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03 Muzeum Historii Żydów Polskich z radością 

przystępuje do współpracy z Warszawskim 
Festiwalem Filmów o Tematyce Żydowskiej. 
Kino jest niezwykle ważnym elementem 
oferty programowej naszego muzeum. Na 
cotygodniowych seansach pokazujemy całe 
bogactwo filmów podejmujących żydowską 
tematykę lub takich, które zawdzięczamy 
żydowskim reżyserom i aktorom. Są wśród 
nich „złote przeboje” i nieznane szerzej obra-
zy. Każdy seans w muzeum pozwala odkryć 
film od nowej strony, bo projekcje wzbogaca-
my komentarzem, wykładem lub spotkaniem 
z ludźmi kina. 

Zapraszam na filmy do Muzeum Historii Żydów Polskich!

Andrzej Cudak,
p.o. dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich

 

The Museum of the History of Polish Jews is extremely pleased to 
join forces with the Warsaw Jewish Film Festival. Film is a very im-
portant element of the Museum’s program. Every week we present 
films on topics of relevance to Jewish history and life, made by Je-
wish directors or starring Jewish actors. These include both “golden 
oldies” and less known pictures. Every screening at the Museum of 
the History of Polish Jews allows viewers to discover Jewish cinema 
anew through lectures and meetings with professionals. 

Join us for a veritable film fest at the Museum of the History
of Polish Jews! 

Andrzej Cudak,
Acting Director of the Museum of the History of Polish Jews
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Szanowni Państwo,
jako gospodarz ziemi mazowieckiej pragnę serdecznie powitać organiza-
torów oraz wszystkich uczestników i gości 11. Warszawskiego Festiwalu 
Filmów o Tematyce Żydowskiej. Z przyjemnością i satysfakcją po raz 
kolejny objąłem patronat honorowy nad tym wyjątkowym wydarzeniem 
kulturalnym organizowanym co roku jesienią w stolicy, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno w środowisku filmowym, 
jak i wśród publiczności.
Naród żydowski przez długie wieki współtworzył polską historię i wzboga-
cał kulturę. Jego dzieje nierozerwalnie łączą się z naszym krajem. Przed 
II wojną światową Warszawa była drugim po Nowym Jorku największym 
skupiskiem ludności żydowskiej na świecie. Niestety, tragiczne w skut-
kach lata okupacji boleśnie doświadczyły obydwa narody, szczególnie 
żydowski, na zawsze zmieniając ich dalsze losy. 
Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej był pierwszym tego 
typu przeglądem odbywającym się w Europie Wschodniej. Już od 2003 r. 
wnosi on niezwykle cenny wkład w popularyzowanie dziejów, tradycji 
i kultury narodu żydowskiego. Impreza sprzyja również budowaniu przy-
jaznych relacji między narodami, a także dialogowi i wymianie kulturo-
wych oraz społecznych doświadczeń. 11. edycja przeglądu dedykowana 
jest Tadeuszowi Konwickiemu, któremu organizatorzy przyznają Hono-
rową Kamerę Dawida za wkład w szerzenie żydowskiego dziedzictwa 
kulturowego poprzez jego wybitną twórczość. 
Oprócz filmów głównego bohatera Festiwalu publiczność jak co roku 
będzie miała okazję obejrzeć znakomite produkcje z różnych krajów na-
wiązujące do tematyki żydowskiej, których wcześniej nie  wyświetlano 
w Polsce podczas żadnego przeglądu filmowego ani innego wydarzenia 
kulturalnego poświęconego Żydom i które były nagradzane na najważ-
niejszych festiwalach filmowych  świata. Ciekawie zapowiada się rów-
nież program wydarzeń towarzyszących projekcjom. 
Wierzę, że tegoroczna edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tema-
tyce Żydowskiej będzie bardzo udana i spełni pokładane w niej nadzieje 
zarówno organizatorów, jak i twórców filmowych oraz widzów, którym 
z pewnością dostarczy wielu wrażeń i wzruszeń.

    Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego

      
       

Dear Sir/Madam,
as the host of the Mazovian region I would like to welcome the organizers 
and all participants and guests of the 11th Warsaw Jewish Film Festival. 
With a great pleasure and satisfaction I assumed the honorary patronage 
over this unique cultural event organized every autumn in Warsaw, which 
attracts a lot of interest and praise both among the film communities and 
in the audience.
For a long time, the Jewish nation co-created the Polish history and ad-
ded to the Polish culture. Its history is forever bound with ours. Before 
World War 2, Warsaw boasted the second biggest Jewish community in 
the world, next to New York. However, the drama of the Nazi occupation 
severely affected both nations, the Jewish one more so, changing their 
mutual fate forever. 
The Warsaw Jewish Film Festival was the first event of such kind in the 
Eastern Europe. Since 2003, it has been an important voice in promo-
ting the history, tradition and culture of the Jewish nation. Moreover, the 
Festival fosters good relations between nations, as well as dialogue and 
exchange of cultural and social experience. The 11th Festival is dedica-
ted to Tadeusz Konwicki, awarded with the Honorary David’s Camera for 
his excellent works which promote the Jewish cultural heritage. 
Apart from Konwicki’s films, the audience will have a chance to watch 
outstanding films from numerous countries which are in one way or ano-
ther related to the Jewish issues; such films have not been previously 
screened in Poland at any film or Jewish event and they received awards 
at the biggest film festivals worldwide. Moreover, the screenings will be 
accompanied by many interesting events. 
I am sure that the 11th Warsaw Jewish Film Festival will be a success 
and will deliver a great performance in order to satisfy the expectations 
of its organizers, filmmakers and the audience.

   Adam Struzik
 Marshal of the Mazovian Province
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Honorowa Kamera Dawida 2013:
Przyznana Tadeuszowi Konwickiemu. Jesteśmy pełni uznania dla dorob-
ku tego wybitnego twórcy, a także doceniamy jego wkład w pracę nad 
pamięcią o Żydach polskich.

TADEUSZ KONWICKI urodził się w roku 1926 w Nowej Wilejce (Wilno) i 
jest jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury powojennej. Ten wy-
bitny pisarz, a zarazem wybitny reżyser filmowy, debiutował w 1946 jako 
reportażysta i rysownik, ilustrowanym przez siebie tekstem pt. Szkice z 
Wybrzeża (dodatek literacki do Dziennika Polskiego).
   
Na przełomie lat 40. i 50. stał się jednym z głównych literatów i publicy-
stów socrealistycznych, tzw. pryszczatym. Pracował też krótko jako ro-
botnik przy budowie Nowej Huty. Od połowy lat 50. zajmował sie również 
twórczością filmową, początkowo jako scenarzysta. Jest jednym z ojców 
tzw. Szkoły Polskiej, która zaistniała pod jego kierownictwem literackim 
w Zespole Filmowym „Kadr” (1956-1968). 

Tadeusz Konwicki miał wpływ na powstanie filmów, które przeszły do ka-
nonu kinematografii. „Ostatni Dzień Lata”, który był debiutem filmowym 
Tadeusza Konwickiego, jest porównywany z arcydziełami francuskiej 
Nowej Fali. Jako scenarzysta z sukcesem adaptował wiele utworów lite-
rackich, m.in.: „Faraon”, „Matka Joanna od Aniołów” i „Austeria” czy jego 
własna powieść „Kronika Wypadków Miłosnych”.

Za twórczość filmową otrzymał m.in.: w 1958 Grand Prix w Wenecji za 
„Ostatni dzień lata”, nagrodę specjalną za scenariusz filmu „Jak Daleko 
Stąd, Jak Blisko” w San Remo oraz w 2001 „Orła” za osiągnięcia życia. 
W tym roku otrzymał tytuł CZŁOWIEKA ROKU GAZETY WYBORCZEJ. 
Pan Konwicki do dziś tworzy i mieszka w Warszawie.  

2013 Honorary David Camera to Mr. Tadeusz Konwicki  for his outstan-
ding contribution into the film and literature through his memory about the 
world of Polish Jews.

TADEUSZ KONWICKI is a great Polish writer and a film director. Konwic-
ki was born in 1926 in Nowa Wilejka near Wilno, where he spent his early 
childhood. His literary debut was in 1946 - he wrote and drew by himself: 
Szkice z Wybrzeża (Dziennika Polskiego). In the years 1952-1966 he 
was a member of the Polish United Workers Party. By the mid-1950s, 
Konwicki had become disillusioned by the communist regime in Poland 
and fell out of grace with the party. At this time Konwicki became the 
head of the Kadr Film Studio and has since been recognized as one of 
the most notable members of the Polish Film School. However, his work 
veered away from the style pursued by his contemporaries, due to its 
uniquely bitter quality. 

Tadeusz Konwicki’s influence reached films now considered classics. 
”The Last Day of Summer”, Konwicki’s debut, is compared with ma-
sterpieces of the French New Wave. As a screenwriter, he successfully 
adapted numerous works like ”Pharaoh”, ”Mother Joan of the Angels”, 
”Austeria”, or his own novel, ”The Chronicle of Love Incidents”.

As a filmmaker he is known for his Venice’58 Grand Prix winner „The Last 
Day of Summer” (Ostatni dzień lata, 1958), „All Souls Day” (Zaduszki, 
1961), as well as for his masterpieces „Salto” (1962) and „How Far Away, 
How Near” (Jak daleko stąd, jak blisko (1973), as well as film adapta-
tions: of Nobel Prize Winner Czesław Miłosz book „Dolina Issy” (1982), 
and of Adam Mickiewicz’s epic poem „Dziady - Lawa” (1990). 
In his filmmaking career, he received the Venice’58 Grand Prix for ”The 
Last Day of Summer”, the San Remo Special Award for the script to „How 
Far Away, How Near”, a diploma for ”Somersault” and in 2001, the Eagle 
for his life achievements. This year, he was named Man of the Year by 
Gazeta Wyborcza.

Mr. Konwicki currently lives in Warsaw and continues to inspire youth 
writers and filmmakers.

LAUREAT HonoRowEJ KAmERY DAwiDA 2013 / THE LAUREATE of THE 2013 HonoRARY DAviD CAmERA
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Paweł smoleński (ur. 1959) — reporter, publicysta, 
od 1989 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wcześniej 
współpracownik pism drugiego obiegu. Opublikował: Po-
kolenie kryzysu (Instytut Literacki w Paryżu), „Gazeta 
Wyborcza” — lustro demokracji (Noir sur Blanc), Salon 
patriotów (Rytm),Pochówek dla rezuna (Czarne), Irak. 
Piekło w raju (Świat Książki, Czarne), Izrael już nie fru-
nie (Czarne), Bedzies wisioł za cosik. Godki podhalań-
skie (Znak), Balagan. Alfabet izraelski (Agora). Kilka-
naście jego reportaży opublikowała paryska „Kultura”. 
Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego w 2003 
roku za książkę Pochówek dla rezuna i Nagrody im. Kurta 
Schorka za teksty poświęcone Irakowi. W 2006 roku otrzy-
mał także Nagrodę im. Beaty Pawlak za zbiór reportaży 
Izrael już nie frunie. Mieszka w Warszawie.

Paweł smoleński – reporter and journalist, since 1989 
at Gazeta Wyborcza, before that wrote for independent 
newspapers. His works: The Crisis Generation (The Lite-
rary Institute in Paris), „Gazeta Wyborcza” — the Mirror of 
Democracy (Noir sur Blanc), Hall of Patriots (Rytm), Fune-
ral for a Tough Guy (Czarne), Iraq. Hell in Paradise (Świat 
Książki, Czarne), Israel Ceased Flying (Czarne), Bedzies 
wisioł za cosik. Godki podhalańskie (Znak), Big Mess. The 
Israeli Alphabet (Agora). More than ten of his  reports were 
run by Paris-based „Kultura”. Winner for the Award of Po-
lish-Ukrainian Reconciliation in 2003 for  his book Funeral 
for a Tough Guy and the Kurt Schork Award for his stories 
on Iraq. In 2006, he received the Beata Pawlak Award for 
his collection of reports, „Israel Ceased Flying”. He lives in 
Warsaw.

anna Wacławik-orpik – Dziennikarka radiowa, związana 
z Radiem TOK FM od 2008 roku. Prowadzi cotygodniowy, 
autorski program „Wywiad pogłębiony” oraz, we współpra-
cy z Andą Rottenberg, program o sztuce „Andymateria”. 
Laureatka dwóch nagród Grand Press w kategorii Wywiad 
(2011, 2012). Jest autorka zbioru rozmów „Życie-zderze-
nie czołowe” (Carta Blanca, 2012) i wywiadu-rzeka „Ks. 
Wojciech Lemański. Z krwi kości i wiary” (Agora, 2013).  

anna-Wacławik-orpik – a radio reporter, works at Radio 
TOK FM since 2008 She runs a weekly program „In-Depth 
Interview” and an art program „Andymateria” with Anda 
Rottenberg. Winner of two Grand Press awards in the Inte-
rview category (2011, 2012). Author of a collection of inte-
rviews „Life - Head-on Collision (Carta Blanca, 2013) and 
an extended interview „Priest Wojciech Lemanski. Flesh, 
Bone and Faith” (Agora, 2013). 

nAGRoDY / AwARDS

JURY 2013 / JURY 2013

nagrody w tegorocznym konkursie ufundowali:
nagroda Główna kamera dawida ufundowana przez ministra 
mkidn dla najlepszego Filmu Festiwalu – 15 000 Pln,
nagroda specjalna kamera dawida ufundowana przez 
Prezesa tvP – 10 000 Pln

awards for this Festival were funded by:
the main award david camera funded by the minister of 
cultural and national heritage for the Best Film 
– Pln 15,000, 
the special award david camera funded by the President 
of the Polish television – Pln 10,000.

ewa opawska – absolwentka filozofii na Uniwersytecie 
Warszawskim, w Muzeum Historii Żydów Polskich pracuje 
od 2009 roku. Przez 2 lata współtworzyła projekt „Polscy 
Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci”, obecnie pracuje 
w Dziale Projektów Kulturalnych koordynując muzealne 
kino. Autorka m. in. dramatu „Niewybuchy” poruszającego 
temat Zagłady.

ewa opawska – a philosophy graduate at the University of 
Warsaw, works at the Museum of the History of Polish Jews 
since 2009. For two years, she co-created the project „Po-
lish Righteous - Restoring Remembrance”, currently works 
at the Cultural Projects Departments and coordinates the 
museum cinema. The author of the drama „Unexploded” 
about the Holocaust.
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AUSTERiA / AUSTERiA DoLinA iSSY / THE vALLEY of iSSA

reż. / dir.: Jerzy Kawalerowicz, scen. / written by:  Tadeusz Konwicki,
Pl / Poland, 1982, 102’ (film po rekonstrukcji cyfrowej) / (digitally restored)

scen. i reż. / directed and written by: Tadeusz Konwicki, PL / Poland, 
1982, 102’

Rok 1914. Pierwszy dzień i pierwsza noc I WŚ. Przy drodze do małego 
galicyjskiego miasteczka stoi karczma Austeria, prowadzona przez sta-
rego, mądrego Żyda Taga. Znajdują w niej schronienie uciekinierzy za-
grożeni kozackim pogromem. Są wśród nich bogaci, wyemancypowani 
Żydzi pochodzący z miasteczka. Są także chasydzi – mistycy i ortodok-
si, którzy odcinają się od świata zewnętrznego. Na tle tej nieco przypad-
kowej zbiorowości wyjątkowo wyrazista wydaje się postać Taga, filozofa 
i wolnomyśliciela, który przeczuwa, że  o świcie czeka ich zagłada.

1914. The first day and night of the World War One. At a road to a small 
town in Galizia, there is a small inn, Austeria, run by an old and wise 
Jew, Tag. He hides first fugitives who run away from a Kozak pogrom. 
Some of them are rich and emancipated local Jews. The others inclu-
de orthodox Hasidics–mystics who isolate themselves from the outside 
world. Tag, a philosopher and free-thinker, senses the impending doom, 
but nevertheless helps everybody who has come in to seek shelter. 

The 1910s Lithuania, the valley of the half-legendary river Issa. The 
dead come to the world of the living and daemons from Lithuanian my-
ths appear alongside main characters. The film tells us the story of a 
young boy Tomaszek, a tragic romance between a priest and his house-
keeper, the unrequited love of a maid Barbarka for her master, and a 
crazy forester Baltazar, whose existential anxiety drives him to the edge 
of madness and leads to a crime. The film is based on Czesław Miłosz’s 
novel ”The Issa Valley”. 

Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, 
w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Świat żywych przenika się ze świa-
tem zmarłych, a dziejom poszczególnych bohaterów towarzyszą znane 
z litewskich podań diabły i demony. Osią fabularną utworu są losy ży-
jących tam ludzi: historia małego Tomaszka; tragiczny w skutkach ro-
mans miejscowego księdza i jego gosposi; nieodwzajemniona miłość 
pokojówki Barbarki; postępujące szaleństwo leśnika Baltazara, którego 
egzystencjalne niepokoje doprowadzają do obłędu i stają się przyczy-
ną zbrodni. Film powstał na podstawie powieści Dolina Issy  Czesława 
Miłosza.

Czw. 31.10.2013; 16.00-17.50 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Thursday, 31.10.2013, 4:00-5:50 pm, THE MUSEUM OF THE 
HISTORY OF POLISH JEWS

Śr. 30.10.2013; 16.00-17.50 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Wednesday, 30.10.2013, 4:00-5:50 pm, THE MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS

Pokaz specjalny filmu wg scenariusza Tadeusza Konwickiego, laureata 
Honorowej Kamery Dawida 2013: / Special Screenings by the laureate 
of the 2013 Honorary David Camera:

Pokaz specjalny filmu wg scenariusza Tadeusza Konwickiego, laureata 
Honorowej Kamery Dawida 2013: / Special Screenings by the laureate 
of the 2013 Honorary David Camera:

Pokaz dzięki uprzejmości Studia Filmowego ZEBRA.
Screening by courtesy of ZEBRA Film Studio
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JAK DALEKO STĄD, JAK BLISKO / How fAR AwAY 
How CLoSE

SALTo / SomERSAULT

scen. i reż. / directed and written by: Tadeusz Konwicki, Pl / Poland, 
1971, 93’ 

scen. i reż. / directed and written by: Tadeusz Konwicki, Pl / Poland, 
1965, 100’ (film po rekonstrukcji cyfrowej) / (digitally restored)

Film utrzymany w konwencji snu. Czterdziestoletni Andrzej odbywa 
symboliczną podróż w przeszłość, aby wyjaśnić motywy samobójstwa 
swojego przyjaciela Maksa. Podczas wędrówki bohater spotyka widma 
osób, z którymi był niegdyś związany. Są wśród nich m.in. Musia – mi-
łość z czasów partyzantki, rodzice, pierwsza żona Joasia i towarzysz 
dziecięcych zabaw Szloma

W prowincjonalnym miasteczku – położonym na pograniczu jawy i snu, 
surrealistycznej fantazji i rzeczywistości (miasteczko to jest łudząco po-
dobne do tego, które Konwicki opisał w wydanej w 1962 roku powieści 
„Sennik współczesny”) – pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przed-
stawia się jako Kowalski-Malinowski (Zbigniew Cybulski). Zdumionym 
mieszkańcom prezentuje różne wersje swej biografii: jednym mówi, że 
walczył na wojnie, a innym, że się ukrywa i grozi mu niebezpieczeństwo. 
Niepostrzeżenie jego fałszywa legenda burzy senne życie odludnej osa-
dy.

The story takes place in a dream-like setting. Andrzej, a man in his for-
ties, undertakes a symbolic journey into the past to uncover the truth 
about his friend Maks’s suicide. On his quest, he meets ghosts of people 
once important in his life, like his love from the war times, Musia, his 
parents, first wife Joasia, and a childhood friend Szloma.

The story takes place in a provincial town similar to the one described 
by Konwicki in his 1962 novel ”Modern Dream-book”. Yet again, we visit 
a place where reality meets fantasy and dreams. One day, a mysterious 
man shows up. He goes by the name of Kowalski–Malinowski (Zbigniew 
Cybulski). He says different things about his life to various people. So-
metimes he claims that he fought in the war, sometimes that he is in 
danger and needs to hide. Imperceptibly, his false legend disrupts the 
slow paced life of this secluded town. 

Pn. 28.10.2013; 18.00-19.45 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Monday, 28.10.2013, 6:00-7:45 pm, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

Nd. 27.10.2013; 13.00-14.45, KINO PRAHA / Sunday, 27.10.2013, 
1:00-2:45 pm, THE PRAHA CINEMA

Pokaz specjalny filmu wg scenariusza Tadeusza Konwickiego, laureata 
Honorowej Kamery Dawida 2013: / Special Screenings by the laureate 
of the 2013 Honorary David Camera:

nagrody: m.in. Nagroda Specjalna Jury na Lubuskim Lecie Filmowym 
w Łagowie (1972), Syrenka Warszawska Polskiej Krytyki Filmowej (1972), 
Nagroda Specjalna Jury za najlepszy scenariusz na MFF Autorskich 
w San Remo (1973).
awards: the Jury Special Award at the Lubuskie Film Summertime in 
Łagów (1972), the ”Warsaw Mermaid” of the Polish Film Critics (1972), 
and the Jury Special Award for the best script at the San Remo Film 
Festival (1973).

Pokaz specjalny filmu wg scenariusza Tadeusza Konwickiego, laureata 
Honorowej Kamery Dawida 2013: / Special Screenings by the laureate 
of the 2013 Honorary David Camera:

Pokaz dzięki uprzejmości Studia Filmowego ZEBRA.
Screening by courtesy of ZEBRA Film Studio

 dyplom edynburg mFF (1967)
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BUNT W SOBIBORZE / REVOLT IN SOBIBOR

oCALEni / THE RESCUED

reż. / dir.: Pavel Kogan, Lily van den Bergh, Hol/Ros 
/ Netherlands/Russia, 1990, 112’

reż. / dir.: Joanna Król i Karolina Dzięciołowska, Pl / Poland, 2013, 56’

W tym roku przypada 70. rocznica Buntu w Sobiborze. Podczas 
11. Warszawskiego Festiwalu Filmowego prezentujemy dokument Pa-
vla Kogana i Lily van den Bergh poświęcony temu heroicznemu wystą-
pieniu.

Bohaterami filmu są ocaleni z Holokaustu polscy Żydzi, dziś starsi lu-
dzie mieszkający w Polsce i Izraelu. To film, który pokazuje nie tylko hi-
storię Ocalonych i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To historia o 
heroizmie, który dał początek zwykłemu życiu, opowieść, która z drama-
tów XX wieku przenosi nas kilkadziesiąt lat później − do współczesnego 
Izraela i współczesnej Polski. Film powstał w ramach muzealnego pro-
jektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci”. 

This year witnesses the 70th anniversary of the Revolt in Sobibor, an 
extermination camp. Pavel Kogan’s and Lily van den Bergh’s documen-
tary is a testimony to this heroic act.

This film is devoted to Polish Jews rescued from the Holocaust, old pe-
ople who live in Poland and Israel. It is not just another story about the 
Survivors and the Righteous Among the Nations. It is a story about hero-
ism that originated ordinary life, a story that takes us from the atrocities 
of the 20th century straight to contemporary Israel and Poland. The film 
is a part of the project ”The Polish Righteous–Recalling Forgotten Histo-
ry” created by the Museum of the History of Polish Jews.  

Czw 31.10.2013; 18.00-20.00, MUZEUM HISTORII ŻYDóW 
POLSKICH 
/ Thursday, 31.10.2013, 6:00-8:00 pm, THE MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS

Nd. 27.10.2013; 18.15-20.15, MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Sunday, 27.10.2013, 6:15-8:15 pm, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

Pokaz specjalny  z udziałem  autorki Joanny Król i bohaterami filmu
 / Special screening with the participation of its creator Joanna Król
 and film protagonists.
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HAnnAH AREnDT / HAnnAH AREnDT iDA / iDA

reż. / dir.: Margarethe von Trotta, Niem/Izr / Germany/Israel, 2012, 110’ reż. / dir.: Paweł Pawlikowski, Pl / Poland, 2013, 90’

Hannah Arendt – filozofka, myślicielka, publicystka „The New Yorkera”, 
dla którego napisała przełomowy esej poświęcony procesowi zbrodnia-
rza wojennego Adolfa Eichmanna. Właśnie do tamtego okresu jej życia 
wraca Margarethe von Trotta. Wybitna niemiecka reżyserka przedsta-
wia autorkę „Eichmanna w Jerozolimie”, postać, która stała się jednym 
z symboli XX wieku.

Polska 1962 r. Anna, oddana do klasztoru jako sierota, jest obecnie 
w nowicjacie. Matka przełożona namawia ją, by przed święceniami od-
wiedziła swoją ciotkę – jedyną żyjącą krewną. Ciotka opowiada Annie 
o jej rodzicach i losach rodziny, wyznaje, że Anna jest Żydówką. Obie 
decydują się pojechać do miejscowości Piaski, gdzie mieszkali dziadko-
wie i rodzice Anny jeszcze przed wojną. W okresie Zagłady jej rodzina 
była ukrywana przez polskich sąsiadów, mimo to ciotka Wanda podej-
rzewa, że zostali zabici przez jednego z nich. Chce się dowiedzieć, dla-
czego to zrobił i gdzie są ciała pomordowanych. W ich rodzinnym domu 
mieszka teraz syn sąsiada, Feliks. Twierdzi, że nie wie, gdzie jest ojciec, 
ale Wanda, która była sędziną w okresie stalinizmu, w końcu wydoby-
wa od niego informacje. Okazuje się, że ojciec Feliksa przeprowadził 
się do innego, oddalonego o 60 km miasta. Kobiety decydują się tam 
pojechać...

A look at the life of philosopher and political theorist Hannah Arendt, who 
reported for The New Yorker on the war crimes trial of the Nazi Adolf 
Eichmann. A distinguished German director, Margarethe von Trotta, por-
trays the life of the author of ”Eichmann in Jerusalem”, a woman who 
became one of the symbols of the 20th century. 

Poland, 1962. Anna is a probationer at a monastery. The prioress makes 
her visit her aunt, her only living relative. Anna finds out she is Jewish. 
She and her aunt decide to visit the town where their family lived before 
the war. Wanda suspects that its members were killed by a Polish ne-
ighbour who was supposed to hide them. The women want to find out 
the truth…Pt. 25.10.2013; 20.00-22.30 Kino Praha,

Otwarcie 11. edycji festiwalu 
/ Friday 25.10.2013, 8:00-10:30 pm, THE PRAHA CINEMA
Formal Opening of the 11th Festival 2013.

Sob. 26.10.2013; 18.45-20.30 KINO PRAHA 
/ Saturday, 26.10.2013, 6:45-8:30 pm, THE PRAHA CINEMA

nagrody: German Film Award 2012: Gold – Najlepsza aktorka Barbara 
Sukowa, Silver – Najlepszy film fabularny. 
awards: German Film Award 2012: Gold – Best actress Barbara Sukowa, 
Silver – Best Feature Film. 

nagrody: Toronto International Film Festival 2013 – Nagroda specjalna, 
FPFF 2013 – Złote Lwy.
awards: Toronto International Film Festival 2013 – Special Awards, FPFF 
2013 – Golden Lions. 

Pokaz przedpremierowy / Pre-premiere screening Pokaz przedpremierowy / Pre-premiere screening
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nagrody: Nagroda publiczności na Toronto FF, film wybrany do oficjalnej 
selekcji MFF w Londynie.
awards: Audience Award at the Toronto festival, accepted to the official 
selection of the London IFF. 

nagrody: Berlinale 2013 C.I.C.A.E. Award. Izraelska Akademia Filmowa 
2012 – Najlepszy montaż.
awards: Berlinale 2013 C.I.C.A.E. Award. Israeli Film Academy 2012 – 
Best editing. 

MÓJ PRZYJACIEL WRÓG / ZAYTOUN ROCK BA KASBA / ROCK THE CASBAH

reż. / dir.: Eran Riklis, Ang/Izr / UK/Israel, 2012, 107’ reż. / dir.: Yariv Horowitz, Izr/Fr / Israel/France, 2013, 93’

Film producenta Jak zostać królem (Oscar w 4 kategoriach, 2011) i reży-
sera nagradzanego Drzewa cytrynowego. Bejrut 1982: skazani na sie-
bie młody palestyński uchodźca i izraelski pilot myśliwców przemierzają 
pogrążony w wojnie Liban. Czy uda im się wspólnie dotrzeć do domu? 
W jednej z głównych ról Stephen Dorff.

Przejmująca fabuła ukazująca bezsens konfliktu na Bliskim Wschodzie. 
Rok 1989. Państwo Izrael wysyła młodych żołnierzy do kontroli ludności 
arabskiej na Terenach Okupowanych. Jeden z żołnierzy zostaje zabity 
przez młodego Palestyńczyka. Czterech ma pilnować miejsca zbrodni 
i szukać zabójcy. Stacjonują na dachu domu palestyńskiej rodziny...

Beirut, 1982: a young Palestinian refugee and an Israeli fighter pilot 
form a tentative bond in their attempt to make their way across war-torn 
Lebanon back to their home. From the producer of ”The King’s Speech” 
and the director of ”Lemon Tree”. Starring Stephen Dorff.

A compelling feature film which depicts the senselessness of a conflict 
in the Middle East. The year 1989. The State of Israel sends young 
soldiers to oversee the Arab population in the Occupied Territories. After 
one of them is killed, the common fate of four young soldiers and one 
Palestinian family is sealed. The film describes the extraordinary jour-
ney of a young soldier trying to find his place in the chaos surrounding 
him. 

Nd. 27.10.2013; 15.00-17.00 KINO PRAHA 
/ Sunday, 27.10.2013, 3:00-5:00 pm, THE PRAHA CINEMA

Wt. 29.10.2013; 18.00-20.00 KINO PRAHA  / Tuesday, 29.10.2013, 
6:00-8:00 pm, THE PRAHA CINEMA
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nagrody: Nagroda Holenderskiej Akademii Filmowej – Złoty Film. 
awards: Golden  Film – Netherlands 2012, Nederlands Film Festival 
2012 – Golden Calf.

nagrody: 9 Czeskich Lwów, czeski kandydat do Oscara 2013.
awards: 9 Czech Lions, the Czech candidate to Oscars 2013.

SÜSKinD / SÜSKinD w CiEniU/ in THE SHADow

reż. / dir.: Rudolph van den Bergcountry, Hol / Netherlands, 2012, 118’ reż. / dir.: David Ondricek, Cz/Pl/Sł / Czech Republic/ Poland/ Slovakia, 
2012, 106’ 

Film producenta Czarnej Księgi. Prawdziwa, nieopowiadana wcześniej 
historia. Amsterdam 1942. Niemiecki Żyd Walter Süskind, stojący na 
czele Gminy Żydowskiej, nadzoruje deportacje jej członków. Dzięki 
temu może ocalić życie swoje i swojej rodziny. W zamian za to jest 
zmuszony zabiegać o przyjaźń oficera SS Ausdera Füntena i nie może 
litować się nad swoimi ofiarami. Süskind jednak wykorzystuje swoją po-
zycję, by ratować tysiące żydowskich dzieci. 

Rok 1950, Czechosłowacja, kapitan policji Hakl prowadzi śledztwo 
w sprawie zrabowanej biżuterii. Zniszczony sejf nie pozostawia wątpli-
wości... To, co wydaje się dla Hakla prostą sprawą, okazuje się napraw-
dę skomplikowane... 

It is Amsterdam, 1942, and German Jew Walter Süskind is working as 
a manager of the Jewish Council, overseeing the deportation of fellow 
Jews. It is a job that will save him and his family, if only he can keep 
his friendship with SS Officer Aus der Fünten and remain indifferent to 
the fate of others. But in the role of traitor, Süskind is given the chance 
to become a hero, risking everything to save the lives of thousands of 
Jewish children. A true, untold story from the producers of “Black Book,” 
which lavishly unfolds on the screen.

In the former 1950s Czechoslovakia, police captain Hakl investigates 
a jewelery robbery. An opened safe deposit leads to a known burglar. 
What seems an easy case soon starts to tangle… 

Śr. 30.10.2013; 20.15-22.30 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Wednesday, 30.10.2013, 8:15-10:30 pm, the MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS

Pn. 28.10.2013; 20.15-22.15 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH   
/ Monday, 28.10.2013, 8:15-10:15, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

Pokaz przedpremierowy / Pre-premiere screening
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nagrody: 
awards: Grand Prix to Best French TV Drama – Festival de Luchon, 
Nominated – Best Film, Best Director, Best Actor – Festival de Monte 
Carlo, Official Selection – Festival International de Programmes 
Audiovisuels.

Śr. 30.10.2013; 20.30-22.00 KINO PRAHA 
/Wednesday, 30.10.2013, 8:30-10:00 THE PRAHA CINEMA

WYPEŁNIĆ PUSTKĘ / fiLL THE voiD

ŻYDOWSKI KARDYNAŁ / THE JEwiSH CARDinAL

reż. / dir.: Rama Burshtein, Izr / Israel, 2012, 90’

reż. / dir.: IIan Cohen, Fr / France, 2013, 96’

Sugestywna fabuła pokazująca współczesne życie ortodoksyjnych Ży-
dów. Siostra 18-letniej Shiry umiera podczas porodu. Po pewnym cza-
sie mąż zmarłej zaczyna szukać nowej żony... Czy powinna zostać nią 
Shira? Jakie są prawa jednostki w ortodoksyjnej społeczności? 

To pierwszy film, jaki nakręcono o żydowskim kardynale, arcybiskupie 
Paryża, polskim Żydzie – Jean-Marie Lustigerze. Wzruszająca historia 
ocalałego z Holokaustu żydowskiego chłopca, który zdecydował się na 
konwersję na katolicyzm. Późniejsza przyjaźń z Janem Pawłem II po-
mogła mu odkryć swoje korzenie i bolesną przeszłość.

A nuanced portrait depicting the life of contemporary Orthodox Jews. 
Eighteen-year old Shira and her family are struck by tragedy when her 
older sister dies in childbirth. As her sister’s husband is pressed to re-
marry, her mother makes a startling proposition… Should Shira be the 
one to marry him? What are the rights of an individual in the Orthodox 
community?

THE JEWISH CARDINAL tells the amazing true story of Jean-Marie 
Lustiger, the son of Polish-Jewish immigrants, who maintained his cul-
tural identity as a Jew even after converting to Catholicism at a young 
age and later joining the priesthood. A touching portrait of the Holocaust 
survivor who finds his roots and uncovers his painful past thanks to the 
friendship with Pope John Paul II. 

Czw. 31.10.2013; 20.30-22.30 MUZEUM HISTORII ŻYDóW 
POLSKICH  / Thursday, 31.10.2013, 8:30-10:30 pm, THE MUSEUM OF 
THE HISTORY OF POLISH JEWS

nagrody: Nagroda Izraelskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu 
fabularnego i za najlepszą rolę kobiecą. Wenecki Lew 2013 dla Hadas 
Yaron za rolę Shiry.
awards: Israel Film Academy Awards for the best feature film and best 
actress. Hadas Yaron received the award at the Venice Film Festival 2013 
for her great role.

Premiera w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Przed pokazem ceremonia zamknięcia festiwalu i uroczyste 
wręczenie Kamer Dawida 2013.
/  Premiere in Eastern Europe. 
Before the screening – closing of the Festival, the 2013 David 
Camera Award ceremony.
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nagrody: Kandydat do Oscara, nagroda w kategorii najlepszy dokument 
na: Jersualem FF, Sundance FF, Planet+ Doc FF.
awards: Nominated to Oscars 2013, Awards in the Best Documentary 
category at Jerusalem FF, Sundance FF, Planet+ Doc FF. 

nagrody: Berlinale 2013 C.I.C.A.E. Award. Izraelska Akademia Filmowa 
2012 – Najlepszy montaż.
awards: Berlinale 2013 C.I.C.A.E. Award. Israeli Film Academy 2012
 – Best editing. 

5 ROZBITYCH KAMER / 5 BROKEN CAMERAS AMY WINEHOUSE: DZIEŃ, W KTÓRYM 
PRZYJECHAŁA DO DINGLE / AmY winEHoUSE: THE 
DAY SHE CAmE To DinGLE

reż. / dir.: Guy Davidi i Emad Burnat, 
Fr/Hol/Izr/Palest / France / Netherlands/Israel/Palestine, 2012, 94’

reż. / dir.: Maurice Linnane, Irl / Irlandia, 2012, 60’

W momencie gdy rodzi się Gibreel, czwarty syn Emada – palestyńskie-
go rolnika – ten dostaje kamerę. W jego wsi Bil`in Izraelczycy budują 
mur, oddzielający miejscową ludność od nowych osadników. Emad do-
kumentuje opór Palestyńczyków, rozbitych zostaje 5 kolejnych kamer… 
Każda z nich opowiada inną historię.

Amy Winehouse przyjeżdża na koncert do irlandzkiej miejscowości Din-
gle. Widz poznaje jej niezwykły talent i osobowość. Wspaniała muzyka, 
poruszające historie… Film z cyklu „Żydowskie sławy”.

When his fourth son, Gibreel, is born, Emad, a Palestinian villager, gets 
his first camera. In his village, Bil’in, a separation barrier is being built 
and the villagers start to resist this decision. For more than five years, 
Emad films the struggle, which is lead by two of his best friends. One 
Camera after another is shot at or smashed, each camera tells a part 
of his story. 

 A documentary telling the story of the day Amy Winehouse recorded a 
stunning acoustic performance in the small Irish village of Dingle. The 
movie highlights Amy’s unique talent and her extraordinary personality. 
A part of the series ”Great Jewish People”.  

Śr. 30.10.2013; 18.30-20.15 KINO PRAHA 
/ Wednesday, 30.10.2013, 6:30-8:15 THE PRAHA CINEMA

Sob. 26.10.2013; 17.20-18.30 KINO PRAHA  / Saturday, 26.10.2013, 
5:20-6:30 pm, THE PRAHA CINEMA

Pokaz Premierowy / Premiere in Poland
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s KIEŁBASA BOLOŃSKA I SER / BALONEY AND CHEESE LIGA TEREZIN / LIGA TEREZIN

reż. / dir.: Assaf Sagi Gafni, Izr / Israel, 2012, 49’ reż. / dir.: Michael Schwartz & Avi Kanner, Cz/Izr / Czech Republic/ Israel, 
2013, 52’

Piotr jest emigrantem pochodzącym z Mołdawii, Kim przyjechała do 
Izraela z Brazylii. Oboje mają korzenie chrześcijańskie i żydowskie. 
Film stanowi zapis trwających rok przygotowań do szkolnej wycieczki 
do Polski, do miejsc związanych z Zagładą. Przy okazji widz staje się 
świadkiem trudnego życia emigrantów, ich skomplikowanych relacji ro-
dzinnych, a także przejawów rasizmu… Czy zagubieni i niepewni swojej 
tożsamości młodzi ludzie odkryją ją dzięki podróży do Polski?

Historia ligi piłkarskiej, która istniała w getcie w Terezinie, który znajdu-
je się 60 kilometrów na północny wschód od Pragi. W latach 1942-44 
żydowscy więźniowie rozegrali tam setki meczów piłkarskich. Tysiące 
widzów mogło choć na chwilę uciec od przerażającej rzeczywistości: 
głodu, chorób, śmierci...

Peter is a new immigrant from Moldova and Kim a new immigrant from 
Brazil. Both are half Christian, half Jewish. The film depicts a year of  
their lives and their preparations for a school trip to Poland to the sites 
of the mass murder of Jews. The viewer becomes a witness to the hard-
ships of their lives, their intricate family relationships, as well as displays 
of racism… Can these teenagers find their true identity thanks to their 
trip to Poland?

A documentary film that tells the incredible story of the football league 
which took place in Ghetto Theresienstadt, 40 miles north west of Pra-
gue now in the Czech Republic. From 1942 to 1944, Jewish prisoners 
played hundreds of soccer matches on improvised fields set up in the 
court-yards of the Barracks where they lived. Thousands of spectators 
watched a mixture of professional and amateur players and briefly esca-
ped the reality of their terrible plight: hunger, sickness, and death…   

Sob. 26.10.2013; 16.00-17.10 KINO PRAHA
/ Saturday, 26.10.2013, 4:00-5:10 pm, THE PRAHA CINEMA 

Śr. 30.10.2013; 18.15-19.45, MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH  
/ Wednesday, 30.10.2013, 6.15-7.45 pm, THE MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS
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nagrody:  Dokument rekordzista – film prezentowany na kilkuset 
festiwalach na całym świecie. Nagrodzony na Chicago IFF oraz przez 
Izraelskie Filmowe Forum Dokumentów.
awards: It was screened at several hundred festivals all over the world. 
Awarded at Chicago IFF and by the Israeli Film Documentary Forum.   

PRAWDZIWE BĘKARTY WOJNY
/ THE REAL INGLORIOUS BASTARDS

PonUmERowAni / NUMBERED

reż. / dir.: Min Sook Lee, Kanada / Canada, 2012, 51’

reż. / dir.: Maurice Linnane, Irl / Irlandia, 2012, 60’

Prawdziwa historia dwóch żydowskich żołnierzy ze specjalnego od-
działu US ARMY i austriackiego dezertera z hitlerowskiej armii, których 
misją była eksterminacja hitlerowców i dywersja za linią wroga. Jest to 
także historia mieszkańców austriackiego miasteczka, którzy ryzykowali 
życiem, by pomagać bohaterom. Ta niesamowita historia dała początek 
nagrodzonemu podczas 7. edycji WJFF (2009) filmowi Quentina Taran-
tino Bękarty wojny.

Pochodzącego z Teheranu dokumentalistę zainteresowały niebieskie 
numery na rękach starszych ludzi… Rozmowy, które z nimi prowadzi, 
stworzyły emocjonalny portret pamięci, historii i odwagi.

The Real Inglorious Bastards tells the true story of two brave Jews from 
a US ARMY special unit and an Austrian deserter volunteer who went 
behind enemy lines to fight the Nazis. It is also a portrait of the inhabi-
tants of an Austrian town who risked their lives to help these heroes. 
This thrilling story inspired Quentin Tarantino to produce the movie ”In-
glorious Bastards”, which was awarded at the 7th WJFF (2009).

The blue-inked tattoos given to Auschwitz prisoners stripped them of 
their identities and reduced them to numbers. In this moving documen-
tary, it is precisely these numbers that confer a unique individuality on 
each of the survivors interviewed. This film is an emotionally affecting 
portrait of memory and history.

Pn. 28.10.2013; 18.00-19.10 KINO PRAHA 
/ Monday, 28.10.2013, 6:00-7:10 pm, THE PRAHA CINEMA

Nd. 27.10.2013; 20.30-21.40 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH  
/Sunday, 27.10.2013, 8:30-9:40 pm, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

Polska premiera / Premiere screening in Poland
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nominacja do oscara 2013.
nominated to oscar 2013.

nagrody: Nagroda Izraelskiej Akademii Filmowej za Najlepszy 
Dokument 2012.
awards: T.T. Awards of the Israeli Film Academy 2012.

STRAŻNICY / THE GATEKEEPERS ŻYCIE W FOTOGRAFIACH / LifE in STiLLS

reż. / dir.: Dror Moreh, 
Izr/Niem/Fr/Blg / Israel/Germany/France/Belgium, 2012, 101’

reż. / dir.: Tamar Tal, Izr/Niemcy / Israel/Germany, 2011, 58’Pierwszy na świecie, przełomowy dokument prezentujący spotkania 
ze wszystkimi dyrektorami tajnych służb wywiadowczych Izraela, Shin 
Bet. Szefowie tych służb opowiadają zawiłą i krwawą historię swojej 
60-letniej pracy i konfliktu z Palestyńczykami. W szokujących niekiedy 
wypowiedziach przedstawiają propozycje rozwiązania konfliktu pale-
styńsko-izraelskiego. 

W wieku 96 lat Miriam Weissenstein spotyka wstrząsające doświad-
czenie: rozbiórce zostanie poddany Dom Fotografii – dzieło życia jej 
zmarłego męża, który dokumentował najważniejsze momenty w dzie-
jach Izraela. W tym trudnym dla niej czasie Miriam nawiązuje wyjąt-
kową relację ze swoim wnukiem Benem. Wspólnie zaczynają walczyć 
o ocalenie sklepu i blisko miliona negatywów, na których uwieczniono 
najważniejsze momenty z dziejów Izraela. Bohaterów tego filmu dzieli 
różnica pokoleń, ale mimo to nie brakuje tu humoru i wzruszeń. Poja-
wiają się także trudne do uniknięcia w takiej sytuacji konflikty… Intere-
sujący, wielowymiarowy film.

A documentary featuring interviews with all surviving former heads of 
Shin Bet, the Israeli security agency, the activities and membership of 
which are held state secrets. They present the bloody history of the-
ir work and the Palestinian conflict. However, they also come up with 
stupefying solutions to end hostilities in a peaceful way. A must-see for 
those interested in the Middle East conflict.

At the age of 96, Miriam Weissenstein never imagined that she would 
be facing a new chapter in her life. But when „The Photo House”–her 
late husband Rudi’s life’s work–was destined for demolition, even this 
opinionated and uncompromising woman knew she needed help. Under 
the cloud of a family tragedy, a special relationship is forged between 
Miriam and her grandson, Ben, as they join forces to save the shop 
and its nearly one million negatives that document Israel’s defining mo-
ments. Despite the generation gap and many conflicts, Ben and Miriam 
embark on a heart-wrenching journey, comprising many humorous and 
touching moments. 

Nd. 27.10.2013; 16.00-17.50 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH 
/ Sunday, 27.10.2013, 4:00-5:50 pm, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

Pn. 28.10.2013; 19.20 -20.30 KINO PRAHA 
/ Monday, 28.10.2013, 7:20-8.30 pm, THE PRAHA CINEMA
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reż. / dir.: Assaf Machnes, Izr/Ang/Pl / Izrael/UK/Poland, 2012, 16’

reż. / dir.: Jody Kramer, Kanada / Canada, 2011, 5’

reż. / dir.: Isabelle Stead, FR / France, 2011, 10’ 

reż. / dir.: Silvia Grossmann, Braz/Izr/USA / Brasil/Israel/USA, 2012, 9’

Film stanowi zapis przeżyć 17-latka, który podczas wycieczki szkolnej 
po Polsce zabiega o względy swojej koleżanki. Oboje zmagają się ze 
zderzeniem obrazów Holokaustu i  własnego pożądania…

Mała dziewczynka siedzi na kolanach Św. Mikołaja podczas świąt Boże-
go Narodzenia i czeka na swój prezent. Czy będzie pamiętała, żeby nie 
mówić mu, że jest Żydówką...?

5-letni Izaak jest prześladowany przez dzieci z sąsiedztwa. Pewnego 
dnia, ku rozpaczy swojej ortodoksyjnej rodziny, zaprzyjaźnia się ze 
świnką, która niespodziewanie staje przed drzwiami ich domu…

Po tym, jak Robbiemu ukazała się we śnie jego zmarła matka, która 
prosiła go o ratunek i wyswobodzenie z nudnego nieba, Robbie musi się 
zmierzyć z kłamstwem, którego dopuścił się wiele lat temu…

The Journey of Roy, a 17-year-old Israeli teenager, trying to win the af-
fection of a girl from his class while they both travel across Poland with 
their school between Holocaust memorials and death camps. 

In this brightly animated film, a little girl sits on Santa’s knee, waiting for 
her present. Will she remember NOT to tell him she’s Jewish?   

Five-year old Isaac is bullied by other kids in his neighbourhood. Salva-
tion comes in the form of a pig that miraculously shows up on his door-
step and becomes his best friend, much to the chagrin of his Orthodox 
Jewish family.  

After Robbie’s dead mother appears to him in a dream, asking to be 
rescued from boredom in heaven, Robbie is forced to confront the lie to 
which he resorted many years ago...  

Sob. 26.10.2013; 16.00-17.10  KINO PRAHA 
/ Saturday, 26.10.2013, 4:00-5:10 pm, THE PRAHA CINEMA

Pn. 28.10.2013; 19.20-20.30 KINO PRAHA
/ Monday, 28.10.2013, 7:20-8:30 pm, THE PRAHA CINEMA

Sob. 26.10.2013; 18.45-20.30 KINO PRAHA 
/ Saturday, 26.10.2013, 6:45-8:30 pm, THE PRAHA CINEMA

AUSCHWITZ W MOJEJ GŁOWIE / AUSCHWITZ ON MY MIND

NIE MÓW ŚW. MIKOŁAJOWI, ŻE JESTEŚ ŻYDÓWKĄ! / DON’T TELL SANTA YOU’RE JEWISH!

KOSZERNY /  KoSHER

KRAJ KŁAMSTWA / LiELAnD
krótkie metraże fabularne inspirowane twórczością etgara kereta 
/ short films inspired by the works of etgar keret
Nd. 27.10.2013; 22.00-23.30 Muzeum Historii Żydów Polskich   
/ Sunday, 27.10.2013, 10:00-11:30 pm, The Museum of the History of Polish Jews
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reż. / dir.: Maria Zbąska, Pl / Poland, 2013, 30’

reż. / dir.: Mathieu Young, USA, 2012, 11’

Przewrotna opowieść wigilijna z polskim blokowiskiem w tle. W filmie 
występują Andrzej Chyra i Agnieszka Krukówna. Panabi, kilkunastoletni 
chłopiec, mieszka na warszawskim osiedlu, na którym rządzi Bocian. 
Bocian jest bandytą i ma najładniejszą dziewczynę. Pech chce, że to 
właśnie w niej zakochuje się brat Panabiego. 

Realizując swój dokument, filmowiec zadaje tylko jedno pytanie: „Gdy-
byś spotkał złotą rybkę, która spełnia życzenia, o co byś poprosił?”.

Panabi is a teenage boy growing up in the Warsaw projects ruled by Bo-
cian. Bocian is the worst criminal around and has the prettiest girlfriend. 
As luck would have it, Panabi’s brother falls in love with her.  

In this adaptation of Etgar Keret’s famed short story „What Of This Gold-
fish Would You Wish?” a young man sets out to make a documentary 
about the longings of everyday Americans. 

PSUBRAT / BROTHER DOG

ZŁOTA RYBKA / THE GoLDfiSH

reż. / dir.: Michal Lavi, Kanada / Canada, 2012, 7’

reż. / dir.: Jonah Bleicher, Fr/Izr/USA / France/Israel/USA, 2012, 17’

Romantyczna współczesna baśń o miłości, zdradzie i walce o uczucia…

Sygnał syreny alarmowej prześladuje Eliego, izraelskiego nastolatka, 
który próbuje odnaleźć swoje miejsce w życiu podczas Izraelskiego 
Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu i Dnia Pamięci o Poległych Żołnierzach. 
W jednej z ról Etgar Keret.

Based on a short story by the acclaimed Israeli writer Etgar Keret, 
”Glue” is a romantic modern fairytale about  love, betrayal, and a strug-
gle for affection.

Siren follows the adventures of Eli, an Israeli high school kid who tries to 
find his place in society during Israels Memorial Week for the victims of 
the Holocaust and the Fallen Soldiers. Featuring Etgar Keret.

KLEJ / GLUE

SYREnA / SiREn

krótkie metraże fabularne inspirowane twórczością etgara kereta 
/ short films inspired by the works of etgar keret
Nd. 27.10.2013; 22.00-23.30 Muzeum Historii Żydów Polskich   
/ Sunday, 27.10.2013, 10:00-11:30 pm, The Museum of the History of Polish Jews

krótkie metraże fabularne inspirowane twórczością etgara kereta 
/ short films inspired by the works of etgar keret
Nd. 27.10.2013; 22.00-23.30 Muzeum Historii Żydów Polskich   
/ Sunday, 27.10.2013, 10:00-11:30 pm, The Museum of the History of Polish Jews

krótkie metraże fabularne inspirowane twórczością etgara kereta 
/ short films inspired by the works of etgar keret
Nd. 27.10.2013; 22.00-23.30 Muzeum Historii Żydów Polskich   
/ Sunday, 27.10.2013, 10:00-11:30 pm, The Museum of the History of Polish Jews

krótkie metraże fabularne inspirowane twórczością etgara kereta 
/ short films inspired by the works of etgar keret
Nd. 27.10.2013; 22.00-23.30 Muzeum Historii Żydów Polskich   
/ Sunday, 27.10.2013, 10:00-11:30 pm, The Museum of the History of Polish Jews
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reż. / dir.: Shimmy Marcus, Irl  / Ireland, 2012, 10’

reż. / dir.: Ruud den Drijver, Hol / Netherlands, 2012, 10’

reż. / dir.: Joe Mari, Kanada / Canada, 2012, 10’,

Dublin, lata 70. Hanna Cohen nie może doczekać się swojej pierwszej 
komunii – problem w tym, że jest ona Żydówką! W roli księdza wybitny 
brytyjski reżyser Peter Sheridan. 

Przejmująca animowana opowieść o losach kota Sammy’ego. Sammy 
należy do żydowskiej rodziny. Wybucha wojna. Rodzina musi go porzu-
cić. Kotu udaje się jednak przetrwać wojnę. Po jej zakończeniu wraca 
do domu, w którym nic już nie jest takie samo…

Co się może wydarzyć, gdy tradycyjny włoski ojciec przygotowuje ko-
szerną kolację dla żydowskiej dziewczyny swojego syna i jej matki? 
Pizza Bajgiel za pomocą języka komedii portretuje międzykulturową 
randkę, której częścią stają się śródziemnomorska kuchnia i niepoha-
mowany patriotyczny kult, jakim we Włoszech otacza się piłkę nożną. 

The 1970’s Dublin. Hannah Cohen can’t wait to make  her Holy Commu-
nion – only problem is – she is Jewish!  Featuring a renown UK director, 
Peter Sheridan, as the priest.  

In this nightmarish animated short film, viewers experience the plight of 
a Jewish family in Nazi-occupied Netherlands through the eyes of a cat 
Sammy. When the war breaks out, the family is forced to abandon him. 
However, he manages to survive. Sammy returns to his old home after 
the war but nothing there will ever be the same.

What happens when a traditional Italian father prepares a Kosher dinner 
for his son’s Jewish girlfriend and mother? “Pizza Bagel” takes a come-
dic look at intercultural dating while poking fun at Mediterranean cuisine 
and unabashedly patriotic soccer celebrations. 

Pn. 28.10.2013; 18.00-19.10 KINO PRAHA 
/ Monday, 28.10.2013 GODZ.  6:00-7:10 PM, THE PRAHA CINEMA

Śr. 30.10.2013; 20.15-22.30 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH
/ Wednesday, 30.10.2013, 8:15-10:30 pm, THE MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS

Wt. 29.10.2013; 18.00-20.00 KINO PRAHA 
/ Tuesday, 29.10.2013, 6:00-8:00 pm, THE PRAHA CINEMA

PIERWSZA KOMUNIA HANNY COHEN  / HAnnAH CoHEn’S HoLY CommUnion

SAmmY/ SAmmY

PIZZA BAJGIEL /  PIZZA BAGEL

nagrody: UK Jewish FF 2012
awards: UK Jewish Film Festival 2012

nagrody: Toronto Jewish Int. FF`13, Cannes FF` 13 Short Corner, Italian 
Contemporary FF` 12, Maryland Int. FF`13
awards: Toronto Jewish International Film Festival 2013,  Cannes Film 
Festival 2013 Short Corner, Italian Contemporary Film Festival 2012, 
Maryland International Film Festival 2013
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reż. / dir.: Nicolas Greinacher, Szw / Switzerland, 2012, 10’

W 1942 r. szwajcarski Departament Sprawiedliwości i Policji wprowadził 
nowe regulacje, zgodnie z którymi Żydzi nie mogli być już traktowani 
jako uchodźcy polityczni. Właśnie w tym czasie pani Rosenthal próbo-
wała uciec do Szwajcarii i wpadła w ręce nazistów. Przeżyła Holokaust 
i po 70 latach wróciła na granicę Szwajcarii i Niemiec...

During World War Two, many Jewish refugees fled from the Nazis and 
were granted asylum in Switzerland. In 1942, the Swiss Department of 
Justice and Police released a new regulation, stating that Jews were 
no longer considered political refugees. It is during this state of political 
affairs that Mrs Rosenthal tries to escape from the Nazis. Refused Swiss 
asylum, she falls into their hands but survives the Holocaust. Seventy 
years later, she returns to the Swiss/German border and, suddenly, the 
past comes back to haunt her.  

Nd. 27.10.2013; 20.30-21.40 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH  
/ Sunday, 27.10.2013, 8:30-9:40 pm, THE MUSEUM OF THE HISTORY 
OF POLISH JEWS

WYBACZYĆ NIE ZNACZY ZAPOMNIEĆ / foRGivEn iS noT foRGoTTEn

reż. / dir.: Gill Weinstein, Izr / Izrael, 2012, 22’

Baruch był gwiazdą koszykówki lat 70., ale w pewnym momencie zde-
cydował się porzucić życie w wielkim mieście i został ultraortodoksyj-
nym Żydem. Teraz wraca do dawnej kochanki, której nigdy nie przestał 
kochać. Ona nie wpuszcza go jednak do domu, w którym żyje także 
jego syn. W roli głównej jeden z najbardziej znanych izraelskich aktorów 
– Assi Dayan.

Baruch, a 1970s basketball star, at one point decded to leave the big city 
and become ultra-orthodox. Now, he returns to find his former mistress 
that he left, but still loves. This desperate try to taste his old life again fa-
ils. She does not let him into her home, where she lives with his estran-
ged son. Featuring one of the most renown Israeli actors–Assi Dayan.  

ZDJĘTY Z BOISKA /  BENCHED

Śr. 30.10.2013; 18.15-19.45 MUZEUM HISTORII ŻYDóW POLSKICH  
/ Wednesday, 30.10.2013, 6:15-7:45 pm, THE MUSEUM OF THE HIS-
TORY OF POLISH JEWS
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Unikatowa wideoinstalacja kilkudziesięciu krótkometrażowych filmów 
o Zagładzie należących do artvideoKOELN z Niemiec. Patronat nad 
projekcjami artvideoKOELN w ramach 11 edycji WJFF objął Parlament 
Europejski. Instalacja w Muzeum Historii Żydów Polskich od 25 do 31 
października. Wstęp wolny.

Kolekcja filmów eksperymentalnych zebrana przez 
Wilfrieda agricola de cologne, Dyrektora i naczel-
nego kuratora Cologne Art & Moving Images Awards 
– artvideoKOELN international.

Niemiecki interdyscyplinarny artysta medialny, reży-
ser eksperymentalnych filmów krótkometrażowych, 
także ich producent, montażysta oraz kompozytor 
muzyki. Od roku 2000 jego artystyczne projekty me-
dialne oraz filmy zostały zaprezentowane na ponad 
450 wystawach i festiwalach na całym świecie. Zdo-
bywca wielu nagród. 

A unique video-installation of several ten short films about the Holo-
caust, which belong to artvideoKOELN from Germany, The patronage 
over the screenings of artvideoKOELN during the 11th WJFF was as-
sumed by the European Parliament. The installation at the Museum of 
the History of Polish Jews in 25-31 October. No entry fee.

Experimental shorts collected by Wilfried agricola 
de cologne, Director & chief curator of Cologne Art 
& Moving Images Awards – artvideoKOELN interna-
tional. 

German interdisciplinary media artist, the director of 
experimental shortfilms, their producer, editor as well 
as composer of music. Since 2000 his media art pro-
jects and films/videos have participated in more than 
450 media exhibitions and festivals around the globe 
and received numerous prizes and awards.  

KoLEKCJA fiLmÓw SHoAH / SHoAH fiLm CoLLECTion

Pod patronatem Parlamentu Europejskiego / European Parliament Patronage

daniel strehlau 
Dyrektor

Festival Director 

magdalena makarczuk
Wice Dyrektor

Vice Festival Director
Koordynator 11 WJFF

Coordinator of 11th WJFF

ignacy straczek
koordynator 
ds. promocji 

i kontaktów z MHZP
Publicity Coordinator,
Cooperation with the 

Museum of the History of 
Polish Jews

magdalena turska 
Koordynator wolontariuszy 
i ds. mediów internetowych

Volunteers coordinator
& social media, internet

karolina michałowska,
mariusz Filipowicz 

Graficy 
Graphic designers

ORGANIZATORZY /  ORGANIZERS 
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Pokazy konkursoWe i Poza konkursoWe / comPetition & outside oF the comPetition

5 ROZBITYCH KAMER, 5 Broken Cameras  str. / page 12
AMY WINEHOUSE: DZIEŃ, W KTóRYM PRZYJECHAŁA DO DINGLE, Amy Winehouse: The Day She Came To Dingle str. / page 12
AUSCHWITZ W MOJEJ GŁOWIE, Auschwitz On My Mind str. / page 16
AUSTERIA, Austeria str. / page 5
BUNT W SOBIBORZE, Revolt In Sobibor str. / page 7
DOLINA ISSY, Valley of the Issa str. / page 5
HANNAH ARENDT str. / page 8
IDA  str. / page 8
JAK DALEKO STĄD JAK BLISKO, How Far, How Near str. / page 6
KIEŁBASA BOLOŃSKA I SER, Baloney And Cheese str. / page  13
KLEJ, Glue str. / page 17
KOSZERNY, Kosher str. / page 16
KRAJ KŁAMSTWA, Lieland str. / page 16
LIGA TEREZIN str. / page 13
MóJ PRZYJACIEL WRóG, Zaytoun  str. / page 9
NIE MóW ŚW. MIKOŁAJOWI, ŻE JESTEŚ ŻYDóWKĄ! Don`t Tell Santa You`re Jewish! str. / page 16
OCALENI, The Rescued  str. / page 7
PIZZA BAJGIEL, Pizza bagel str. / page 18
PONUMEROWANI, Numbered str. / page 14
PRAWDZIWE BĘKARTY WOJNY, The Real Inglorious Bastards  str. / page 14
PSUBRAT, Brother dog  str. / page 17
ROCK BA KASBA, Rock The Casbah str. / page 9
SALTO, Somersault str. / page 6 
SAMMY str. / page 18
STRAŻNICY, The Gatekeepers str. / page 15
SÜSKIND str. / page 10
SYRENA, Siren str. / page 17
ŚW. KOMUNIA HANNY COHEN, Hannah Cohen’s Holy Communion str. / page 18
ZDJĘTY Z BOISKA, Benched str. / page 19
W CIENIU, In The Shadow str. / page 10
WYPEŁNIĆ PUSTKĘ, Fill The Void str. / page 11
WYBACZYĆ NIE ZNACZY ZAPOMNIEĆ, Forgiven Is Not Forgotten str. / page 19
ZŁOTA RYBKA, The Goldfish str. / page 17
ŻYCIE W FOTOGRAFIACH, Life In Stills str. / page 15
ŻYDOWSKI KARDYNAŁ, The Jewish Cardinal str. / page 11

FILMY A–Z 2013 / A–Z FILMS 2013 
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organizator główny partner festiwalu oficjalne kino festiwalu

honorowy patronat

sponsorzy i partnerzy

partnerzy medialni

oficjalny klub festiwalu oficjalna taksówka festiwalu

dotacje

Leszek Ścioch
Biuro tłumaczeń

"Gra słów"

Fundacja Kamera Dawida
WJFF.PL


