Kurowska,
Grażyna Staniszewska,
Andrzej May, Andrzej
Kostenko, Zbigniew
Cynkutis, Roman
Kłosowski, Wojciech
Siemion

Okupowana Warszawa, rok 1944. Film opowiada o
przygotowaniu i realizacji zamachu na dowódcę SS i
policji na dystrykt warszawski, generała Franza
Kutscherę, zwanego "katem Warszawy".
Okupowana Warszawa, rok 1944. Film opowiada o
przygotowaniu i realizacji zamachu na dowódcę SS i
policji na dystrykt warszawski, generała Franza
Kutscherę, zwanego "katem Warszawy".
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Arkadiusz Bazak, Ignacy
Gogolewski, Edward
Rauch, Andrzej
Hrydzewicz, Juliusz
Berger, Zbigniew
Korepta, Jerzy Rogowski

Akcja rozpoczyna się jesienią 1925 roku. Wiosną
rozpoczyna się kryzys rządowy. Wincenty Witos tworzy
rząd, ale rozbity Sejm nie jest zdolny do pracy. W tej
sytuacji Józef Piłsudski postanawia przejąć władzę; 12
maja 1926 roku, mając poparcie lewicy, rusza na
Warszawę. Po zakończeniu walk Witos składa dymisję.
On i jego zwolennicy są prześladowani, a Sejm nie potrafi
nic z tym zrobić. Po rozwiązaniu Sejmu działacze
"Centrolewu" zostają aresztowani i osadzeni w więzieniu
w Brześciu...
Akcja rozpo...

Maria
Balcerkiewiczówna,
Krystyna Ankwicz,
Stanisław Sieczka,
Zbigniew Staniewicz,
Tadeusz Muller,
Stanisław Piaskowski,
Tadeusz Ordeyg

Młody turysta, Stefan Reliński (Wacław Pawłowski),
dochodzi do zdrowia w chacie górala, Jaśka Liptowskiego
(Stanisław Sieczka), który uratował go, gdy ten uległ
wypadkowi podczas samotnej wędrówki w Tatrach.
Opiekuje się nim troskliwie żona gospodarza, młoda i
piękna Marysia (Krystyna Ankwicz). Gdy Jasiek dowiaduje
się o romansie, który połączył oboje, wypędza
nieszczęsną z domu. Z postanowieniem zemsty podąża
za Stefanem, który wybrał się na górską wspinaczkę i na
urwistym zboczu dochodzi do za...

Zdzisław Maklakiewicz,
Ewa Wiśniewska, Emil
Karewicz, Leon
Niemczyk, Kazimierz
Rudzki, Petra Kelling,
Wacław Kowalski

Krystyna Królówna,
Zbigniew Koczanowicz,
Krystyna Chimanienko,
Włodzimierz Kmicik,
Jolanta Bohdal, Zygmunt
Kęstowicz, Zbigniew
Józefowicz

Młody uczony - Jacek Leman, zostaje zaproszony na
sympozjum naukowe do Wiednia. Życzliwy kolega z
Instytutu pożycza mu walizkę. U celu podróży okazuje się,
że w walizce ukryto 10000 dolarów. Prawowity właściciel
walizki ginie w wypadku samochodowym. Na miejscu
tego wypadku zostaje znaleziona zapalniczka- ten z
pozoru błahy przedmiot będzie przyczyną licznych
komplikacji
Młody uczony - Jacek Leman, zostaje zaproszony na
sympozjum naukowe do Wiednia. Życzliwy kolega z
Instytutu pożycza mu walizkę...

Helena Grossówna,
Aleksander Żabczyński,
Jadwiga Andrzejewska,
Michał Znicz, Antoni
Fertner, Stanisław
Sielański, Józef Orwid

W Instytucie Dokształcającym dla Dziewcząt funkcję
nauczyciela muzyki pełni konserwatywny prof.
Frankiewicz (Michał Znicz). Pewnego dnia zjawia się w
pensjonacie jego bratanek Stefan (Aleksander
Żabczyński). Stryj, znając skłonność młodzieńca do
hulanek i łamania serc niewieścich, pragnie się go jak
najszybciej pozbyć. Urażony chłodnym przyjęciem Stefan
wychodzi. Udaje się na pobliską przystań, gdzie wpada do
wody. Tym razem trafia do mieszkania stryja jako cudem
ocalony topielec. Zapytany o naz...
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Anna Seniuk, Janusz
Gajos, Jan Peszek, Anna
Tomaszewska, Maria
Nowotarska, Agata
Pilitowska-Lis, Andrzej
Grabowski

Niewątpliwie największą popularność przyniosły
czeskiemu pisarzowi "Igraszki z diabłem" - polską
prapremierę przygotował Leon Schiller w Teatrze Wojska
Polskiego w Łodzi w 1948 r., później wystawiano tę baśń
sceniczną w adaptacji lalkowej Władysław Jaremy, a
inscenizację telewizyjną w 1980 r. zrealizował twórca
dzisiejszego spektaklu, Tadeusz Lis. W swojej ojczyźnie i dzięki przekładom także poza nią - Jan Drda (1915-70)
był ceniony również jako autor powieści (debiut z 1940 r.
"Miasteczko na ...

Kazimierz Witkiewicz,
Wiesława Mazurkiewicz,
Mieczysław Grąbka,
Antonina
Gordon-Górecka, Janusz
Sykutera, Maria
Nowotarska, Jan
Krzyżanowski

Główną bohaterką jest Anna - wybitna pani lekarz
pediatra. Przeżyła ciężkie lata wojny w obozie
koncentracyjnym i nie potrafi zaakceptować postępowania
córki Natalii, która wykorzystuje układy i dba tylko o dobra
materialne. W Annie odżywają wspomnienia z roku 1939,
gdy do Polski przyjeżdża Piotr, o którym wieść zaginęła
przed czterdziestu pięciu laty. Razem odwiedzają miejsca
dla nich ważne: Oświęcim, Sachsenhausen i
Ravensbruck.
Jedna z pierwszych i zarazem najbardziej znana z etiud
studenckich Wiszniewskiego, również dlatego, że wydaje
się zapowiadać śmierć reżysera. Ta nagrodzona na
festiwalu w Oberhausen etiuda w niewielkim stopniu
przypomina późniejsze filmy Wiszniewskiego. Jej bohater
nie jest osadzony w żadnym środowisku, film w żaden
sposób nie nawiązuje do dokumentalizmu, nie dotyka
sfery polityki czy zbiorowej świadomości. Film jest próbą
oddania subiektywnych stanów bohatera za pomocą
ekspresjonistycznej fotog...
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Kalina Jędrusik, Maciej
Damięcki, Jolanta
Bohdal, Jerzy Turek,
Bogusław Sochnacki,
Jan Kobuszewski, Ludwik
Benoit

Trzy nowele ukazujące perypetie sportowców różnych
dyscyplin. Rezerwowy bramkarz Antoni dostaje szansę
zagrania w meczu w zastępstwie chorego kolegi. Hanka i
Piotr, choć są w sobie zakochani, spotykają się tylko
zawodach. Do miasteczka, gdzie znajduje się meta etapu
wyścigu kolarskiego, pierwszy przyjeżdza Adam.
Mieszkańcy świętują jego zwycięstwo.
Trzy nowele ukazujące perypetie sportowców różnych
dyscyplin. Rezerwowy bramkarz Antoni dostaje szansę
zagrania w meczu w zastępstwie chorego kolegi...

Piotr Kąkolewski, Andrzej
Łapicki, Mariusz
Dmochowski, Beata
Nowicka, Grażyna
Staniszewska, Bogusław
Sochnacki, Ewa
Krzyżewska

Górskie uzdrowisko, lata 30. ubiegłego wieku. Zamożny
fabrykant Widmar dowiaduje się przypadkiem o romansie
żony, Rebeki, z doktorem Tamtenem. Mąż rozpoczyna
prywatne śledztwo, docierając do asystenta doktora i
krawca Golda, który informuje o ich schadzkach w
pobliskiej garsonierze. Razem organizują zasadzkę na
kochanków. Jednak zbieg okoliczności powoduje, że
Widmar nie może potwierdzić podejrzeń, a czułe
zapewnienia Rebeki każą mu uwierzyć w jej niewinność.
Górskie uzdrowisko, lata 30. ubiegł...
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Zbigniew Skowroński,
Ryszard Piekarski,
Bohdan Ejmont, Leon
Łuszczewski, Władysław
Walter, Józef Karbowski,
Jerzy Kaczmarek

W szkole morskiej kapitan Kapera faworyzuje Antka,
chłopaka z "dobrego domu". Toleruje jego lenistwo i
nieuctwo, na egzaminie podsuwa mu gotowe rozwiązania
zadań . . . W czasie rejsu szkolnego "Darem Pomorza"
Antek uświadamia sobie, jak trudna i odpowiedzialna jest
praca na morzu. Prosi o pomoc kolegę, Józka, lecz ten
nie bardzo wierzy w jego szczerość. Podczas mgły, Antek
źle oblicza kurs i skierowuje statek na skały. Na szczęście
nie dochodzi do katastrofy.
W szkole morskiej kapitan Kapera fa...

Emil Karewicz, Zbigniew
Skowroński, Zygmunt
Zintel, Wanda Łuczycka,
Barbara Rachwalska,
Ryszard Wojciechowski,
Stanisław Libner

Osadzony Józef Rybicki zbiegł z więzienia. W trakcie
ucieczki zabił strażnika. Jest jednak ktoś, kto potrafi go
odnaleźć. I nie tylko odnaleźć. Porucznik MO odkłada
pistolet do szuflady. Jego jedyną bronią w tej akcji będą:
instynkt, empatia i umiejętność psychologicznej
manipulacji. Chce więcej niż tylko pojmać zbiega. Chce
go pokonać. Ścigający i ścigany. Kat i ofiara.
Osadzony Józef Rybicki zbiegł z więzienia. W trakcie
ucieczki zabił strażnika. Jest jednak ktoś, kto potrafi go
odnaleźć. I n...

Maciej Maciejewski,
Wanda
Elbińska-Robaczewska,
Janina Jabłonowska,
Tadeusz Kondrat, Janina
Traczykówna, Ignacy
Machowski, Bronisław
Pawlik

Na przyjęciu u lady Windermere furorę wśród gości,
szczególnie dam, robi chiromanta Podgers (Ignacy
Machowski). Poproszony o odczytanie z dłoni losu lorda
Artura Savile'a (Andrzej Łapicki) wróżbita udziela
wymijających odpowiedzi, dopiero podczas rozmowy w
cztery oczy wyjawia mężczyźnie, że zostanie on
mordercą. W obliczu tej sytuacji przygotowujący się
właśnie do ślubu lord Savile postanawia tymczasowo
odłożyć plany, aby najpierw wypełnić swe przeznaczenie.
Okazuje się jednak, że nie jest to wc...

Ewa Krzyżewska,
Zbigniew Cybulski, Piotr
Pawłowski, Edmund
Fetting, Gustaw
Lutkiewicz, Mieczysław
Milecki, Adam
Pawlikowski

Seria strzałów zatrzymuje pędzący samochód. Kierowca i
strażnik ponoszą śmierć, a zamaskowany bandyta rabuje
worek z pieniędzmi. Okazuje się, że w samochodzie była
jeszcze dziewczyna- Małgorzata (Ewa Krzyżewska), która
widziała twarz uciekającego zbrodniarza. Pod opieką
kapitana Ziętka (Zbigniew Cybulski) udają się do
nadmorskiej miejscowości, by w tłumie wczasowiczów
odnaleźć mordercę. Kolejne morderstwo dowodzi, że
zbrodniarz jest na tropie Małgorzaty.
Seria strzałów zatrzymuje pędzący samoch...

Zygmunt Hübner,
Barbara Brylska, Ryszard
Filipski, Piotr Pawłowski,
Krzysztof Żurek, Tadeusz
Bartosik, Arkadiusz
Bazak

Emerytowany kapitan milicji opowiada dziennikarzowi o
swej ostatniej akcji - prowadzonym na własnym rękę
śledztwie w sprawie zagadkowej śmierci dziewczyny.
Kapitan MO, Siwy, prowadzi na własną rękę śledztwo w
sprawie śmierci Ewy Salm, zwanej Księżniczką. Była ona
świadkiem w procesie, w którym oskarżony przyznał się
do winy i został skazany na 9 lat więzienia. Siwy ma
jednak wątpliwości i z narażeniem życia dąży do ujęcia
prawdziwego mordercy.
Emerytowany kapitan milicji opowiada dziennikarzowi...
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Witold Pyrkosz, Leon
Niemczyk, Tadeusz
Somogi, Andrzej
Krasicki, Janusz
Warnecki, Piotr
Pawłowski, Ewa
Krasnodębska

Forpoczta wyprawy etnograficznej do dorzeczy Amazonki
- profesor Felix i fotoreporter Max Schmidt - natrafia w
dżungli na kolonię zorganizowaną na wzór obozów
koncentracyjnych i rządzoną przez hitlerowskich
zbrodniarzy, zbiegłych z Niemiec w 1945 roku. Jeden z
białych mieszkańców kolonii chce uciec i prosi o pomoc
profesora. Ten przypłaca to życiem, pomówiony bowiem
zostaje o to, że jest agentem izraelskiego wywiadu.
Śmiercią kończy się także próba ucieczki młodego
Odyna, innego białego członka ...

Jan Kurnakowicz, Jacek
Woszczerowicz, Ryszard
Barycz, Danuta
Szaflarska, Tadeusz
Kondrat, Edward Fertner,
Stefan Bartik

Zachowująca wierszowany tekst oryginału adaptacja
obyczajowej komedii szlacheckiej o miłości Wacława i
Klary, zalotach Cześnika Raptusiewicza do Podstoliny,
sporze o mur graniczny między Cześnikiem a Rejentem
Milczkiem oraz o przygodach Papkina.
Zachowująca wierszowany tekst oryginału adaptacja
obyczajowej komedii szlacheckiej o miłości Wacława i
Klary, zalotach Cześnika Raptusiewicza do Podstoliny,
sporze o mur graniczny między Cześnikiem a Rejentem
Milczkiem oraz o przygodach Papkina.

Jan Świderski, Joanna
Jędryka, Czesław
Wołłejko, Krzysztof
Kalczyński, Emilia
Krakowska, Wojciech
Pokora, Aleksander
Dzwonkowski

Arcydzieło komediopisarstwa. Najpopularniejszy i
najwybitniejszy utwór mistrza Aleksandra Fredry
(1793-76). Sztuka, która od swej premiery w 1834 r. nie
schodzi z polskich scen. U źródeł pomysłu Fredry legła
"powieść gminna", zaczerpnięta z zamierzchłej
przeszłości. Historię rodowego sporu Firlejów i
Skotnickich, zwaśnionych współwłaścicieli zamku w
Odrzykoniu (w którego posiadanie nb. wszedł Fredro po
ślubie z Zofią z Jabłonowskich), komediopisarz przeniósł
w czasy sobie współczesne, tuż po upa...

Bolesław Płotnicki,
Wirgiliusz Gryń, Zdzisław
Szymański, Bogdan
Łysakowski, Aleksander
Maciejewski, Jan
Maciejowski, Władysław
Ebert

Dramat psychologiczny; emerytowany marynarz, po 40
latach nieobecności powraca do rodzinnej wsi, by spędzić
tam resztę życia. Po czterdziestu latach pracy na morzu
wraca do swej rodzinnej wioski na Suwalszczyźnie
bosman Ignacy Krzemiński. Spotkanie z dawną
ukochaną, teraz wdową z czworgiem dzieci, kończy się
fiaskiem, nic ich już nie łączy. Również zetknięcie z
krewnymi i dawnymi znajomymi uświadamiają Ignacemu,
że jest tu obcym człowiekiem. Nie przestaje tęsknić za
morzem. Wymyka się nocą z dom...

Elżbieta Kępińska, Lidia
Korsakówna, Jerzy
Kaczmarek, Mieczysław
Voit, Janusz Bylczyński,
Zdzisław Kuźniar,
Tadeusz Kosudarski

W czasie walk w Bieszczadach z bandami UPA udaje się
porucznikowi Mosurowi dostać prowidnyka i zabić go. Po
latach oskarżony zostaje o współpracę z banderowcami:
dla zdobycia ich zaufania brał bowiem udział w kilku
krwawych akcjach terrorystycznych. Odnalezione
dokumenty uwalniają go od winy. Wraca w Bieszczady,
gdzie pracuje jako inżynier.
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Maria Malicka, Krystyna
Długołęcka, Antoni
Różański, Józefa
Modzelewska, Jerzy
Marr, Tadeusz Fijewski,
Mariusz Maszyński

Bogumił Kobiela, Maria
Ciesielska, Helena
Dąbrowska, Barbara
Kwiatkowska, Wojciech
Siemion, Adam
Pawlikowski, Edward
Dziewoński

Historia życia Jana Piszczyka - oportunisty, któremu los
ciągle płata figle.
Jan Piszczyk od wczesnej młodości starał się jak najlepiej
dopasować do aktualnej tendencji społecznej i politycznej.
Przed wojną zapisał się do harcerstwa. Niestety, mimo
usilnych starań, skompromitował się podczas defilady.
Niezrażony niepowodzeniem zapragnął zostać
korporantem, lecz podczas antysemickich zajść na
uniwersytecie wzięto go za Żyda. Podczas wojny założył
upragniony mundur podchorążego, ale trafił do ofl...

Ewa Wiśniewska,
Mirosława Marcheluk,
Jerzy Karaszkiewicz,
Marek Herbik, Janusz
Paluszkiewicz, Monika
Alwasiak, Agnieszka
Skubisz

Marek Krajewski, uczeń warszawskiego liceum gra w
drużynie piłkarskiej swojej szkoły, ale za wszelką cenę
pragnie się wybić. Kiedy w decydującym meczu, trener
nie wystawia do gry jego i kolegę, zdesperowany chłopak
rozpowiada po szkole wiadomość, ze kapitan Markoniec
"sprzedał" mecz i dlatego pozbył się najlepszych
zawodników. Narasta konflikt w drużynie. Jednak to nie
jedyne problemy chłopca. Zarówno jego, jak i siostrę
Irminę wychowuje tylko matka, która związała się z
żonatym mężczyzną. Marka...

Zofia Małynicz, Jadwiga
Andrzejewska, Stanisław
Milski, Wacław Kowalski,
Andrzej Kozak, Ryszard
Wojciechowski, Zygmunt
Zintel

Historia zamożnego rolnika, który po odejściu najemników
do spółdzielni, dzięki atawistycznemu przywiązaniu do roli
podejmuje wysiłek samotnej uprawy ziemi. Ślemień jest
zamożnym rolnikiem i uczciwym człowiekiem, głęboko
przywiązanym do swej ziemi, do swego gospodarstwa.
Boryka się jednak z coraz większymi trudnościami.
Chłopi, którzy kiedyś u niego pracowali, przenoszą się do
pobliskiej spółdzielni produkcyjnej . . .
Historia zamożnego rolnika, który po odejściu najemników
do spółdzielni, dzię...

Włodzisław Ziembiński,
Maria Kierzkowa,
Zygmunt Zintel, Ligia
Branice, Bogusz
Bilewski, Maria
Ciesielska, Tamara
Pasławska

Stary kolejarz staje wobec konfliktów, zrodzonych z
nieoczekiwanego ożenku syna z obcą kobietą, nie zaś z
kochającą go miejscową dziewczyną. Małe kresowe
miasteczko. Z wojny wraca do domu syn starego
zawiadowcy stacji, niespodziewanie przywożąc ze sobą
żonę. Dramat kochającej go i czekającej na niego córki
sąsiada, Celinki, oraz ojca, który w niej widział swą
synową...
Stary kolejarz staje wobec konfliktów, zrodzonych z
nieoczekiwanego ożenku syna z obcą kobietą, nie zaś z
kochającą go miejscow...
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Dramat, Fantasy, Krótkometrażowy

Jan Kobuszewski,
Wanda Koczeska,
Ryszard Barycz, Andrzej
Antkowiak, Marian
Nowicki, Piotr Pawłowski,
Andrzej May

Trochę makabryczna, ale bardziej ironiczna opowieść o
niestałości uczucia kobiety. Młody i utalentowany artysta
Offland ma piękną, kochającą żonę i oddanego
przyjaciela Frazera. Mogłoby się wydawać, że niczego
więcej nie trzeba mu do szczęścia. Niestety, Offland jest
też nieuleczalnie chory, w oczy zagląda mu śmierć.
Frazer podsuwa mu pomysł, by zasięgnął rady bawiącego
właśnie przejazdem w mieście tajemniczego doktora
Lilusa-Cagliostra. Przedziwny uczony, który twierdzi, że
żyje na ziemi już ki...
Pudełko zapałek... Fabuła filmu opowiada o narodzinach
miłości między Księżniczką i Wartownikiem. Jednak
wystarczy jedna chwila, aby to uczucie uległo
zniszczeniu...
Pudełko zapałek... Fabuła filmu opowiada o narodzinach
miłości między Księżniczką i Wartownikiem. Jednak
wystarczy jedna chwila, aby to uczucie uległo
zniszczeniu...
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Piotr Łysak, Tomasz
Hudziec, Bronisław
Pawlik, Michał Pawlicki,
Jan Nowicki, Hanna
Skarżanka, Henryk
Boukołowski

Film opowiada o dojrzewaniu wrażliwego chłopca. Jest
jednym z ważniejszych debiutów w powojennym kinie
polskim. Stanowi ciąg luźno powiązanych epizodów i
ukazuje, jak na pozór mało ważne momenty życia
kształtują charakter człowieka. Jest buntem przeciwko
tłamszeniu indywidualności przez totalitarny system
polityczny i służące uniformizacji metody wychowawcze.
[opis dystrybutora]
Film opowiada o dojrzewaniu wrażliwego chłopca. Jest
jednym z ważniejszych debiutów w powojennym kinie
polskim. Stano...

Jerzy Bińczycki, Anna
Dymna, Tomasz
Stockinger, Bernard
Ładysz, Bożena Dykiel,
Artur Barciś, Andrzej
Kopiczyński

Historia znanego chirurga Wilczura, którego opuszcza
ukochana żona. Zrozpaczony lekarz zaczyna pić i wdaje
się w burdę, co skutkuje utratą pamięci.
Bohater filmu, profesor Wilczur, od którego odeszła żona
z ukochaną córeczką, szuka zapomnienia w alkoholu.
Ciężko raniony w głowę podczas bójki w podmiejskim
szynku traci pamięć. Mija piętnaście lat. Policja
zatrzymuje błąkającego się gdzieś na prowincji
mężczyznę bez dokumentów, który nie zna swojego
nazwiska. Aby uniknąć aresztowania, włóczęga kr...

Kazimierz
Junosza-Stępowski,
Elżbieta Barszczewska,
Witold Zacharewicz,
Stefan Hnydziński,
Włodzimierz Łoziński,
Halina Marska, Helena
Buczyńska

Prof. Rafał Wilczur (Kazimierz Junosza-Stępowski),
cieszący się powszechnym szacunkiem naczelny lekarz
kliniki kardiochirurgicznej w Warszawie, jest znakomitym
chirurgiem o europejskiej renomie. W dniu rocznicy ślubu
spotyka go tragedia, opuszcza go żona Beata (Elżbieta
Barszczewska), która zaniedbywana przez męża
zakochuje się w młodym leśniczym Janie (Marian
Wyrzykowski). Zabiera ze sobą córeczkę Marysię.
Zrozpaczony Wilczur, dla którego Beata była największą
miłością życia, załamuje się. Wyc...
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Jerzy Jogałła, Jadwiga
Andrzejewska, Zygmunt
Maciejewski, Edward
Radulski, Tadeusz
Kalinowski, Krzysztof
Fus, Leszek Herdegen

Rok 1940. Trener niemiecki usiłuje nieskutecznie nakłonić
sławnych polskich narciarzy do startu w barwach
hitlerowskiego klubu. Sportowcy podejmują pracę
konspiracyjną - zostają kurierami na szlaku Zakopane Budapeszt. Przewożą meldunki i przesyłki. Akcją kieruje
kapitan "Szarotka". Niemcy wpadają na tropo jednej z
kurierek, Hanki.
Rok 1940. Trener niemiecki usiłuje nieskutecznie nakłonić
sławnych polskich narciarzy do startu w barwach
hitlerowskiego klubu. Sportowcy podejmują pracę
konspiracy...

Wiesław Wójcik,
Tadeusz Madeja, Adam
Raczkowski, Ewa
Ciepiela, Maciej Szary,
Ferdynand Wójcik,
Janusz Szydłowski

Historia zdziesiątkowanego oddziału byłej AK, który
jesienią 1945 schodzi z gór do jednej z wiosek
Żywiecczyzny, gdzie następuje ostateczna klęska garstki
straceńców. Jesień 1945 roku. Oddział AK dowodzony
przez "Groźnego" nie złożył broni. Wyrwawszy się z
okrążenia zajmuje wieś na Żywiecczyznie. Rannego
"Kordiana" pielęgnuje miejscowa nauczycielka, Marta.
Wiejski lekarz Stefan, dawny kolega "Groźnego", stara się
go nakłonić, by opuścił wieś i nie narażał jej
mieszkańców. W końcu "Groźny" zostaj...

Tadeusz Borowski,
Wacław Kowalski, Jerzy
Turek, Saturnin
Żórawski, Mieczysław
Święcicki, Jerzy Bączek,
Maria Rabczyńska

Współczesny dramat psychologiczny, którego akcja
rozgrywa się w środowisku doświadczalnych pilotów oblatywaczy. [www.filmpolski.pl]
Współczesny dramat psychologiczny, którego akcja
rozgrywa się w środowisku doświadczalnych pilotów oblatywaczy. [www.filmpolski.pl]

Wiesław Michnikowski,
Maria Kaniewska,
Wieńczysław Gliński,
Lucyna Winnicka, Janusz
Bylczyński

Prywatny detektyw Frank Venture w przebraniu kelnera
prowadzi w kawiarni jedno ze swoich śledztw, zachowując
się jednak wyjątkowo dziwnie jak na kelnera (siada lub
kuca przy stoliku gości, chowa się za ich plecami,
konsumuje ich ciastko, wypija ich kawę i jeszcze wystawia
im rachunek za przyjęcie zamówienia). W realizacji
detektywistycznego zadania przeszkadzają mu jednak
klienci lokalu najpierw sama panna Mary Black, a potem
dosiadający się do niej pan William Gray. Para ta bierze
detektywa za ...

Stanisław Gronkowski,
Ryszard Wojtyłło,
Aleksander Fogiel,
Jadwiga Chojnacka,
Barbara Horawianka,
Ryszard Pietruski,
Elżbieta Kępińska

Dwaj żołnierze spędzają niedzielę na przepustce we
Wrocławiu, Kwiatek interesuje się wyłącznie uwodzeniem
dziewcząt, natomiast Pietrek chce wolny czas spędzać
inaczej. Odwiedza taksówkarza Romana. Jadą do
strażaka Felka, którego Roman swata z samotną
dziewczyną . . . W następną niedzielę Kwiatek usiłuje
uwodzić Bronkę, bileterkę w kinie, która marzy jednak o
swoim ukochanym lotniku . . . Pietrek idzie na koncert w
filharmonii . . . A w następną niedzielę znów obaj
żołnierze wyjdą na przepustkę.
...
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Tadeusz Chudecki,
Wiesław Michnikowski,
Bronisław Pawlik, Joanna
Szczepkowska, Mirosław
Konarowski

"Złej naturze nie wygodzisz; jakbyś węża ugłaskać chciał,
a on przecię kąsa" - tym mottem z Andrzeja Maksymiliana
Fredry opatrzył jego młody krewniak jedną ze swych
pierwocin dramatycznych. "Zrzędność i przekora.
Komedia w jednym akcie wierszem" - to bowiem jedna z
wczesnych prac literackich późniejszego autora "Ślubów
panieńskich", już wszakże zwiastująca wielki talent,
lekkość i finezję wiersza, mistrzostwo w kreowaniu
scenicznych charakterów.
Oś konstrukcyjna fabuły jest prosta. Jak często ...

Grażyna Kreusch, Marek
Kreusch

Ewa Krzyżewska, Adam
Hanuszkiewicz, Tadeusz
Pluciński, Andrzej
Nowakowski, Elżbieta
Czyżewska, Bronisław
Darski, Leopold Rene
Nowak

Janusz Gajos, Kazimierz
Kaczor, Zygmunt
Malawski, Mieczysław
Stoor, Bogdan Baer,
Jerzy Karaszkiewicz,
Andrzej Gazdeczka

Leszek Biskup, Jerzy
Karaszkiewicz, Krystyna
Sienkiewicz

Zakopane. W schronisku Murowaniec odbywa się
jazz-camping, na którym pojawia się Zuzanna (Ewa
Krzyżewska), gwiazda filmowa. Jazzman Filip jest nią
zauroczony, ale kobieta nie traktuje go poważnie.
Zuzanna poznaje dwóch grotołazów Karola (Tadeusz
Plucinski) i Marka (Adam Hanuszkiewicz), którzy jej
bardzo imponują. Zachwyceni dziewczyną, zabierają ją na
wyprawę do jaskini.
Zakopane. W schronisku Murowaniec odbywa się
jazz-camping, na którym pojawia się Zuzanna (Ewa
Krzyżewska), gwiazda filmowa. J...
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Olgierd Łukaszewicz,
Andrzej Herder, Janusz
Bylczyński, Konrad
Morawski, Wacław
Kowalski, Marian Łącz,
Krzysztof Chamiec

Skrócona wersja filmów "Kierunek Berlin" i "Ostatnie dni"
przedstawiająca z perspektywy szeregowego polskiego
żołnierza końcową fazę wielkiej ofensywy 1945 roku.
Skrócona wersja filmów "Kierunek Berlin" i "Ostatnie dni"
przedstawiająca z perspektywy szeregowego polskiego
żołnierza końcową fazę wielkiej ofensywy 1945 roku.

Lidia Wysocka,
Mieczysława Ćwiklińska,
Władysław Walter,
Aleksander Żabczyński,
Igo Sym, Wanda
Orzechowska, Maria
Buchwald

Tytułowa "Złota Maska" to nazwa kabaretu w którym
pracę podejmuje Magda Nieczajówna. Zajęcie to jest dla
niej szansą na wyrwanie się ze sklepu rzeźnickiego
swego ojca do "lepszego życia". Osiąga swój cel zdobywa uznanie i popularność, stając się gwiazdą rewii.
Dzięki występom poznaje Ksawerego Runickiego,
zamożnego dziedzica majątku "Wysokie Progi". Zostaje
jego żoną i wstępuje w świat arystokratów. Jednak podłe
intrygi i podstępy nowego środowiska stawiają pod
znakiem zapytania sens jej małże...

Krzysztof Chamiec,
Barbara Krafftówna,
Adam Pawlikowski,
Elżbieta Czyżewska,
Aleksander Fogiel, Jan
Kobuszewski, Władysław
Kowalski

Do turoszowskiego kombinatu przyjeżdża chłopak - szuka
przygody, dobrego zarobku. Zaprzyjaźnia się z
geologiem, Piotrem, który pomaga mu znaleźć pracę i
miejsce w hotelu robotniczym. Skłócony ze
współlokatorami jednak odchodzi. Kiedy w miasteczku
zjawia się człowiek, który go szuka, chłopak postanawia
uciec za granicę . . . Okazuje się, że niepotrzebnie się
boi, bo wtedy na szosie nie zabił człowieka, lecz psa.
Podejmuje więc pracę w swoim zawodzie jako szofer.

Wacław Ulewicz, Silviu
Stănculescu, Jerzy
Czupryniak, Zbigniew
Kłodawski, Dan
Condurache, Mitică
Popescu, Magdalena
Celówna-Janikowska

Akcja filmu toczy się w 1939 roku. Z Warszawy wyruszył
transport złota. W Rumunii złoto zostaje przeładowane do
innych pociągów. Polują jednak na nie Niemcy ...

Jan Łomnicki
Etiuda
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Barbara Połomska, Jan
Świderski, Bum Krüger,
Zbigniew Wójcik,
Zbigniew Cybulski, Sonja
Ziemann, Ilse Steppat

Akcja "Ósmego dnia tygodnia" toczy się w Warszawie, u
schyłku lat pięćdziesiątych. Piotr i Agnieszka kochają się,
lecz nie mogą znaleźć spokojnego kąta, żeby choć przez
chwilę pobyć sam na sam. On nie ma dachu nad głową,
ona zaś mieszka w małym, obskurnym mieszkanku z
rodzicami, bratem alkoholikiem i sublokatorem. Piotr robi
co może, by znaleźć dla siebie i dziewczyny jakieś lokum.
Wreszcie szczęście się doń uśmiecha, lecz jest to
uśmiech szyderczy. Jego ukochana bowiem oddaje się
przygodnie spo...

Ignacy Machowski,
Stanisław Łapiński
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Joanna Żółkowska,
Janusz Gajos, Ewa
Dałkowska, Danuta
Kowalska

Aleksander Gelman - współczesny dramaturg rosyjski,
przypisywany był jeszcze do niedawna do nurtu
"neoprodukcyjnego". Jego wczesne sztuki, takie jak
"Protokół pewnego zebrania partyjnego", "Sprzężenie
zwrotne" czy "My, niżej podpisani" rozgrywały się zwykle
na placach wielkich budów socjalizmu, w dyrektorskich
gabinetach i lokalach terenowych komitetów partyjnych.
Tłem dialogu i perypetii bohaterów były dygnitarskie
biurka, stoły prezydialne pokryte obowiązkowo zielonym
suknem oraz "rekwizyty" r...

Zbigniew Dobrzyński,
Marta Lipińska, Irena
Orska, Andrzej
Balcerzak, Jacek
Fedorowicz, Jerzy
Jogałła, Jerzy
Karaszkiewicz

Jest to etiuda fabularna, w której autor wyraźnie zadbał o
wiarygodność przedstawienia środowiska kolejarskiego.
W pierwszej scenie jej bohater przechodzi na emeryturę,
żegnany ceremonialnie przez towarzyszy pracy.
Transparent Towarzyszowi Zbigniewowi Pietrakiewiczowi
wiele szczęścia i słodyczy na emeryturze PKP życzy to
subtelny żart z kultury transparentów, które były
nieodłącznym elementem pejzażu PRL-u. W następnych
ujęciach tej krótkiej etiudy jałowemu życiu emeryta
przeciwstawione są peł...
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Tadeusz Borowski,
Edmund Fetting,
Bolesław Abart, Ireneusz
Kaskiewicz, Piotr
Krukowski, Jan
Kasprzykowski, Jan
Zdrojewski

Akcja filmu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. Z małych
cmentarzy i kostnic, w tajemniczych okolicznościach giną
zwłoki. Śledztwo podejmuje młody inspektor Scotland
Yardu.[www.filmpolski.pl]
Akcja filmu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. Z małych
cmentarzy i kostnic, w tajemniczych okolicznościach giną
zwłoki. Śledztwo podejmuje młody inspektor Scotland
Yardu.[www.filmpolski.pl]

Ryszard Pietruski, Jan
Koecher, Witold
Dederko, Kazimierz
Rudzki, Jacek
Woszczerowicz, Zofia
Jamry, Lech Ordon

Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Pewien dziennikarz
ma wyruszyć w podróż pociągiem. Jednak przed
wyjazdem odwiedza go dziwny i tajemniczy nieznajomy,
który opowiada mu historię swej śmierci w katastrofie
kolejowej. Dziennikarz po tym co usłyszał rezygnuje z
podróży.
Film z cyklu "Opowieści niezwykłe". Pewien dziennikarz
ma wyruszyć w podróż pociągiem. Jednak przed
wyjazdem odwiedza go dziwny i tajemniczy nieznajomy,
który opowiada mu historię swej śmierci w katastrofie
kolejowej. Dziennikarz...

Andrzej Łapicki

Film o złocie młodych przodowników pracy w Warszawie,
który odbywał się w dniach 20-22 VII 1952 r.
Film o złocie młodych przodowników pracy w Warszawie,
który odbywał się w dniach 20-22 VII 1952 r.

Władysław Lenczewski,
Maria Modzelewska, Tola
Mankiewiczówna,
Franciszek Brodniewicz,
Witold Conti, Aleksander
Żabczyński, Andrzej
Bogucki

Płk. Gończa (Franciszek Brodniewicz) zostaje dowódcą
pułku ułanów. Z tej okazji spotyka się z kadrą dowódczą w
kasynie oficerskim na uroczystej kolacji, podczas której jej
uczestnicy ślubują wieczny stan kawalerski. Wieczorem
przyjaciel Gończy, major Załęski (Witold Conti) zagłębia
się w lekturze prowadzonego przez siebie pamiętnika i
oddaje wspomnieniom...Jest rok 1914, gdy jako
szesnastoletni chłopak, wstępuje do Legionów i wyrusza
na wojnę. Z grupą kawalerzystów, których dowódcą jest
Gończa, ...
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Włodzimierz Bednarski,
Monika Sołubianka,
Barbara Horawianka,
Stanisław Niwiński, Anna
Ciepielewska, Krystyna
Kołodziejczyk, Monika
Świtaj
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Zdzisław Mrożewski,
Marek Walczewski,
Henryk Bista, Czesław
Byszewski, Jerzy
Duszyński, Edmund
Fetting, Jerzy Sagan

Film przedstawia fragment (końcowy) życia i kariery
Gabriela Narutowicza. 9 grudnia 1922 roku Narutowicz
zostaje pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej.
Podczas jego zaprzysiężenia mają miejsce krwawe
demonstracje jego przeciwników i zwolenników. Tydzień
później nowo wybrany prezydent uczestniczy w otwarciu
"Zachęty", gdzie zostaje zamordowany przez malarza,
fanatyka Eligiusza Niewiadomskiego.

Sylwester Pawłowski,
Krystyna Chmielewska,
Jerzy Dukay, Ryszard
Bacciarelli, Małgorzata
Lorentowicz, Lech
Sołuba, Teodor Gendera

W willi pani Loden, wdowy po milionerze, zostaje
zamordowany - tuż przed ceremonią ślubną - przyszły
mąż jej pasierbicy. Wszystkie poszlaki wskazują, że
morderstwa mógł dokonać syn pani Loden z pierwszego
małżeństwa. Podstęp prowadzących śledztwo
doprowadza do ujawnienia winnego. Pod obco brzmiącym
pseudonimem Jerry McKee ukrył się niespełna
dwudziestoletni wówczas syn reżysera spektaklu - Juliusz
Machulski. Ten znakomity scenarzysta i reżyser, na długo
przed swym debiutem filmowym (Vabank, 1984...

Janusz Zakrzeński, Anna
Wróblówna, Wanda
Koczeska, Elżbieta
Dmochowska, Justyna
Kreczmarowa, Danuta
Nagórna, Halina Rowicka

Major Downar prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa
Edwarda Sosnowskiego. Trafia na ślad wypadku
samochodowego, w którym zginęli dwaj mężczyźni.
Podczas przesłuchań świadków major stopniowo odkrywa
przyczyny morderstwa. Aby jednak je udowodnić, musi
zastawić pułapkę na podejrzanego.

Stanisław Niwiński, Maria
Kaniewska, Maria Gella,
Aleksandra Śląska,
Janusz Kubicki, Marian
Gamski, Zdzisław
Maklakiewicz

Jacek Różański,
Krystyna
Wachelko-Zaleska,
Maciej Góraj, Sylwester
Maciejewski, Ryszarda
Hanin, Helena
Kowalczykowa, Zdzisław
Szymański

Wszystko wskazuje na to, że sprawcą podpaleń, zabójstw
i innych przestępstw jest Zdzichu, miejscowy chłopak,
który wyszedł z więzienia po odbyciu kary za
chuligaństwo. Wszczął on na zabawie bójkę w obronie
spodziewającej się dziecka Jadźki. Zdzichu żeni się z
Jadźką, a winnym okazuje się uważany za pomylonego
pastuch Ebe. [www.filmpolski.pl]
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Henryk Hryniewicz,
Beata Barszczewska,
Andrzej Banaszewski,
Wanda Łuczycka,
Małgorzata Leśniewska,
Emil Karewicz, Zygmunt
Zintel

Trzy nowele ukazujące pełną napięcia atmosferę
codzienności okupacyjnej widzianej oczyma dzieci. "Na
drodze": Bohaterami noweli są zagubiony we wrześniowej
zawierusze chłopiec i żołnierz wiozący po rozbiciu
oddziału nikomu już niepotrzebną kancelarię. W końcu i
on chwyci za karabin i stanie do nierównej walki. "List z
obozu": Chłopcy, bohaterowie noweli, pomagają matce w
trudnych dniach okupacji. Ze szczególną troską i czcią
opiekują się mundurem oficerskim ojca, który przebywa w
obozie jeniecki...

Daniel Olbrychski, Ewa
Błaszczyk

Elżbieta Czyżewska,
Wojciech Zagórski,
Wojciech Rajewski, Józef
Łodyński, Marian Łącz,
Krystyna Konarska, Jerzy
Fitio

Groteskowy obraz świątecznego dnia mieszkańców
małego miasteczka.

Film kombinowany
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Edward Kusztal, Maria
Probosz, Janusz
Paździorko, Anna
Miesiączek, Stanisław
Kocoń, Jerzy
Świętochowski, Zuzanna
Ptak

Film opowiada o starym kawalerze, który mieszka wraz z
matką w górach. Stach (Edward Kusztal) od wielu lat
szuka żony bez skutku, gdyż stawia swoim kandydatkom
zbyt wysokie wymagania, przez co uchodzi za wiecznego
"żeniaca", czyli człowieka, który zna wiele kobiet, lecz nie
może znaleźć sobie żony. Za namową sąsiadki
mężczyzna odpisuje na ogłoszenie matrymonialne
atrakcyjnej dwudziestolatce Marioli (Maria Probosz),
jednak bardzo długo nie dostaje od niej odpowiedzi.
Próbuje więc w inny sposób od...

Wiesław Gołas, Elżbieta
Czyżewska, Edward
Dziewoński, Lech Ordon,
Mieczysław Czechowicz,
Stanisław Wyszyński,
Bogumiła Olędzka

Do Polski przyjeżdża z Australii, w celu znalezienia dla
siebie żony, zamożny farmer - Polak z pochodzenia Robert. Potrzeb nie ma wygórowanych: dziewczyna ma
być piękna i gospodarna. Znajomy dziennikarz
Żelazkiewicz twierdzi, że w ciągu trzech dni znajdzie
odpowiednią pannę. Robert jednak chciałby mieć szerszy
wybór. Gdy ogląda występ "Mazowsza", zauważa jedną z
chórzystek, Hankę. Na skutek nieporozumienia zostaje
ona porwana i umieszczona w willi kapitana, gdzie Robert
- przekonany, że jest t...

Maria Dulęba, Stefan
Hnydziński, Irena
Malkiewicz, Igo Sym,
Bogusław Samborski,
Jadwiga Dziewulska,
Jerzy Leszczyński

Spragniona miłości Irena Wojnicka (Janina
Brochwiczówna) opuszcza niekochanego męża i
kilkuletnie dziecko i wyjeżdża do Paryża, gdzie czeka na
nią kochanek Kunicki. Na warszawskim dworcu żegna
Irenę zakochany w niej milioner Geist (Bogusław
Samborski), który jest jednocześnie przyjacielem jej męża
Zenona (Stefan Hnydziński). Zrozpaczony Wojnicki
podejmuje próbę samobójczą, zostaje jednak odratowany.
Geist, który ma zamiar ożenić się z Ireną, opowiada
Zenonowi o tajemniczym Duvalu, z którym rzeko...

Anna Łubieńska,
Tadeusz Fijewski,
Barbara Kwiatkowska,
Ignacy Gogolewski,
Halina Drohocka, Andrzej
Szczepkowski, Leonard
Pietraszak

Nieśmiały adwokat z Radomia, pan Mazurkiewicz,
przybywa do stolicy. Zamierza starać się o rękę Sabiny,
wychowanicy państwa Mąckich, która jednak podkochuje
się potajemnie w synu swoich opiekunów. Władzio Mącki
nie zwraca uwagi na skromną panienkę, myśląc
nieustannie o diwie kabaretowej Kamilli. Mecenas
Mazurkiewicz osobiście udaje się za kulisy teatrzyku, by
wyrwać młodzieńca z rąk niebezpiecznej uwodzicielki....
Nieśmiały adwokat z Radomia, pan Mazurkiewicz,
przybywa do stolicy. Zamierza stara...

Józef Wyszomirski, Karol
Wargin, Jacek
Woszczerowicz,
Kazimierz Wilamowski,
Józef Kozłowski, Stefan
Śródka, Gustaw
Holoubek

Opowieść biograficzna poświęcona generałowi Karolowi
Świerczewskiemu "Walterowi", powiązana z
najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i w Europie.
Część pierwsza obejmuje 40 lat życia generała
Świerczewskiego - od rewolucji 1905 roku po odparcie
wojsk hitlerowskich pod Moskwą. Część druga
przedstawia ostatnie lata życia - od tworzenia II Armii WP,
przekroczenia Bugu i wyzwolenia Warszawy, bitwy pod
Budziszynem po śmierć generała Świerczewskiego
podczas walk z bandami nacjonalistów ukraińskich.
Op...
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Andrzej Łapicki, Edmund
Fetting, Zdzisław
Tobiasz, Krzysztof
Chamiec, Ewa
Wiśniewska, Tadeusz
Łomnicki, Wojciech
Pilarski

Dramatyczne losy trojga ludzi - uczciwego komunisty
usuniętego z partii za rzekomy brak czujności, przybyłego
do kraju polskiego lotnika RAF, niesłusznie oskarżonego
o szpiegostwo i działaczki ZMW - których rok 1956
rehabilituje. Sekretarz PPR, Jakuszyn, interweniuje w
sprawie Piotra Grajewskiego, byłego oficera angielskiego
lotnictwa, niesłusznie posądzonego o współpracę z
bandami. Grajewski otrzymuje wyrok dziesięciu lat
więzienia, a Jakuszyn, za brak czujności, traci
dotychczasowe stanowisko ...

Daniel Olbrychski, Jan
Kreczmar, Halina
Mikołajska, Maja
Komorowska, Jan
Nowicki, Anna Milewska,
Barbara Sołtysik

W zrujnowanej willi, pozostałej z dawnej świetności,
odbywa się rodzinne spotkanie - dramatyczna
konfrontacja postaw nieszczęśliwych ludzi. Młody inżynier
Wit zostaje wezwany telegramem do chorego ojca, który
przed wojną był właścicielem huty szkła. Mieszka on teraz
z siostrą żony i ekstrawagancką córką Bellą. Wit jedzie ze
swoim kolegą, Markiem. Okazuje się, że ojciec nie jest
chory, lecz chce, by syn wrócił, przejął mały warsztat
produkujący bombki na choinkę i zajął się rodziną.
W zrujnowane...

Franciszek Pieczka,
Anna Milewska,
Wirgiliusz Gryń,
Aleksander Fogiel,
Hanna Skarżanka,
Małgorzata Braunek,
Maria Janiec

Mateusz (Franciszek Pieczka) jest dorosłym mężczyzną o
duszy dziesięcioletniego chłopca. Wraz z siostrą Olgą
(Anna Milewska), mieszka w małym domku nad brzegiem
ogromnego jeziora. W pobliskiej wsi traktowany jest jak
"wioskowy głupek". Mateusz nie zauważa tego, jego
uwaga skupiona jest na sprawach, które inni traktują z
lekceważeniem. Mężczyzna kocha przyrodę, delektuje się
jej pięknem i bogactwem życia. Pewnego dnia zaprasza
do domu mężczyznę, któremu pomógł przeprawić się
przez jezioro. Gość s...

Władysław Kowalski,
Piotr Fronczewski,
Wanda
Stanisławska-Lothe,
Józef Nalberczak, Piotr
Kąkolewski, Anna
Seniuk, Ewa Lemańska

