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18 - Mama, L`Chaim, reż. / dir. by Elkan Spiller, Germany, UK, 2008

 Filmy poza konkursem / Non Competition
Długometrażowe filmy fabularne / Feature fiction Films and animations

18 - YENTL, reż. / dir. by Barbra Streisand, USA, 1983 - 2009
18 - Chłopiec w pasiastej piżamie / The Boy In The Striped Pyjamas, reż. / dir. by Mark Herman, USA, 2008

Długometrażowe filmy fabularne / Feature fiction Films and animations

19 - Agnieszka Holland, reż. / dir. by Wiesław Dąbrowski, Poland, 2008
19 - Marek Edelman. Życie. Po prostu / Marek Edelman-a Life. Simply Put.  reż. / dir. by Artur Więcek, Poland, 2008

Krótkometrażowe filmy dokumentalne / Short documentaries

19 -  Czarne albo białe / Black or White, reż. / dir. by Adam Stobnicki, Poland, 2009
19 - Kino JENIN. Część II / Cinema Jenin. Part II, reż. / dir. by Marcus Vetter, Germany, 2009
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Szanowni Państwo, 

Witam serdecznie na 7. edycji WARSZAWSKIEGO FESTIWALU FILMÓW o TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ. W tym roku Fe-
stiwal dedykowany jest wybitnej artystce i niezwykłej osobowości Pani Barbrze Streisand.

Festiwal otworzy odrestaurowany cyfrowo film YENTL w jej reżyserii. Film będzie pokazany w dłuższej reżyserskiej
wersji z dodanymi scenami z archiwum Barbry Streisand, nigdy wcześniej nie pokazywanymi. 

Honorowa Kamera Dawida przyznana została Pani Streisand w  podziękowaniu za jej legendarne osiągnięcia  
w świecie sztuki, polityki i filantropii. 
Po rozdaniu nagród Festiwal zamknie pokaz konkursowy Bękarty Wojny Quentina Tarantino. 
Jesteśmy pierwszym żydowskim festiwalem filmowym w Polsce, jaki kiedykolwiek istniał, dlatego z przykrością 
informujemy, że w tym roku Festiwal nasz będzie o 65% mniejszy, ponieważ Miasto st. Warszawa - kandydat do 
tytułu Kulturalna Stolica Europy 2016, nie zdecydowało się wesprzeć nas finansowo, dokonało selekcji i uznało, że 
nam wsparcia nie udzieli, gdyż wcześniej wsparło inny festiwal filmów żydowskich w Warszawie, który jest naszą 
kopią oraz imprezą, która ma mniejszy dorobek i osiągnięcia. Mimo wszystko, mamy nadzieję, że uda nam się 
zrealizować nasz międzynarodowy Festiwal. Festiwal nasz powstał w roku 2003 i jest festiwalem profilowanym, to 
znaczy pokazujemy tylko i wyłącznie filmy, które zawierają elementy tematyki żydowskiej. Staramy się puszczać 
tylko dobre filmy i takie, które nie były prezentowane na żadnym Festiwalu żydowskim w Polsce. Wśród naszych 
filmów znalazło się kilkadziesiąt nominowanych do Oscara, kilkunastu laureatów Oscarów, canneńskich Palm, 
kilku laureatów nagród Emmy, jeden film nagrodzony w Karlovych Varach, kilkanaście filmów z nagrodami Izrael-
skiej Akademii Filmowej, jeden z nagrodami Szwedzkiej Akademii Filmowej. Film „West Bank Story”, który otrzy-
mał u nas 1. Nagrodę, otrzymał 3 miesiące później Oscara w tej samej kategorii, a dwa inne filmy prezentowane 
na naszym Festiwalu otrzymały 3 miesiące później nominacje do Oscara.

Zapraszamy!
Daniel Strehlau Dyrektor Festiwalu

Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w PL - Kamera Dawida

Ladies and Gentlemen 

Welcome to the 7th edition of WARSAW JEWISH FILM FESTIVAL. The seventh edition is dedicated to Mrs. Barbra 
Streisand. The Festival will be opened by YENTL by her. The new remastered Director’s Extended Cut with added 
scenes from Barbra’s Archives. 

The Honorary David Camera is dedicated to Mrs. Streisand as an appreciation of her legendary achievement in the 
world of art, politic and philanthropy. 

The competition screening of Inglourious Basterds by Quentin Tarantino will close the Festival. 

We are the first Jewish Film Festival in Poland that has ever existed. We are sorry to announce that this year our 
Festival will be about 65 percent smaller, as the Capital City of Warsaw, the candidate for European Culture Capi-
tal2016 did not support us financially. They made selection and did favorite other Jewish Film Festival in Warsaw. 
Our festival was founded in 2003 as a specialized festival, that is we present only films which concern the Jewish 
subject matter. We strive to show only good films and such which were not previously shown by any other Jewish 
film festival in Poland. The films we have shown include several dozen Oscar nominees, over a dozen winners 
of the Academy Award and the Cannes Palme d’Or, several Emmy prizewinners, a  laureate of the Karlovy Vary 
festival, over a dozen films awarded by the Israeli Film Academy and one awarded by the Swedish Film Academy. 
The film West Bank Story, which won Grand Prix at our festival, was three months later awarded Oscar in the same 
category, and two other films presented at our festival were later nominated for Oscar. 

You are most welcome!
Kind regards Sincerely,

Daniel Strehlau Festival Director
President of The Foundation for the Development of Jewish Culture in PL David Camera
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Marshall of the Masovian Voivodship

                                                                                                                            
   I kindly thank you for your invitation to the opening ceremony of the 7th edition of Warsaw Jewish 
Film Festival as well as David Camera Awards and the closing ceremony.
   The review organized by you is the oldest Jewish film festival in Poland. It started  to enrich the 
schedule of Warsaw  autumn artistic events as early as in 2003, and it has  been continuously gaining 
considerable acclaim. I am delighted that this year I could hold a honorary patronage over such an 
extraordinary and prestigious cultural event.
   The festival has been a large scale undertaking. It has presented, in vast majority for the very first 
time in Poland, a set of outstanding documentaries and feature length movies coming from several 
countries and dealing with the Jewish aspect form various perspectives. The film shows have been 
accompanied by additional interesting events, such as photo exhibitions, debates, lecture blocks, 
and conferences. The culminating point is the ceremony of David Camera Awards.
   I am deeply convinced that this year’s edition, devoted to a distinguished American actress and 
writer Barbara Streisand, has contributed a great deal to the popularization of the Jewish discourse 
which for many years had been a part and parcel of the Polish history, both painful and culturally 
abundant.
   I would like to congratulate the winners of David Camera Awards as well as wish them further 
artistic achievements. By the same token, the organizers of the festival deserve recognition for their 
professional approach. I truly admire the passion and involvement which allowed you to endorse the 
uncommon legacy  of Jews in Poland.
   I believe that the prestige of Warsaw Jewish Film Festival, as a renowned social and artistic initiative, 
will grow from year to year and improve the attendance among  artists and viewers.

Best regards,

Adam Struzik

Daniel Strehlau
        Director of the 7th Warsaw

   Jewish Film Festival



6

 
 
 

 
 

Zapraszamy na KOLNOA Festiwal Kina Izraelskiego oraz Dzień Kina Palestyńskiego, kwiecień 2010 
 

Po sześciu latach doświadczeń w organizacji Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej z dumą 
mogliśmy ogłosić światowemu przemysłowi filmowemu nowy międzynarodowy Festiwal: 

 

Otwarciem Festiwalu była oficjalna Polska premiera 
filmu WALTZ WITH BASHIR laureata Nominacji do 

Oscara 2009 
 

Reż. Ari Folman przybył jako gość honorowy  
i uczestniczył w spotkaniu z publicznością 

 
Film zdobył nagrodę festiwalu, którą była Nagroda 

Publiczności 2009. 

 

Festiwal odbył się w dniach od 2 do 5 kwietnia 2009 roku  w Kinotece w Warszawie 
    

2 edycja KOLNOA i AL – SEENIMA jako dwie oddzielne imprezy na wiosnę 2010! 
 

Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały najnowsze i najlepsze produkcje  Izraelskie, Palestyńskie i Niemieckie.  

 
Wiemy, że nie wszystkie produkcje Izraelskie są dedykowane tematyce żydowskiej. Dlatego nie wszystkie filmy możemy 

pokazywać na Festiwalu WJFF.pl. Dodatkowo chcielibyśmy pokazywać same najlepsze produkcje. 
  

 
Podczas Festiwalu Kina Izraelskiego KOLNOA odbyła się także Dzień Kina Palestyńskiego Al-Seenima. 

Miał także miejsce dialog pokojowy miedzy przedstawicielami Żydowskimi I Palestyńskimi. 
 

Nasza Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce jest 
współzałożycielem i członkiem Organizacji Poza Rządowej założonej w 
grudniu 2008 w Berlinie wraz z udziałem Fakhriego Miskawi Hamada, pod 
nazwą CINEMA JENIN. 
 
Film dokumentalne Daniela Strehlau ŻYDZI WARSZAWY I CHANUKA 
PODWÓJNY CZAS będą jednymi z pierwszych pokazywanych w kinie 
Jenin. 
 

Nasi Palestyńscy goście podczas warsztatów o historii i tragedii Żydów Warszawy... 

 

Warszawski Festiwal 
Filmów o Tematyce 
Żydowskiej wsparł 
finansowo CUNIO 

CENTER for PEACE 
imienia  Ahmed Khatiba w 

Jenin, Palestyna 2008 

 

 
Dzięki Festiwalowi, osoby, które uczestniczyły w nim, miały szansę pokazania swoich dążeń do pokoju, 
współzrozumienia, a sens współpracy między Palestyńczykami i Żydami okazał się głównym elementem 

tworzenia lepszej przyszłości między przyszłymi dwoma Państwami.  
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Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, od 2003 r. – międzynarodowy konkurs fabuł i dokumentów 
7th edycja Festiwalu 2009 2009 – Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Barbry Streisand 

2008 – Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Gustawa Holoubka 

 
 

Festiwal`08 pokazał  40 filmów w konkursie oraz retrospektywę 
filmów z Gustawem Holoubkiem.  
Pokazaliśmy ok. 300 uczniom filmy z Fundacji SHOAH w kinie 
ŚWIT. 
W programie po koncercie Izraelskim miał miejsce Wieczór 
Palestyński, na którym gościliśmy Ismaila Khatiba i jego 
tłumacza z Palestyny Fakhri Miskawiego Hamada 

2007 – Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Andrzeja Wajdy 

 

KATYŃ Andrzeja  Wajdy 
otworzył nasz Festiwal`07, 

otrzymał Nominacje do 
Oscara`08 w kategorii filmu 

nie anglojęzycznego 
 

Izraelski BEAUFORT 
wziął udział w 

selekcji 
Festiwalu`07, 

otrzymał Nominacje 
do Oscara`08 w 

kategorii filmu nie 
anglojęzycznego 

 
2006 - Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Romana Polańskiego 

1-e rozmowy 
pokojowe na naszym 

Festiwalu` 06: 
Izrael & Palestyna 

 
 

Przewodniczącą 
Jury `06 została  
Grace 
Guggenheim, USA 

 

Film West 
Bank Story: 
Dawida 
Kamera `06 
& Oscar`07  
w tej samej 
kategorii  
3 miesiące 
później 

2005 – Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Woody Allen`a 

  
 

 

Retrospektywa filmów 
Woody Allen`a 

Programy edukacyjne z filmami 
dla uczniów liceów z Fundacji 

Shoah zał. przez 
Stevena Spielberga  

  

Filmy z TV VATICANA 
dedykowane pamięci dialogu 

Jana Pawła II z Żydami 
 

2004 – Dedykowany, Honorowa Kamera dla  Stevena Spielberga 

  

Przewodniczącym Jury został legendarny 
Hollywoodzki reż. Irvin Kershner, USA 
  

 2003 – Pierwsza edycja w Warszawie 

 

  

 
Otwarcie 
Festiwalu w 
Teatrze 
Żydowskim  
w Warszawie 

Nagrody 
Kamery Dawida  

 
 

 



 

Warsaw Jewish Film Festival, international film competition in 4 categories and 6 subcategories established in 2003 
7th edition of WJFF 2009 2009 – dedicated to Mrs. Barbra Streisand 

2008 – Dedicated &  Honorary David Camera to late Gustaw Holoubek 

 

We screened over 40 competition films and also the retrospective 
of films with Master Gustaw Holoubek. 
We did present educational films about the SHOAH for more 
than 300 high school students from Warsaw in our 2  festival 
cinema SWIT. 

nd

In the program After the Israeli concert we had Palestinian 
Evening and  we were honored to host Ismail Khatib and his 
translator from Palestine, Fakhri Miskawi Hamad.

2007 – Dedicated & Honorary David Camera to Mr. Andrzej Wajda 

 

Andrze Wajda`s KATYŃ did 
open Festival `07 and has 

got Oscar`08 Nomination in 
foreign language category 

Israeli BEAUFORT 
took part in the 

official selection 
of Festival`07  and 
has got  Oscar`08 

Nomination in foreign 
language category  

 
2006 - Dedicated &  Honorary David Camera to Mr. Roman Polanski 

1st Peace negotiations 
at WJFF 06: 

Israel & Palestine 

 

2006 Jury 
Chairwoman 
Ms. Grace 
Guggenheim, USA

Short film 
West Bank 
Story: 
Oscar`07  
& David 
Camera`06 
in the same 
category 3 
months 
earlier

2005 – Dedicated & Honorary David Camera to Mr. Woody Allen 

 

The retrospective of 
the Woody Allen films 

The educational presentation 
of the films from Steven 

Spielberg Shoah Foundation 
for high school students 

Films from TV VATICANA 
dedicated to the memory of 

John Paul II: 
Jews and John Paul II

2004 – Dedicated &  Honorary David Camera to Mr. Steven Spielberg 

 

Legendary Hollywood director Mr. Irvin Kershner 
was a Jury Chairman of the 2nd  edition of WJFF.

2003 – The 1st edition took place in Warsaw 

 

Opening in 
Jewish State 
Theater in 
Warsaw David Camera 

Award 

 
 



 
 

 
 

Welcome to the Israeli Film Festival and Palestinian Film 
 

After six years of creating the Warsaw Jewish Film Festival established in 2003,  
our Foundation for the Development of Jewish Culture in Poland is proud to announce to the world film industry  

the new international Festival: 

 

Opening of the Festival is the Official Polish 
Premiere of WALTZ WITH BASHIR 

Nomination for Oscar 2009 

Dir. Ari Folman did join the meeting 
with our Festival audience 

 
The film was awarded by 

our Festival Audience Award. 
 

 

The Festival took place on April, 02 - 05, 2009 In Kinoteka in Warsaw. 
 

The 2nd edition of KOLNA and Al – SEENIMA will take place in Spring 2010 as separated events.  
 

During the festival we presented the best and the newest film productions of Israeli & Palestinian cinematography. 
 

We know that not all Israeli productions have typical Jewish content.  Therefore, we would like to present to Warsaw 
audience the films that we cannot present in the other Jewish Film Festival.   

Additionally,  we would like to present award and honour winning Israeli co productions. 

During our Israeli Film Festival we had Al-Seenima Palestinian Film Day. The peace dialog took place at 
the end of the festival between the representatives of Palestinian and Jewish Side in Warsaw, PL. 

 

Our Foundation for the Development of Jewish Culture in Poland as a 
member and co-founder of Non Government Organization established in 
Berlin by Fakhri Miskawi Hamad, is supporting JENIN CINEMA PROJECT. 
 
Daniel Strehlau`s documentaries THE JEWS OF WARSAW and 
HANUKKAH A DOUBLE TIME will be the first films presented at the 
program. Strehlau, author and director of the Warsaw Jewish Film Festival, 
will present in Jenin, Palestine. 
 

Our Palestinian guests during workshops about tragedy of Jews of Warsaw...

 

Our Warsaw Jewish Film 
Festival financially 

support CUNIO CENTER 
for PEACE named of 

Ahmed Khatib in Jenin, 
Palestine 2008 

 

 

 

Thanks to the festival, those who attended had the opportunity to realize the desire for peace, understanding, and 
the goal of cooperation that Israeli and Palestinian persons view as central 

to creating a brighter future of two state solutions.
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Barbra Streisand
Aktorka, piosenkarka, reżyserka, pisarka, kompozytorka, producentka, projektantka, aktywistka, filantropka - jest jedyną 
artystką na świecie, która otrzymała nagrody: Oscary, Tony, Emmy, Grammy, Gildy Reżyserów Amerykańskich, Złote Glo-
by, National Endowment for the Arts, Nagrodę Peabody, jak również Nagrodę za Największe Osiągnięcie Życiowe Amery-
kańskiego Instytutu Filmowego. Jako pierwsza kobieta reżyser jest także laureatką The Kennedy Center Honors.
Zdobyła Oscara jednocześnie w kategorii Najlepsza Aktorka i Najlepszy Kompozytor Piosenki, a trzy z wyreżyserowa-
nych przez nią filmów otrzymały aż 14 Nominacji do Oscara. Wiodąca odtwórczyni i gwiazda w dramatach, komediach 
i musicalach, jej ostatni film stał się najbardziej topową i popularną komedią wszechczasów.  
Wyprodukowała albumy muzyczne, które osiągały pozycje pierwszych w czterech następujących po sobie dekadach i 
jest jedyną wykonawczynią, której albumy osiągnęły największe sprzedaże. Jej rekordy jako piosenkarki to 10 – krotne 
bycie laureatką Nagrody Grammy, 51 złotych albumów, 30 platynowych albumów, 18 multiplatynowych albumów i 29 
zwycięstw na szczytach list dla 10 albumów.
Jej aktywność na rzecz praw człowieka i filantropii jest imponująca. The Streisand Foundation rozdała miliony dolarów 
dla ok. 700 organizacji non-profit, poza rządowych. Najwięcej milionów dolarów zbiera ona jednak poprzez swoje wy-
stępy.
Początki kariery Barbry Streisand to twórcze osiągnięcia artystyczne charakteryzujące się określeniami takimi jak: „poraz 
pierwszy”, „pierwsza”.
„Książe przypływów” był poraz pierwszy filmem, który wyreżyserowany przez kobietę, odtwórczynię głównej roli, otrzy-
mał zarazem nominację za najlepszą reżyserię od Gildy Reżyserów Amerykańskich jak i jednocześnie siedem nominacji 
do Oscara.Barbra Streisand wyprodukowała  ten słynny dramat jednocześnie reżyserując go i grając w nim.
Wraz ze współreżyserem Dwight Hemionem wygrała DGA za najlepszą reżyserię w roku 1994 za jej głośny Program tele-
wizyjny: „Barbra Streisand: Koncert”.
Jeden z jej najgłośniejszych filmów YENTL, który wyreżyserowała, zagrała, wyprodukowała i była współautorką scena-
riusza otrzymał pięć nominacji do Oscarów jak również złote Globy za Najlepszą Reżyserię i dla Najlepszego Producen-
ta Filmowego.
W uznaniu jej legendarnych i wielkich osiągnięć w dziedzinie sztuki, filantropii i polityki Festiwal nasz przyznał jej w po-
dziękowaniu Honorową Kamerę Dawida.

www.barbrastreisand.com

Barbra Streisand
Actress/singer/director/writer/composer/producer/designer/activist/philanthropist Barbra Streisand is the only artist 
ever to receive Oscar, Tony, Emmy, Grammy, Directors Guild of America, Golden Globe, National Endowment for the Arts 
and Peabody Awards, as well as the American Film Institute’s Lifetime Achievement Award. She is also the first female film 
director to receive the Kennedy Center Honors.
She won Oscars for both Best Actress and Best Song Composer, and the three films she directed received 14 Oscar no-
minations. A leading film star in dramas, comedies and musicals, her latest film became the top-grossing live-action co-
medy ever.
She has produced albums reaching number one in four consecutive decades and is the top album-selling female recor-
ding artist. A ten-time Grammy honoree, her 51 gold albums, 30 platinum albums,18 multi-platinum albums and 29 top 
ten albums are all records for female singers.
Her civil rights activism and philanthropic pursuits are just as impressive. The Streisand Foundation has given millions of 
dollars to 700 non-profit organizations and she has raised many millions more through her performances.
The career of Barbra Streisand has been paved with bold, creative achievements and highlighted by a series of firsts.
„The Prince of Tides” was the first motion picture directed by its female star ever to receive a Best Director nomination 
from the Directors Guild of America as well as seven Academy Award nominations. Barbra Streisand produced the he-
ralded drama in addition to directing and starring in it. (She and co-director Dwight Hemion won DGA Best Director ho-
nors in 1994 for her television special, “Barbra Streisand: The Concert.”) Her prior film as director, star and producer (as 
well as co-writer,) “Yentl,” earned five Oscar nominations and also brought her Golden Globes as both Best Director and 
Best Film producer.
Our Festival did award Mrs. Barbra Streisand by Honorary David Camera as thanks for her legendary achievements in the 
field of art, philanthropy and politic.

www.barbrastreisand.com 
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Filmy konkursoweFilmy konkursowe / Competition

Długometrażowe filmy fabularne / Fiction feature films

Zmartwychwstały Adam /  Adam Resurected
REŻ./DIR.: Paul Schrader
ROK/YEAR: 2009, Izrael/Israel, USA, Niemcy/Germany
CZAS/DUR.: 102 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

27.11, godz. 21.25, Kinoteka

Po II Wojnie Światowej artysta estradowy oszczędzony od komory gazowej zostaje przywódcą w przytułku 
dla ocalałych z Holocaustu. Wspaniała obsada - w rolach głównych: Jeff Goldblum, William Dafoe, Derek Ja-
cobi. 
In the aftermath of WWII, a former stage performer who was saved from a gas chamber becomes the ringle-
ader at an asylum for Holocaust survivors. A film starring Jeff Goldblum, Willem Dafoe and Derek Jacobi.
Karlove Vary FF, Haifa Film Festival, Berlinale

Bękarty wojny / Inglorious Basterds
REŻ./DIR.: Quentin Tarantino
ROK/YEAR: 2009, USA, Niemcy/Germany
CZAS/DUR.: 159 min
RODZ./CATEG: dł. fab., pk / ff, cs

29.11, godz. 20:00, Kinoteka

Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji żydowskiej rodziny Shosanny Dreyfus. W 
innym miejscu w Europie organizuje się grupa żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. 
Do oddziału Raine dołącza niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark. Losy tych ludzi zbiegają 
się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty... 

The story unfolds in Nazi occupied France during the execution of Shosanna Dreyfus’s family. Simultaneously, 
in another place in Europe a group of Jewish guerrilla soldiers which swears vengeance to Nazis is set up. Soon, 
a secret agent and German actress Bridget Von Hammersmark joins the unit led by Lt. Aldo Raine. Main charac-
ters’ paths shortly cross in the movie theatre where Shosanna prepares her own plan for revenge…

Cannes Film Festival`09: Nagroda dla Najlepszego Aktora Christoph’a Waltz, Nominowany do Złotych Palm Quentin/ Tarantino Cannes Film Festival`09: Won for 
Best Actor Christoph Waltz, Nominated for Golden Palm Quentin Tarantino

Jaffa
REŻ./DIR.: Keren Yedaya
ROK/YEAR: 2009, Izrael/Israel, Niemcy/
Germany, Francja/France
CZAS/DUR.: 105 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

28.11, godz. 21:40, Kinoteka

Historia trudnej miłości między Izraelką Mali a Palestyńczykiem Toufikiem, rozgrywająca się w Jaffie – mieście 
symbolu trudnego dialogu dwóch narodów. Jedynym źródłem utrzymania rodziny Mali jest warsztat samo-
chodowy, w którym pracuje Toufik.
A history of a difficult relationship between an Israeli girl, Mali, and a Palestinian boy, Toufik. A film is set in Jaf-
fa – the city which becomes the symbol of an uneasy dialogue between these two nations. The only sourceof 
income for Mali’s family is the car garage in which Toufik works...
Cannes Film Festival, Toronto Film Festival, Nominowany do nagród Izraelskiej Akademii Filmowej (Najlepsza Aktorka, Najlepsza Muzyka) / Cannes Film Festival,
Toronto Film Festival, Nominated to Award of the Israeli Film Academy (Best Actress, Best Music)
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Mary and Max
REŻ./DIR.: Adam Elliot
ROK/ YEAR: 2009, Australia
CZAS/DUR.: 88 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., animacja, pk / ff, cs, animation 

26.11, godz. 20:30, Kinoteka
29.11, godz. 17:00, Kino Świt

Animowana opowieść laureata Oscara`04, o niezwykłej korespondencyjnej przyjaźni między samotną ośmio-
latką z peryferii Melbourne, a wyjątkowo otyłym czterdziestoczterolatkiem z Nowego Jorku. Głosów użyczyli 
m.in.: Toni Collette i Philip Seymour Hoffman. 
An animated story of a unique pen-pal friendship between a lonely 8-year-old girl living in the suburbs of 
Melbourne and severely obese 44-year-old man from New York. Dubbing by: Philip Seymour Hoffman and 
Toni Collette.
Annecy International Animated Film Festival`09, Berlinale

Pieśń weselna/The Wedding Song 
REŻ./DIR.: Karin Albou 
ROK/YEAR: 2008, Francja/France, Tunezja/Tunisia
CZAS/DUR.: 100 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs 

28.11, godz. 19:15, Kinoteka

Subtelny obraz reżyserki „Małej Jerozolimy”. Nazistowska okupacja w Tunezji’42 narusza więzy przyjaźni mię-
dzy pewną muzułmanką a sefardyjską Żydówką w momencie, kiedy obie przygotowują się do zamążpójścia.

The film of a director of LITTLE JERUSALEM. The Nazi occupation of Tunisia strains the bonds of friendshipbe-
tween a Muslim woman and a Sephardic Jewess who are both preparing for their marriages.

Palm Spring Festival ’09, Seattle International Film Festival ‘09, Arab Film Festival San Francisco ‘09

Podarunek dla Stalina/The Gift to Stalin
REŻ./DIR.: Rustem Abdrashev
ROK/YEAR: 2008, Kazachstan
CZAS/DUR.: 99 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

29.11, godz. 18:00, Kinoteka

Osadzona w Kazachstanie roku 1949 r. opowieść o Saszy, który przez swoje żydowskie pochodzenie jest de-
portowany do centralnej Azji. Uratowany przez muzułmanina o imieniu Kasym zostaje z nim w wiosce, w któ-
rej wkrótce dojdzie do tragedii…
Set in Kazakhstan in 1949, a story about Sasha, a boy who is deported to Central Asia due to his Jewish de-
scent. Saved from death by a man named Kasym, Sasha is invited to stay in the rescuer’s village. However, 
atragedy is still bound to happen…
Springs International Film Festival`09, San Francisco Jewish Film Festival`09, Vesoul Asian Film Festival`09: Award Category/Recipient(s), i Emile Guimet Award 
- Special Mention, for Golden Wheel, for High Schools Award
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Rok, w którym moi rodzice pojechali na wakacje
The Year My Parents Went On Vacation
REŻ./DIR.: Cao Hamburger
ROK/YEAR: 2007, Brazylia/Brazil
CZAS/DUR.: 104 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

29.11, godz. 14:00, Kinoteka

Odcięty od rodziców chłopiec musi zamieszkać w  nieznanej mu gminie żydowskiej Rio De Janeiro. Akcja 
rozgrywa się w Brazylii lat 70., gdzie trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej, jak i militarna dyktatura, przed 
którą uciekli rodzice. 
Suddenly deprived of the company of his parents, a boy is lodged in an unknown Jewish community. The 
story is set in the 1970s Brazil when the country is governed by a military dictatorship and the World Cup 
takes place.
Berlinale, Washington Jewish Film Festival, Awards: Golden Bear Nomination

Zion i jego brat/Zion and his Brother
REŻ./DIR.: Eran Merav
ROK/YEAR: 2009,  Izrael/Israel, Francja/France
CZAS/DUR.: 90 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

26.11., godz. 22.10, Kinoteka

Historia czternastoletniego chłopca Ziona i  jego starszego brata, wychowywanych przez samotną matkę. 
Bliskie relacje braci sięgają krytycznego momentu, kiedy chłopcy powodują okropny wypadek. Na tle ponu-
rych i przygnębiających przedmieść izraelskiego miasta portowego Haify dwaj bracia zmierzą się z trudnymi 
pytaniami o moralność i lojalność, zazdrość i dorastanie.

A universal story of an alienated community of immigrants struggling to make ends meet. The story takespla-
ce in the poor district of Haifa where the director of the film was himself brought up.

Flanders International Film Festival 09: Nagroda za Najlepszy Scenariusz, Nominowany do Grand Prix, Sundance Film Festival`09: Nominowany do Grand Jury 
Prize / Flanders International Film Festival 09: Won for Best Screenplay, Nominated for Grand Prix, Sundance Film Festival`09: Nominated to Grand Jury Prize

Złamana obietnica/ Broken Promise
REŻ./DIR.: Jirí Chlumský
ROK/YEAR: 2009, Słowacja/Slovakia, Czechy/Czech 
Republic, USA
CZAS/DUR.: 129 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk / ff, cs

25.11, 19:20, Kinoteka

Prawdziwa historia Martina Petraski - nastoletniego Żyda Słowaka, który dzięki nadzwyczajnym zdolnościom 
piłkarskim i szczęśliwym zbiegom okoliczności przetrwał II Wojnę Światową. Mało znana w Polsce historia 
Słowacji pod rządami słowackich faszystów. 
A story based on the biography of Martin Petrasek. Sheer luck and extraordinary football skills help a Jewish
Slovak adolescent to survive WWII. 
Karlove Vary, Haifa Film Festival, Berlinale, Słowacki kandydat do Oscara 2010/ Karlove Vary, Haifa Film Festival, Berlinale Slovakian Academy Award candidate 
2010
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Biegnij całe życie/Run for Your Life
REŻ./DIR.: Judd Ehrlich
ROK/YEAR: 2008, USA
CZAS/DUR.: 95 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

27.11, godz. 19:30, Kinoteka

Niesamowita historia Freda Lebowa, twórcy Nowojorskiego Maratonu i znaczka uśmiechu :-), dynamiczna 
narracja przeplatana rytmami miejskiego funku oraz materiałami archiwalnymi słynnego miasta lat 70 i 80, 
wywiadami z politykami, dziennikarzami, słynnymi biegaczami. Wzruszająca historia walki o idee i życie.
A unique story of Fred Lebow, the founder of the New York City Marathon and the Smiley, which couples ar-
chival footage and the urban funk music of 70’s and 80’s with a myriad of exclusive interviews with politicians, 
reporters and famous runners. A moving story of fighting for ideology and life.
Toronto Jewish Film Fetival, Atlanta Jewish Film Festival, Tribeca Film Festival

Być Żydem we Francji cz. I, II/Being Jewish In France, p. I, II
REŻ./DIR.: Yves Jeuland
ROK/YEAR: 2007, Francja/France
CZAS/DUR.: 189 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

28.11, godz. 15:20/16:50 Blok, Kinoteka

Fascynujące i prowokacyjne ukazanie historii francusko-żydowskiej od XIX wieku 
do czasów obecnych w komentarzach wybitnych polityków i artystów żydowskie-
go pochodzenia. Bogate zdjęcia archiwalne z lat 30 i powojennych. Długość 
dokumentu jest jego zaletą…
A fascinating and provocative exploration of French-Jewish history from the 19thc until now in the commen-
taries of distinguished Jewish politicians and artists.
Exclusive archive photos of the 1930’s and the after-war period. The length of the documentary is its value. Jerusalem International Film Festival

Kamień Przydrożny
Stumbling Stone/ Stolperstein
REŻ./DIR.: Dorte Franke
ROK/YEAR: 2008, Niemcy/Germany
CZAS/DUR.: 75 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

29.11., godz. 12.20, Kinoteka

Dokument ukazujący realizację największego na świecie pomnika Holocaustu i projektu artystycznego Gun-
ter Demnig -  Stolpersteine mosiężnych tabliczek układanych ku pamięci ofiar narodowego socjalizmu na 
chodnikach niemieckich miast. New York Jewish Film Festival, United Kingdom Jewish Film Festival 

A documentary which depicts the struggle for recognition of one of the most widely spread monumentsand 
artistic projects all around the world – ‘Stolpersteine’ (‘Stumbling Stones’) – brass plates paved for remem-
brance of the victims of national socialism.

New York Jewish Film Festival, United Kingdom Jewish Film Festival

Filmy konkursoweFilmy konkursowe / Competition

Długometrażowe filmy dokumentalne / Feature documentaries
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Mała utopia/At Home in Utopia 
REŻ./DIR.: Michal Goldman 
ROK/YEAR: 2008, USA
CZAS/DUR.: 57 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

29.11, godz. 16:00, Kinoteka

W połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku tysiące imigrantów-robotników chciało uciec od życia w wy-
najmowanych kamienicach, dlatego zmobilizowali wszystkie środki aby wybudować budynki mieszkalne 
w nowojorskiej dzielnicy Bronx. Ten poruszający dokument opisuje historię spółki United Workers Cooperati-
ve Colony, znanej jako the Coops, która stworzyła system oparty na pracy i władzy zwykłych ludzi, członków 
i współpracowników, a wielu mieszkańców sympatyzowało z ruchem komunistycznym.
New York City cops in the Great Depression called it Little Moscow, but for the 2,000 Jewish immigrant resi-
dents of the United Workers Cooperative Colony, a.k.a. „The Coops”, it was their first taste of the American dre-
am. AT HOME IN UTOPIA bears witness to an epic social experiment, following two generations of residents 
and their commitment to radical ideas of racial equality and rights for tenants and workers.
New York JFF, San Francisco JFF

Narodzona po raz drugi/Born Twice
REŻ./DIR.: Michał Nekanda-Trepka
ROK/YEAR: 2008, Polska/Poland
CZAS/DUR.: 42 min
RODZ./CATEG.: kr. dok., pk

27.11, godz. 18:00, Kino Świt
29.11, godz. 16:00, Kinoteka

Film dokumentalny o zielonogórzance Marii Kowalskiej, która cudem ocalała z wileńskiego getta. W 2007 r. 
odnalazła swoją rodzinę w Hajfie. Poprzez swoją wielką osobowość tworzy ona niesamowitą oraz wzruszają-
cą narrację i historię filmu.
A documentary about Maria Kowalska from Zielona Gora, who miraculously survived Vilnius Ghetto. In 2007 
she found her family in Haifa.

Szachida – Narzeczone Allaha/Shahida – Brides for Allah
REŻ./DIR.: Natalie Assouline
ROK/YEAR: 2007, Izrael/Israel, Niemcy/Germany
CZAS/DUR.: 76 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

25.11, godz. 17:30, Kinoteka

Odważna próba poznania kobiet palestyńskich osadzonych w izraelskim więzieniu, po nieudanych atakach 
samobójczych. Izraelska reżyser, Natalie Assouline rejestruje ich życie więzienne tworząc niezwykły portret 
osób opanowanych bezwzględną chęcią walki za wszelką cenę.

Natalie Assouline, an Israeli director, records the everyday life of women who were imprisoned after failedsu-
icidal attacks in Israel.

Berlinale, FIPRESCI Award, Rome Film Festival ‘09
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Twarze/Faces
REŻ./DIR.: Peter van Huystee
ROK/YEAR: 2007, Izrael/Israel, Holandia/Ne-
therlands, Palestyna/Palestine, Belgia/Bel-
gium 
CZAS/DUR.: 75 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

26.11, godz. 16:45, Kinoteka
28.11, godz. 19:00, Kino Świt

Francuski artysta J.R. wraz z przyjacielem, Marco, otworzyli największą nielegalną wystawę fotografii w hi-
storii. Zdjęcia potężne plakaty twarzy ludzi z Izraela i Palestyny zawisły po obu stronach muru, budząc wśród 
mieszkańców z obu stron zaskakujące emocje...  
A French artist J.R. and his friend Marco open the biggest illegal photographic exhibition of all time. Enormo-
usphotos of Israeli and Palestinian people are displayed on both sides of the wall separating Israel fromPale-
stine. They evoke in the inhabitants surprising reactions...
Doc Film Festival Amsterdam

William Kunstler: naprzeciw światu / William Kunstler: 
Disturbing the Universe
REŻ./DIR.: Emily & Sarah Kunstler, 
ROK/YEAR: 2009, USA
CZAS/DUR.: 90 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

26.11, godz. 18:30, Kinoteka

Film dokumentalny o życiu jednego z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych prawników XX w. 
- Williama Kunstlera, nakręcony przez jego córki. Możliwość obejrzenia epokowych i rewolucyjnych archiwa-
liów - kart z historii USA: m.in. procesu CZARNYCH PANTER, powstania w więzieniu ATTICA, ruchu hipisow-
skiego, procesów amerykańskich Indian pokazanych przez działalność słynnego prawnika.
Filmmakers Emily Kunstler and Sarah Kunstler explore the life of their father, the late radical civil rights lawyer 
who fought for civil rights with Martin Luther King Jr. and represented the famed „Chicago 8” activistswho 
protested the Vietnam War.
Sundance:  Nominowany do Grand Jury Prize / Sundance: Nominated to Grand Jury Prize

Zwyczajny marzec/Ordinary March
REŻ./DIR.: Maria Zmarz-Koczanowicz
ROK/YEAR: 2008,  Polska/Poland
CZAS/DUR.: 57 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., pk / fd, cs

26.11, godz. 10:00, Kino Świt
27.11, godz. 17:45, Kinoteka

Wydarzenia roku 1968 w Polsce poznajemy poprzez ówczesne kroniki filmowe, przemówienia Gomułki i Mo-
czara, programy telewizyjne i radiowe demaskujące „prowodyrów zajść” i „syjonistów” oraz esbeckie zdjęcia. 
Sprawny montaż z Wielką Improwizacją Gustawa Holoubka i wypowiedziami Adama Michnika służy jako naj-
lepszy komentarz do tych wydarzeń.

The story of the year 1968 in Poland is composed of archival newsreels, Gomułka’s and Moczar’s addressesto 
the nation coupled with the evidence gathered by the secret police in communist Poland. Radio and television 
programmes expose ‘Zionists’ and ‘riot ringleaders’.
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W innym czasie  
/ In Another Time
REŻ./DIR.: Lloyd d’Souza
ROK/YEAR: 2008, USA 
CZAS/DUR.: 15 min
RODZ./CATEG.: kr. fab., pk / sf, cs

25.11, godz. 17:30, Kinoteka
28.11, godz. 19:00, Kino Świt

Rozgrywająca się w  Nowym Jorku subtelna i  kameralna historia zauroczenia między chasydzkim Żydem 
a młodą Afro Amerykanką. Ograniczenia społeczne i religijne rządzące Ameryką początku XX wieku nie po-
zwalają im na prawdziwe relacje.
Set in New York City, a subtle and delicate portrait of the fascination between a Hasidic Jew and a young Afro 
American It portrays the social strictness that ruled America in the beginning of the 20th century and that 
does not allow them to have true relations.
Palm Springs Short Film Festival, Los Angeles Short Film Festival

Gevald
REŻ./DIR.: Netalie Braun
ROK/YEAR: 2008, Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 16 min
RODZ./CATEG.: kr. fab., pk / sf, cs

28.11, godz. 19:15, Kinoteka

Historia o tym, jak parada homoseksualistów w Jerozolimie zostaje anulowana przez potężną opozycję trzech 
religii, co powoduje, że młoda religijna kobieta postanawia pójść pod prąd...
A story of how gay parade in Jerusalem is cancelled by a powerful religious opponents. As a result, a young
religious woman decides to go against the stream...
Berlinale, Pierwsza Nagroda na Festiwalu Filmowym TLV / Berlinale, 1st Award at TLV Film Festival

Dekalog… po dekalogu 
/ Decalogue after Decalogue
REŻ./DIR.: Beata Hyży-Czołpińska
ROK/YEAR: 2008 Polska/Poland
CZAS/DUR.: 27 min
RODZ./CATEG.: kr. dok., pk

25.11, godz. 13:45, Kino Świt
28.11, godz. 13:30 , Kinoteka

Film o codziennej akceptacji, tęsknocie i samotności w sferze wiary i uczuć, o próbie odnalezienia Boga i swo-
jego miejsca na świecie. Wzruszające życie bohatera i jego rodziny. Patronat nad filmem: Krzysztof Piesiewicz 
i Maria Kieślowska.

A film about everyday longing and solitude in the spiritual as well as emotional sphere. A quest to find God 
and one’s place in the world. It is a moving story of a family. 

Patronage over the film: Krzysztof Piesiewicz and Maria Kieślowska.

Filmy konkursoweFilmy konkursowe / Competition

Krótkometrażowe filmy fabularne / Short fiction films and animations
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Mama, L’Chaim!
REŻ./DIR.: Elkan Spiller
ROK/YEAR: 2008,  Niemcy/Germany, Wielka 
Brytania/UK
CZAS/DUR. 5 min
RODZ./CATEG.: kr. dok., pk

25.11, godz. 13:45, Kino Świt
28.11, godz. 13:30, Kinoteka

62 letni Chaim od kilku lat żyje razem ze swoją 95letnią matką, byłą więźniarką obozu koncentracyjnego, 
poświęcając jej uwagę 24 godziny na dobę. Poruszający obraz żywiołowego i wesołego duetu, którego nigdy 
nie opuszcza nadzieja.
62-year-old Chaim lives with his 95-year-old mother, a former concentration camp prisoner, giving her the 24 
hour care. Both lively, merry and witty, they make a well-matched duo and never give up hope.
LIDF - The London International Documentary Festival, Berlinale`09

Yentl
REŻ./DIR.: Barbra Streisand
ROK/YEAR:  1983, USA
CZAS/DUR.: 132 min 

24.11, godz. 20:00, Kinoteka

Akcja filmu rozgrywa się w  początkach XX w. w  Polsce. Yentl, młoda i  niezwykle utalentowana dziewczy-
na, buntuje się przeciw ortodoksyjnej tradycji zabraniającej kobietom uczenia się. Chcąc pogłębiać swoją 
wiedzę, Yentl postanawia przebrać się za chłopca i zdawać egzaminy na studia. Dzięki swej błyskotliwości 
Yentl, która przybiera męskie imię Anshel, zdobywa wśród studentów dużą popularność. Sprawy zaczynają 
się komplikować, kiedy Yentl-Anshel zakochuje się w swym szkolnym koledze... Na otwarcie Festiwalu reży-
serska wersja filmu z roku 2009. Zdobywca Oscara za Najlepszą Muzykę, nominowany w 5 kategoriach, zdo-
bywca Złotego Globu za Najlepszą Reżyserię, nominowany w 6 kategoriach.
Dramatization of „Yentl, the Yeshiva Boy,” by Isaac Bashevis Singer. In an Ashkenazic shtetl in Poland, Yentl Men-
del is the boyishly klutzy daughter and only child of long widowed Rebbe („Talmud Teacher”) Mendel, who te-
aches Talmud to local boys - and to Yentl, but secretly because girls were not allowed to learn the law in those 
days. When her father dies, Yentl is all alone in the world. She takes the momentous decision to l ave the village 
and - disguised as a boy and calling herself by the name of her late brother, Anshel - seeks and gets admitted 
to a Yeshiva, to study the texts, traditions, subtleties and complexities of Torah and Talmud.
Academy Award for the Best Music, Golden Globe for the Best Director and the Best Motion Picture comedy/Drama

Chłopiec w pasiastej piżamie 
The Boy In The Striped Pyjamas
REŻ./DIR.: Mark Herman
ROK/YEAR: 2008, USA
CZAS/DUR.: 93 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., ppk / ff

29.11., godz. 17.00, Kino Świt

Mały Bruno wychowuje się w zamożnym domu w przedwojennych Niemczech. Mieszka z matką, starszą sio-
strą i ojcem - dowódcą armii. Rodzina przeprowadza się na wieś, gdzie ojciec został przydzielony jako naczel-
ny komendant obozu koncentracyjnego. Wkrótce Bruno zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Shmuel, ubra-
nym w dziwną pasiastą piżamę i mieszkającym po drugiej stronie płotu elektrycznego...

Young Bruno lives a wealthy lifestyle in Pre-war Germany along with his mother, elder sister, and army Com-
mandant father. The family re-locate to the countryside where his father is assigned to commandeer a prison 
camp. Soon Bruno befriends another youth, strangely dressed in striped pyjamas, named Shmuel who lives 
behind an electrified fence..

Filmy poza konkursemFilmy poza konkursem / Non competition
Długometrażowe filmy fabularne / Fiction feature films
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Objaśnienia skrótów: dł. fab. – długa fabuła, dł. dok. – krótka fabuła, dł. dok. – długi dokument, kr. dok. – krótki dokument, pk – pokaz konkursowy, ppk – pokaz pozakonkursowy

Agnieszka Holland
REŻ./DIR.: Wiesław Dąbrowski
ROK/YEAR: 2008, Polska/Poland
CZAS/DUR.: 57 min 
RODZ./CATEG.: dł. dok., ppk

28.11, godz. 13:30, Kinoteka
25.11, godz. 13:45, Kino Świt

Dokument opisujący zarówno osobę jak i dzieła Agnieszki Holland, bogaty w wypowiedzi jej rodziny, przyja-
ciół, współpracowników, a także wypowiedzi samej reżyserki.
A documentary offering an insider’s view into the life and films of Agnieszka Holland. Interviews with her fa-
mily, friends, associates and the filmmaker herself seem to be of crucial importance to the picture.

Marek Edelman. Życie. Po prostu/Marek Edelman – a Life. Simply Put.
REŻ./DIR. Artur Więcek
ROK/YEAR/YEAR 2008, Polska/Poland
CZAS/DUR. 56 min
RODZ./CATEG.: dł. dok., ppk / fd
Pamięci Marka Edelmana / To memory of Marek Edelaman

26.11, godz. 10.00 Kino Świt

Portret wielkiego dowódcy Powstania w Gettcie Warszawskim 1943 r. kreślony przez jego przyjaciół, m.in. 
BronisławaGeremka, Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.
A portrait of Marek Edelman, the last surviving commander of the 1943 Warsaw Ghetto Uprising. A story
told by his friends, including Bronisław Geremek, Henryk Wujec and Jan Lityński.

Czarne albo białe/Black or White 
REŻ./DIR.: Adam Stobnicki 
ROK/YEAR: 2009, Polska/Poland
CZAS/DUR.: 30 min
RODZ./CATEG.: kr. dok., ppk

27.11, godz. 18:00, Kino Świt

Dokumentalny portret mężczyzny, który poszukując historii swojego ojca, dowiaduje się o pochodzeniu i za-
skakującej tragedii swojej rodziny, której części wcześniej nie znał.
Documentary portrait of a man, who is discovering the roots of his father and tragic past of his family.

Kino JENIN. Część II. 
Cinema Jenin. Part II 
REŻ./DIR.: Marcus Vetter 
ROK/YEAR: 2009, Niemcy/Germany
CZAS/DUR.: 20 min
RODZ./CATEG.: kr. dok., ppk

29.11., godz. 17.00, Żydowski Instytut Historyczny

Prezentacja historii odbudowy Kina w Jeninie, Palestyna. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 
jest współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia KINO JENIN.

Presentation of the CINEMA JENIN project in Jenin City, Palestine. The rebuilding of cinema, club for youthpe-
ople, to give chance to present films (not only bollywood), but European and world acclaimed productions. 
Warsaw Jewish Film Festival is cofounder of the international Association CINEMA JENIN. The project issup-
ported by German Government.

Krótkometrażowe filmy dokumentalne / Short documentary films

Długometrażowe filmy dokumentalne / Feature documentaries 




