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WFDiFWFDiF to 60 lat tradycji w produkcji filmto 60 lat tradycji w produkcji film óów dokumentalnych w dokumentalnych 
i fabularnych, a taki fabularnych, a tak ŜŜe najpopularniejszych seriali. e najpopularniejszych seriali. 

„„Do potomnegoDo potomnego”” Antoniego KrauzeAntoniego Krauze , , „„Kresy Kresy –– Arkadia i PiekArkadia i Piekłłoo”” Wincentego Wincentego 
RoniszaRonisza , , „„Opowiem ci jak wrOpowiem ci jak wróóccęę”” Filipa BajonaFilipa Bajona , , „„CieCieńń pod kamieniempod kamieniem”” Tomasza Tomasza 
DobrowolskiegoDobrowolskiego , , „„Wilcza 11Wilcza 11”” Aleksandry DomaAleksandry Doma ńńskiejskiej , , „„CzternaCzternaśście dni. cie dni. 
Prowokacja bydgoskaProwokacja bydgoska”” Jacka Jacka PetryckiegoPetryckiego i i Grzegorza Grzegorza EberhardtaEberhardta , , 
„„My, Cichociemni. GMy, Cichociemni. Głłosy osy ŜŜyjyjąącychcych”” PawPawłła Ka Kęędzierskiegodzierskiego

Tu swoje filmy realizowali m.in..: Tu swoje filmy realizowali m.in..: Jerzy Hoffman,Jerzy Hoffman,
Edward SkEdward Sk óórzewski, rzewski, WWłładysadys łław aw ŚŚlesickilesicki ,, Kazimierz Kazimierz 

KarabaszKarabasz . . Krzysztof KieKrzysztof Kie śślowskilowski , Marcel , Marcel ŁŁoziozińński, ski, 

Jerzy Jerzy BossakBossak , Tadeusz , Tadeusz MakarczyMakarczy ńńskiski , , Jan Jan ŁŁomnicki,omnicki,
Maria Kwiatkowska, Ludwik Perski, Andrzej Brzozowsk i, Maria Kwiatkowska, Ludwik Perski, Andrzej Brzozowsk i, 
Krystyna Krystyna GryczeGrycze łłowskaowska , Danuta , Danuta HalladinHalladin i wielu innych..:i wielu innych..:

WFDiFWFDiF to przede wszystkim producent wto przede wszystkim producent w łłasnych asnych 
projektprojekt óów dokumentalnych i fabularnych. Z w dokumentalnych i fabularnych. Z 
najnowszych warto wymieninajnowszych warto wymieni ćć::

Tu tworzyTu tworzy łła sia sięę legenda "Polskiej Szkolegenda "Polskiej Szko łły Dokumentuy Dokumentu ”” ..



Andrzej WajdaAndrzej Wajda : "Wesele", "Krajobraz po bitwie", : "Wesele", "Krajobraz po bitwie", 
"Brzezina", "Dyrygent", "Panny z Wilka", "Cz"Brzezina", "Dyrygent", "Panny z Wilka", "Człłowiek owiek 
z marmuru", "Czz marmuru", "Człłowiek z owiek z ŜŜelaza" elaza" 

W W WFDiFWFDiF swoje filmy realizowali swoje filmy realizowali m.in.:m.in.:

Krzysztof Zanussi:Krzysztof Zanussi: "Za "Za śściancianąą", "Iluminacja", ", "Iluminacja", 
"Bilans kwartalny", "Barwy ochronne", "Spirala"Bilans kwartalny", "Barwy ochronne", "Spirala””

Krzysztof KieKrzysztof Kie śślowski:lowski: "Bez ko"Bez końńca", "Krca", "Króótki film o tki film o 
zabijaniu", "Krzabijaniu", "Króótki film o mitki film o miłłoośści", "Dekalog"ci", "Dekalog"

W latach 70 i 80 powstaW latach 70 i 80 powsta łły tu wielkie seriale telewizyjne, m.in.:y tu wielkie seriale telewizyjne, m.in.:

„„ Noce i dnieNoce i dnie ”” Jerzego AntczakaJerzego Antczaka „„ Polskie drogiPolskie drogi ”” Janusza MorgensternaJanusza Morgensterna „„ DomDom ”” Jana Jana ŁŁomnickiegoomnickiego



Z naszej bazy produkcyjnej korzystaZ naszej bazy produkcyjnej korzysta łły najwiy najwi ęększe ksze 
produkcje filmowe, m.in.: produkcje filmowe, m.in.: 

„„ Quo Quo VadisVadis ”” rereŜŜ. Jerzy Kawalerowicz. Jerzy Kawalerowicz

„„ PianistaPianista ”” rereŜŜ. Roman Pola. Roman Pola ńńskiski

„„ Ogniem i mieczemOgniem i mieczem ”” ,,

„„ Stara BaStara Ba śńśń””, , rereŜŜ. Jerzy Hoffman. Jerzy Hoffman

„„ ZemstaZemsta ”” rereŜŜ. Andrzej Wajda. Andrzej Wajda



„„ Ile waIle waŜŜy koy ko ńń trojatroja ńńskiski ””
Juliusza MachulskiegoJuliusza Machulskiego

WytwWytw óórnia jest rrnia jest r óówniewnie ŜŜ koproducentem dukoproducentem du ŜŜej czej częśęści polskich ci polskich 
produkcji filmowych. Z ostatnich warto wymieniprodukcji filmowych. Z ostatnich warto wymieni ćć m.in.:m.in.:

„„ SennoSenno śćść””
Magdaleny Piekorz Magdaleny Piekorz 

„„ Mniejsze zMniejsze z łłoo””
Janusza MorgensternaJanusza Morgensterna

„„ Boisko bezdomnychBoisko bezdomnych ””
Kasi AdamikKasi Adamik„„ Stary czStary cz łłowiek i piesowiek i pies ””

Witolda LeszczyWitolda Leszczy ńńskiegoskiego



Filmy fabularne produkowane przez Filmy fabularne produkowane przez WFDiFWFDiF odnoszodnosz ąą sukcesy sukcesy 
frekwencyjne i zdobywajfrekwencyjne i zdobywaj ąą prestipresti ŜŜowe nagrody i wyrowe nagrody i wyr óóŜŜnienia, m.in.:nienia, m.in.:

„„ OgrOgr óód Luizyd Luizy ”” w rew reŜŜyserii Macieja Wojtyszkiyserii Macieja Wojtyszki ––
Nagroda Specjalna Jury oraz Specjalna Nagroda Nagroda Specjalna Jury oraz Specjalna Nagroda 
Aktorska dla Marcina Aktorska dla Marcina DorociDorocińńskiegoskiego na Festiwalu na Festiwalu 
Polskich FilmPolskich Filmóów Fabularnych w Gdyni w 2007 r.w Fabularnych w Gdyni w 2007 r.

„„ Tam i z powrotemTam i z powrotem ”” w rew reŜŜ. Wojciecha . Wojciecha 
WWóójcika  jcika  -- nagroda za renagroda za reŜŜyseriyserięę, monta, montaŜŜ i i 

kostiumy do filmu oraz nagroda publicznokostiumy do filmu oraz nagroda publicznośści ci 
ZZłłoty Klakier na Festiwalu Polskich Filmoty Klakier na Festiwalu Polskich Filmóów w 

Fabularnych w Gdyni w 2002 r.;Fabularnych w Gdyni w 2002 r.; nagroda nagroda 
publicznopublicznośści na festiwalu w Kazimierzu ci na festiwalu w Kazimierzu 

Dolnym w 2002 r.Dolnym w 2002 r.

„„ Serce na dSerce na d łłonioni ”” w rew reŜŜ. Krzysztofa . Krzysztofa 
ZanussiegoZanussiego –– nagroda Srebrnego Marka nagroda Srebrnego Marka 
Aureliusza za najlepszAureliusza za najlepsząą rolrolęę mmęęskskąą dla dla 
Bohdana Bohdana StupkiStupki na III MFF w Rzymie w 2008 r.na III MFF w Rzymie w 2008 r.



„ENEN” w re Ŝ. Feliksa Falka

NAJNOWSZE PRODUKCJE FABULARNE:

„Generał Nil”
w reŜ. Ryszarda Bugajskiego

„Ró Ŝyczka”
w reŜ. Jana Kidawy-Bło ńskiego

„Operacja Dunaj”
w reŜ. Jacka Głomba

„Galerianki”
w reŜ. Katarzyny Rosłaniec



�� Miejsce pracy 1,5 tys. osMiejsce pracy 1,5 tys. osóóbb

�� Laboratorium Filmowe obsLaboratorium Filmowe obsłługujugująące obrce obróóbkbkęę ponad 40 proc. ponad 40 proc. 

powstajpowstająących filmcych filmóów. Tylko w 2008 r. w Laboratorium:w. Tylko w 2008 r. w Laboratorium:

�� wywowywołłano tu 10 ano tu 10 mlnmln mb tamb taśśmy filmowej;my filmowej;

�� wykonano 1.200 kopii seryjnych do filmwykonano 1.200 kopii seryjnych do filmóów fabularnychw fabularnych

�� wykonano 160 tys. kopii filmwykonano 160 tys. kopii filmóów reklamowych do kin oraz 16 tys. kopii w reklamowych do kin oraz 16 tys. kopii 

zwiastunzwiastunóóww

�� Produkcja i Produkcja i autoringautoring kopii cyfrowych w formacie 4Kkopii cyfrowych w formacie 4K

�� Nowoczesne archiwum filmowe do przechowywania posiadanych zbiorNowoczesne archiwum filmowe do przechowywania posiadanych zbioróów, w w, w 

ktktóórym znajduje sirym znajduje sięę m.in.:m.in.:

�� 100 tys. sygnatur100 tys. sygnatur

�� 4.200 film4.200 filmóów dokumentalnych zrealizowanych przez i w w dokumentalnych zrealizowanych przez i w WFDiFWFDiF

�� 3.866 wyda3.866 wydańń Polskiej Kroniki FilmowejPolskiej Kroniki Filmowej

�� Siedziba ponad 40 firm i instytucji filmowychSiedziba ponad 40 firm i instytucji filmowych

WYTWWYTWÓÓRNIA FILMRNIA FILM ÓÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH TO TAKW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH TO TAK śśE:E:

WytwWytw óórnia nie otrzymuje dotacji budrnia nie otrzymuje dotacji bud ŜŜetowych na dziaetowych na dzia łłalnoalno śćść statutowstatutow ąą. . 

Od lat wypracowuje zysk, ktOd lat wypracowuje zysk, kt óóry inwestuje w rozwry inwestuje w rozw óój i modernizacjj i modernizacj ęę..



Pierwszy projekt miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennePierwszy projekt miejscowego planu zagospodarowania  przestrzenne go go 
dla Mokotowa w obszarze dla Mokotowa w obszarze SielcSielc



Nowy  miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneg o Nowy  miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneg o 
dla Mokotowa w obszarze dla Mokotowa w obszarze SielcSielc



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA W OBECNEJ POSTACIPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA W OBECNEJ POSTACI ::

�� UniemoUniemo ŜŜliwi bieliwi bie ŜąŜąccąą dziadzia łłalnoalno śćść i rozwi rozw óój j WFDiFWFDiF, , npnp . modernizacj. modernizacj ęę

i remonty istnieji remonty istniej ąących budynkcych budynk óów, budoww, budow ęę nowych halnowych hal

�� Nie uwzglNie uwzgl ęędnia prawa wdnia prawa w łłasnoasno śści do gruntci do grunt óóww

�� Nie uwzglNie uwzgl ęędnia lokalizacji istniejdnia lokalizacji istniej ąących budynkcych budynk óów (przewiduje pasy w (przewiduje pasy 

zieleni i drogi w miejscu istniejzieleni i drogi w miejscu istniej ąących budynkcych budynk óów)w)

�� ZakZakłłada budowada budow ęę nowej sieci drnowej sieci dr óóg rozdzielajg rozdzielaj ąącej Wytwcej Wytw óórnirni ęę na 6 czna 6 częśęścici

�� Przewiduje wyburzenie ponad 20 istniejPrzewiduje wyburzenie ponad 20 istniej ąących i ucych i u ŜŜytkowanych budynkytkowanych budynk óów, w, 

w tym m.in.: Mistrzowskiej Szkow tym m.in.: Mistrzowskiej Szko łły Rey ReŜŜyserii Andrzeja Wajdy, hal yserii Andrzeja Wajdy, hal 

zdjzdjęęciowych, archiwum filmowego, zakciowych, archiwum filmowego, zak łładu montaadu monta ŜŜu i du i d źźwiwięęku, ku, 

budynkbudynk óów Filmoteki Narodowejw Filmoteki Narodowej

kliknij tutaj



�� Ignoruje poprawki zgIgnoruje poprawki zg łłoszone przez oszone przez WFDiFWFDiF

�� Nie odpowiada na pisma interwencyjne Ministra Kultu ry i DziedzicNie odpowiada na pisma interwencyjne Ministra Kultu ry i Dziedzic twa twa 

NarodowegoNarodowego

�� DziaDziałła wbrew stanowisku Rady Dzielnicy Mokota wbrew stanowisku Rady Dzielnicy Mokot óów i Komisji w i Komisji ŁŁadu adu 

Przestrzennego Miasta WarszawyPrzestrzennego Miasta Warszawy

�� Nie przedstawia planu alternatywnego Nie przedstawia planu alternatywnego –– nowej lokalizacji dla nowej lokalizacji dla WFDiFWFDiF

�� Nie deklaruje wspNie deklaruje wsp óółł finansowania ewentualnej budowy nowej siedziby finansowania ewentualnej budowy nowej siedziby 

WytwWytw óórni w innej lokalizacjirni w innej lokalizacji

JAK POSTJAK POST ĘĘPUJE W TEJ SPRAWIE STOPUJE W TEJ SPRAWIE STO ŁŁECZNY RATUSZ?ECZNY RATUSZ?



�� Wstrzymanie planowanych inwestycji na terenie Wstrzymanie planowanych inwestycji na terenie WFDiFWFDiF

�� Likwidacja nowoczesnej i stale rozwijajLikwidacja nowoczesnej i stale rozwijaj ąącej sicej si ęę PaPańństwowej Instytucji stwowej Instytucji 

FilmowejFilmowej

�� Zniszczenie historycznej WytwZniszczenie historycznej Wytw óórni zwirni zwi ąązanej z najwizanej z najwi ęększymi kszymi 

sukcesami polskiej kinematografiisukcesami polskiej kinematografii

�� Utrata miejsca pracy kilkuset osUtrata miejsca pracy kilkuset os óób zwib zwi ąązanych z Wytwzanych z Wytw óórnirni ąą

�� Likwidacja szkoLikwidacja szko łły filmowej o y filmowej o śświatowej renomiewiatowej renomie

KONSEKWENCJE DLA POLSKIEGO PRZEMYSKONSEKWENCJE DLA POLSKIEGO PRZEMYS ŁŁU FILMOWEGOU FILMOWEGO::




