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Zbiór filmów 
w Narodowym Archiwum

Cyfrowym

Na ro do we Ar chi wum Cy fro we jest cen tral nym ar chi wum pań stwo wym po wo ła nym
do gro ma dze nia, za bez pie cza nia, opra co wy wa nia i udo stęp nia nia ar chi wal nych ma -
te ria łów au dio wi zu al nych: fo to gra fii, na grań dźwię ko wych i fil mów. Wraz z roz wo -

jem tech nik cy fro wych dzia łal ność pla ców ki zo sta ła po sze rzo na o: ar chi wi za cję ma te ria łów
cy fro wych, w tym do ku men tu elek tro nicz ne go i stron in ter ne to wych; di gi ta li za cję; udo stęp -
nia nie ko pii cy fro wych ma te ria łów ar chi wal nych oraz in for ma cji o nich on -li ne.

Hi sto ria ar chi wum się ga 1955 r., kie dy na mo cy Za rzą dze nia pre ze sa Ra dy Mi ni strów
nr 199 utwo rzo no Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej ja ko „cen tral ne ar chi wum pań -
stwo we obej mu ją ce ma te ria ły ar chi wal ne po wsta łe i utrwa lo ne spo so bem fo to- i fo no gra -
ficz nym”1. Nie co póź niej wraz z po ja wie niem się no wych tech no lo gii w dzie dzi nie za pi su
in for ma cji i ob ra zu do za so bu ADM za czę ły tra fiać rów nież ma te ria ły fil mo we. Od 1963 r.
no tu je się sys te ma tycz ne na byt ki do ku men ta cji fil mo wej. 

Fil my sta no wią naj mniej szą część za so bu ar chi wal ne go NAC. Fil mo wy za sób NAC
liczy pra wie 2,5 ty siąca ty tu łów za pi sa nych na po nad 10 ty sią cach bar dzo zróż ni co wa nych
no śni ków: od taśm fil mo wych 8, 16 i 35 mm po przez ka se ty VHS i Be ta cam do płyt DVD.
W zde cy do wa nej więk szo ści two rzą one zbiór fil mów o cha rak te rze otwar tym, tzn. moż li -
we są dal sze na byt ki, a je dy nie kil ka po je dyn czych ty tu łów na le ży do in nych ze spo łów,
m.in. Ar chi wum Fo to gra ficz ne go Edwar da Har twi ga i Ar chi wum Au dio wi zu al ne go Je rze go
Fi cow skie go. Obec nie trwa ją tak że pra ce nad wy od ręb nie niem ze spo łów ar chi wal nych
będą cych spu ści zna mi po in sty tu cjach zaj mu ją cych się pro duk cją i dys try bu cją fil mo wą. 

Obec ny stan opra co wa nia za so bu fil mów jest w znacz nym stop niu nie ade kwat ny do po -
trzeb użyt kow ni ków i prak ty ki ar chi wal nej. W wie lu przy pad kach bra ku je pod sta wo wych
in for ma cji o au to rach, da cie wy two rze nia, wy stę pu ją cych oso bach. Nie po wstał tak że ża den
in for ma tor czy prze wod nik po za so bie fil mów ADM/NAC. 

Fil my tra fia ły do ar chi wum przede wszyst kim na za sa dzie prze ję cia z in sty tu cji wy twa -
rza ją cych do ku men ta cję fil mo wą oraz w for mie da rów lub za ku pów od osób pry wat nych
i in nych in sty tu cji. Po nad 90 proc. za so bu sta no wią ma te ria ły po cho dzą ce z Wy twór ni Fil -
mo wej „Spor t film” (te ma ty ka spor to wo -t ur ystyc zna), In sty tu tu Ba dań Edu ka cyj nych (fil my
edu ka cyj ne wy ko rzy sty wa ne ja ko ma te ria ły dy dak tycz ne w szkol nic twie), Wy twór ni Fil -
mo wej „Czo łów ka” (m.in. kro ni ki woj sko we z koń ca lat pięć dzie sią tych i z lat sześć dzie -
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1 MP, 1955, nr 74, poz. 917. 



sią tych XX w.) oraz Cen tral ne go Ośrod ka In for ma cji Bu dow nic twa (kro ni ki bu dow la ne
i in struk cje BHP z lat sześć dzie sią tych XX w.). Po zo sta ła część fil mów zo sta ła ar chi wum
po da ro wa na lub sprze da na. Wśród dar czyń ców war to m.in. wy mie nić by łe go mi ni stra
spraw za gra nicz nych Krzysz to fa Sku bi szew skie go czy An drze ja Kle eber ga, sy na gen. Ju liu -
sza Kle eber ga i bra tan ka gen. Fran cisz ka Kle eber ga, le gen dar ne go zwy cięz cy bi twy pod
Koc kiem w 1939 r. 

Naj cen niej szą część za so bu fil mów NAC sta no wią zbio ry z okre su mię dzy wo jen ne go.
Nie zwy kle war to ścio wy jest film pt. „Po lo nia Re sti tu ta”2 (do ku ment z lat dwu dzie stych
XX w. uka zu ją cy wal kę o gra ni cę Pol ski w la tach 1917–1921), za cho wa ny nie ste ty je dy nie
we frag men cie. Praw do po dob nie jest on czę ścią przed wo jen nej kro ni ki fil mo wej. Za wie ra
m.in. mi gaw ki z na stę pu ją cych wy da rzeń: gru pa pol skich le gio ni stów, któ rzy śpie wa ją
w nie wo li pru skiej „Pierw szą Bry ga dę”; ko bie ty w kon spi ra cji pod czas kol por ta żu ga ze tek;
przedar cie się II Kor pu su Le gio nów na Ukra inie; pol skie od dzia ły na Sy be rii; pod nie sie nie
fla gi w ar mii gen. Jó ze fa Hal le ra; trak tat brze ski; wię zie nie w Mag de bur gu; Igna cy Jan Pa -
de rew ski wraz z żo ną He le ną w Po zna niu wśród wi wa tu ją ce go tłu mu; po da ro wa nie Kasz -
tan ki Jó ze fo wi Pił sud skie mu; uro czy stość otwar cia Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil -
nie; od zy ska nie Po mo rza, żoł nie rze ca łu ją cy pol ską fla gę po wie wa ją cą nad Bał ty kiem;
Jó zef Pił sud ski na dwor cu ko le jo wym: w oknie wa go nu i od bie ra ją cy de fi la dę; woj na pol -
sko -bo lsz ewi cka: ma pa fron tu, strze la nie z ar mat, szar ża uła nów, prze pra wa przez rze kę,
znisz czo ny most, wal ki, ata ku ją cy żoł nie rze, ta bor kon ny, umiesz cze nie ran ne go na noszach;
wrę cze nie bu ła wy mar szał kow skiej Jó ze fo wi Pił sud skie mu. 
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2 NAC, sygn. M0932. 

Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 27 XII 1919 r.
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Dru gim in te re su ją cym fil mem jest re la cja fil mo wa Pol skiej Agen cji Te le gra ficz nej z uro -
czy sto ści po grze bo wych Ro ma na Dmow skie go w stycz niu 1939 r.3 Do ku ment po ka zu je za -
rów no uro czy sto ści po grze bo we w Łom ży 5 stycz nia, jak i w War sza wie 7 stycz nia. Ma te -
riał fil mo wy przed sta wia kon dukt po grze bo wy w Łom ży; wy sta wie nie trum ny
i na bo żeń stwo w ka te drze św. Ja na w War sza wie (wi docz ny m.in. by ły pre zy dent Sta ni sław
Woj cie chow ski); frag ment ka za nia ks. pra ła ta Mar ce le go No wa kow skie go; tłu my na Ryn ku
Sta re go Mia sta, kon dukt po grze bo wy na mo ście Kier be dzia; de fi la dę uczest ni ków po grze -
bu w za pa da ją cym mro ku na Cmen ta rzu Bród now skim. 

God ne uwa gi są jesz cze dwa fil my z okre su przed wo jen ne go. „Wiel ka re wia obroń ców
pań stwa na Po lu Mo ko tow skim”4 (z pierw szej po ło wy lat trzy dzie stych XX w.) re la cjo nu je
natomiast de fi la dę woj ska, któ rą przyj mu ją m.in. mar sza łek Jó zef Pił sud ski, pre zy dent
Igna cy Mo ścic ki i gen. Jó zef Hal ler. Dru gi uka zu je Igna ce go Ja na Pa de rew skie go, praw do -
po dob nie na je go far mie w Pa so Ro bles w Ka li for nii5. By ły pre mier przed sta wio ny jest
w ogro dzie, pod czas spa ce ru wśród drzew brzo skwi nio wych w to wa rzy stwie żo ny He le ny
i przy ja ciół oraz pra cow ni ków far my. 

Z okre su II woj ny świa to wej w za so bie fil mów Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go za -
cho wa ło się rów nież kil ka cie ka wych i war to ścio wych ty tu łów. 
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4 NAC, sygn. M0413. 
5 NAC, sygn. M0372. 

Pogrzeb Romana Dmowskiego w Warszawie 7 I 1939 r. 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Wśród nich wart przy bli że nia jest re por taż z walk 1. Dy wi zji Pan cer nej gen. Sta ni sła wa
Macz ka pt. „Idzie my”6. Film po wstał przy Sek cji Fil mo wej Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do -
wej Rzą du RP na Uchodź stwie. Twór ca mi zdjęć by li ppor. Je rzy Ja nu szaj tis oraz ko re spon -
den ci wo jen ni Zbi gniew Jaszcz i Fran ci szek Ożga, opra co wa nie li te rac kie przy go to wał ko -
re spon dent wo jen ny Ry szard Kier snow ski, sło wo ko men ta rza wy gło sił Jó zef Opień ski,
au to rem opra co wa nia mu zycz ne go jest Je rzy Ko łacz kow ski, a pio sen kę do mu zy ki i słów
Wik to ra Bu dzyń skie go śpie wa Pa weł Pro ko pie ni. Film pre zen tu je hi sto rię 1. Dy wi zji Pan -
cer nej od mo men tu jej for mo wa nia do za koń cze nia walk i zdo by cia Wil helm sha ven. Zo bra -
zo wa no na stę pu ją ce wy da rze nia z dzie jów 1. Dy wi zji: żoł nie rze pol scy w Szko cji przy
sprzę cie woj sko wym i na mio tach; po moc żoł nie rzy pol skich w żni wach; kra jo bra zy Szko -
cji (je zio ro Loch Lo mond, Edyn burg); ćwi cze nia dy wi zji w 1944 r. ob ser wo wa ne przez gen.
Ka zi mie rza So snkow skie go i pre zy den ta Wła dy sła wa Racz kie wi cza; prze mó wie nie gen.
Ber nar da Mont go me ry’ego do żoł nie rzy pol skich; za ła du nek 1. Dy wi zji na stat ki przed od -
pły nię ciem do Nor man dii; kon wój stat ków przez ka nał La Man che i wy ła du nek w Nor man -
dii (1 sierp nia 1944 r.); wkro cze nie do Can nes; msza świę ta przed bi twą i bi twa pod Fa la -
ise; wal ka pod Cham bo is i o wzgó rze 262; kra jo braz po bi twie (tru py żoł nie rzy i ko ni,
znisz czo ny sprzęt); cmen tarz wo jen ny; Po la cy przy mu so wo wcie le ni do ar mii nie miec kiej;
jeń cy nie miec cy; spo tka nie z Po la ka mi wy wie zio ny mi na ro bo ty; bu do wa mo stu War sza wa
przez sa pe rów na Se kwa nie; wal ki w re jo nie Ab be vil le; bu do wa mo stu Lwów przez sa pe -
rów na Som mie; prze kro cze nie gra ni cy z Bel gią i wal ki o Ypres; gen. Sta ni sław Ma czek
wpro wa dza me ra mia sta Ypres do ra tu sza; ra dość wy zwa la nych Bel gów; po grze by żoł nie -
rzy pol skich; most Wil no pro wa dzą cy do Gan da wy; wkro cze nie do Gan da wy; zło że nie
wień ca przez gen. Sta ni sła wa Macz ka na gro bie nie zna ne go żoł nie rza w Bruk se li; bi twa
o Bre dę; de fi la da i po wi ta nie żoł nie rzy pol skich w Bre dzie; gen. Ma czek i bur mistrz Bre -
dy; za ba wa ta necz na w Bre dzie; od zna cze nie przez gen. Macz ka żoł nie rzy pol skich or de -
rem Vir tu ti Mi li ta ri; od zna cze nie gen. Macz ka or de ra mi bry tyj ski mi przez gen. Mont go me -
ry’ego; od wie dzi ny gen. Dwi gh ta Eisen ho we ra w 1. Dy wi zji; za ję cie Wil helm sha ven; gen.
Ma czek i gen. Rud nic ki w Wil helm sha ven; przy by cie gen. Wła dy sła wa An der sa; msza po -
lo wa; od zna cze nie żoł nie rzy pol skich przez gen. An der sa. 

Bar dzo cen nym ma te ria łem jest zre ali zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Fil mow ców i Fo to -
gra fi ków film pt. „Nie do koń czo na po dróż”, któ ry za wie ra wy da rze nia z ży cia gen. Wła dy -
sła wa Si kor skie go7: po sie dze nie Ra dy Na ro do wej w Pa ry żu z udzia łem Igna ce go Pa de rew -
skie go, spo tka nia z pol ski mi żoł nie rza mi we Fran cji, spo tka nie z Win sto nem Chur chil lem,
przy by cie żoł nie rzy pol skich do Wiel kiej Bry ta nii, de ko ra cja od zna cze nia mi lot ni ków i ma -
ry na rzy pol skich, wi zy ta w Ar mii Pol skiej w ZSRR. Ostat nim za re je stro wa nym ob ra zem
jest po grzeb gen. Si kor skie go w an giel skim Ne wark. Oprócz cie ka wej war stwy do ku men -
tal nej i hi sto rycz nej film po sia da tak że uni ka to wą war tość pro duk cyj ną. Po wstał on bo wiem
w pię ciu wer sjach ję zy ko wych: pol skiej, an giel skiej, fran cu skiej, por tu gal skiej i hisz pań -
skiej, a swo je go gło su uży czy li po eta An to ni Sło nim ski i an giel ski ak tor John Giel gud. 

Do wy bit nych ty tu łów za li czyć na le ży tak że film o ży ciu in ter no wa nych pol skich żoł nie -
rzy 2. Dy wi zji Strzel ców Pie szych, któ rzy od 20 czerw ca 1940 r. pod do wódz twem gen.
Bro ni sła wa Pru gar -K etli nga prze by wa li w Szwaj ca rii8. Film (nie ste ty nie za cho wał się
dźwięk) uka zu je lek cje w żoł nier skiej szko le zor ga ni zo wa ne przez Ko mi tet Oby wa tel ski
2. DSP przy współ udzia le Young Men’s Chri stian As so cia tion (Zwią zek Chrze ści jań skiej
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7 NAC, sygn. M0384. 
8 NAC, sygn. M0416. 



Mło dzie ży Mę skiej); żoł nie rzy przy bu do wie dróg w Al pach; kurs kre ślar ski dla żoł nie rzy;
za ję cia spor to we; or kie strę puł ko wą; obo zy dla ofi ce rów: szpi tal i sa na to rium, in tro li ga tor -
nię, wy twór nię sprzę tu spor to we go, bi blio te kę; upra wę wa rzyw; na ukę in ter no wa nych na
stu diach; ży cie re li gij ne w obo zach; kar czo wa nie al pej skich la sów; bu do wę ta my. 

Mi mo pro pa gan do we go cha rak te ru war to za po znać się tak że z nie miec ki mi kro ni ka mi fil -
mo wy mi. Zaj mu ją cy mi ma te ria ła mi są re la cja fil mo wa z eks hu ma cji i po grze bu ofiar tzw.
krwa wej nie dzie li w Byd gosz czy w 1939 r.9; fil my in struk ta żo we dla We hr mach tu o spo so bach
prze trwa nia mro zu (m.in. bu do wa iglo o10, za sto so wa nie tra wy i ga zet ja ko ocie pla czy11); wal -
ki na fron cie za chod nim (za ję cie mia sta Ma astricht)12; bom bar do wa nie War sza wy 13; pod pi sa -
nie ka pi tu la cji; jeń cy pol scy; żoł nie rze nie miec cy wkra cza ją cy do War sza wy; de fi la da przed
Adol fem Hi tle rem; znisz cze nie an giel sko -am er yka ński ego kon wo ju na Oce anie Lo do wa ty m14. 

Zde cy do wa na więk szość za so bu fil mo we go NAC po cho dzi z okre su PRL. Nagrania do ty -
czą głów nie czte rech dzie dzin: spor tu, ar chi tek tu ry, edu ka cji i woj sko wo ści, ale znaj du ją się
wśród nich tak że fil my o te ma ty ce po li tycz nej, spo łecz nej, go spo dar czej, tu ry stycz nej i przy -
rod ni czej. 

Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
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9 NAC, sygn. M0390. 
10 NAC, sygn. M0368. 
11 NAC, sygn. M0367. 
12 NAC, sygn. M0385. 
13 NAC, sygn. M0407. 
14 NAC, sygn. M0411. 

Wizyta prezydenta Władysława Raczkiewicza w 1. Dywizji Pancernej 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Ma te ria ły fil mo we o te ma ty ce spor to wej po cho dzą ze Spor t fil mu oraz Pol skie go Ko mi te -
tu Olim pij skie go. Przed sta wia ją one m.in.: re la cje z let nich i zi mo wych igrzysk olim pij skich
w To kio 15, Mek sy ku 16, Mo na chiu m17, Mont re alu 18, Mo skwie 19, Seu lu 20, Inns bruc ku 21, Lake
Pla cid; kro ni ki fil mo we PKOl do ku men tu ją ce ży cie spor to we w Pol sce (re la cje z ba lu
mistrzów spor tu i ple bi scy tu na 10 naj lep szych spor tow ców, syl wet ki pol skich olim pij czy -
ków i me da li stów, spra woz da nia z wy stę pów pol skich spor tow ców na are nach mię dzy na ro -
do wych)22; ma te ria ły szko le nio we i tre nin go we pre zen to wa ne przez do świad czo nych tre ne -
rów oraz re pre zen tan tów Pol ski z róż nych dys cy plin spor to wych, np. siat ków ki: za gryw ka
szybu ją ca, po da nie od do łu, od bi cie od do łu z prze wro tem na ple cy, wy sta wie nie pod ką tem,
zasta wie nie po dwój ne, po da nie obu rącz od do łu w obro nie 23; pił ki noż nej: na uka po dań mię -
dzy dwo ma i trze ma za wod ni ka mi, po da nia pro sto pa dłe i zmia na po zy cji gra czy, pod sta wo -
we ćwi cze nia w ata ku i obro nie 24. 

In sty tut Ba dań Edu ka cyj nych zaj mo wał się pro duk cją fil mów w ce lu wy ko rzy sty wa nia
ich w szkol nic twie na wszyst kich po zio mach ja ko po moc do na uki wie lu przed mio tów:
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15 NAC, sygn. P001. 
16 NAC, sygn. P002. 
17 NAC, sygn. P003. 
18 NAC, sygn. P004. 
19 NAC, sygn. P154. 
20 NAC, sygn. P006. 
21 NAC, sygn. P217. 
22 NAC, sygn. P234 do P261. 
23 NAC, sygn. S039. 
24 NAC, sygn. S097. 

Wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Armii Polskiej w ZSRR w 1941 r. 
Na saniach od lewej gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders

(Narodowe Archiwum Cyfrowe) 



języ ka pol skie go, hi sto rii, bio lo gii, wie dzy o spo łe czeń stwie, przy spo so bie nia obron ne go,
pla sty ki, mu zy ki. W zbio rach fil mo wych NAC znaj du je się znacz na część wy two rzo nych
przez tę in sty tu cję fil mów, np. „Adam Mic kie wicz – piel grzym wol no ści”, „Eks plo ata cja
i kon ser wa cja mo to ro we ru”, „By łam nar ko man ką”, „Pierw sza po moc w wy pad kach uda rów
i uto nięć”, „Trud ne po cząt ki II Rze czy po spo li tej”, „Ro śli ny tru ją ce”, „Nad środ ko wą Od rą
i dol ną War tą”, „Pol skie ma lar stwo hi sto rycz ne”, „Beetho ven i je go mu zy ka”. 

Ar chi tek tu rę i bu dow nic two w okre sie PRL do ku men to wał Cen tral ny Ośro dek In for ma cji
Bu dow nic twa. W zbio rach NAC jest kil ka dzie siąt kro nik fil mo wych wy pro du ko wa nych przez
tę in sty tu cję 25. Po ru sza na w ma te ria łach te ma ty ka to m.in.: za sto so wa nie no wych tech no lo gii
i sprzę tu w bu dow nic twie, wy sta wy i pro jek ty wnętrz bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej,
plany i re ali za cje bu dyn ków, mo stów, dróg. Wy pro du ko wa no m.in. kro ni ki i re por ta że pt.:
„Bu dow nic two wiel ko pły to we w War sza wie”, „Sta lo wa kon struk cja Ro tun dy w War sza wie”,
„Bu dyn ki miesz kal ne z ram «H»”, „Bu do wa Osie dla Miesz ka nio we go im. gen. Ka ro la Świer -
czew skie go w Po zna niu”, „Pol skie ma szy ny bu dow la ne na 32. Mię dzy na ro do wych Tar gach
Po znań skich”, „Alu mi nio wa kon struk cja pal miar ni w Kra ko wie”, „Sta lo wa kon struk cja wie -
żow ca «Ri vie ra» w War sza wie”, „Bu do wa dom ku jed no ro dzin ne go z pre fa bry ko wa nych ele -
men tów ty pu OKAL”. Kro ni ki za wie ra ją tak że re la cje z za kła dów prze my sło wych: „Azo ty”
w Pu ła wach, Za kła du Pro duk cyj ne go Me bli w Wy szko wie, Stocz ni Szcze ciń skiej. 
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25 NAC, sygn. K0213 do K0263.

Budowa Rotundy PKO w Warszawie w latach 1962–1963. 
Z prawej widoczny fragment budowanego gmachu Universalu 

(Narodowe Archiwum Cyfrowe) 



Naj więk szą część fil mów z okre su po wo jen ne go sta no wią kro ni ki woj sko we pro du ko wa -
ne przez Wy twór nię Fil mo wą „Czo łów ka” – „Woj sko wa Kro ni ka Fil mo wa” oraz cza so pi sma
„Ra dar” i „Żoł nierz Ra dziec ki”. Pre zen tu ją one dzia łal ność Lu do we go Woj ska Pol skie go:
uro czy sto ści, de fi la dy, ma new ry, ćwi cze nia, re la cje z jed no stek, szkol nic two woj sko we, ży -
cie kul tu ral ne i spor to we, np. „Nad Od rą” – ćwi cze nia jed no stek woj sko wych ZSRR, NRD
i Pol ski 26, „Grun wald 1960” – re por taż z uro czy sto ści na po lach Grun wal du w 1960 r.
i z defi la dy w Gnieź nie 27, „Akro ba cje w po wie trzu” – za wo dy lot nic twa my śliw skie go,
pokaz in dy wi du al ne go wyż sze go pi lo ta żu 28, „Lu dzie -ż aby” – za ję cia nur ków Mary nar ki
Wojen nej na ba se nie 29, „Na sza broń” – po kaz spraw no ści czoł gu T-5430, „Oni wy bra li” –
przy się ga woj sko wa w Ofi cer skiej Szko le Sa mo cho do we j31, tre nin gi w Cen tral nym Woj sko -
wym Klu bie Spor to wym Le gia 32, po moc jed no stek woj sko wych w wal ce z po wo dzią 33,
„39 rocz nik” – re je stra cja i ba da nie po bo ro wy ch34, „Le śna świe tli ca” – wy po czy nek i roz -
ryw ka żoł nie rzy po za ję cia ch35, „Re wia mo dy” – dom mo dy w Ofi cer skim Klu bie Gar ni zo -
no wym w Byd gosz czy 36, „Szla kiem pie śni i tań ca” – wy stę py Cen tral ne go Ze spo łu Re pre -
zen ta cyj ne go Woj ska Pol skie go 37. 

W 2010 r. do za so bu NAC prze ję to w de po zyt Ar chi wum Au dio wi zu al ne Je rze go Fi cow -
skie go, któ re go znacz ną część sta no wią tak że fil my do ku men tal ne z udzia łem pi sa rza. Sta -
no wią one bar dzo cie ka wy ma te riał do bio gra fii te go twór cy. 

Za sób fil mo wy NAC, a szcze gól nie je go naj star sza część, z ra cji bra ku sprzę tu do od twa -
rza nia, ko pio wa nia i di gi ta li za cji jest trud no do stęp ny dla użyt kow ni ków. Kosz tow ność
profe sjo nal nych urzą dzeń prze kra cza moż li wo ści bu dże to we NAC i ca łych ar chi wów pań -
stwo wych. Rów nież kwe stia praw au tor skich nie da je peł nej moż li wo ści ko rzy sta nia z fil -
mów. Roz wią za nie po wyż szych pro ble mów sta no wi je den z prio ry te tów dla NAC w kwe -
stii udo stęp nia nia swo ich zbio rów. Waż nym za gad nie niem jest tak że po głę bie nie
współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi gro ma dzą cy mi po dob ne ma te ria ły – Wy twór nią Fil mów
Do ku men tal nych i Fa bu lar nych, Fil mo te ką Na ro do wą oraz Te le wi zją Pol ską S.A. 

26 NAC, sygn. K0055. 
27 NAC, sygn. K0028. 
28 NAC, sygn. K0020. 
29 NAC, sygn. K0012. 
30 NAC, sygn. K0028. 
31 NAC, sygn. K0033. 
32 NAC, sygn. K0001. 
33 NAC, sygn. K0002. 
34 NAC, sygn. K0015. 
35 NAC, sygn. K0018. 
36 NAC, sygn. K0017. 
37 NAC, sygn. K0034.

Filip Kwiatek 
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