
„KORESPONDENT BRYAN”

PREZENTACJA 
WYJ!TKOWEGO DLA KULTURY POLSKIEJ

PROJEKTU FILMOWEGO



DLACZEGO TERAZ?

Nareszcie, po 70 latach, Polacy mog  zobaczy  film, który powsta  w 1939 roku,
dzi ki synowi Juliena Bryana – Samuela Bryana, Fundacji Stevena Spielberga oraz
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. 

Film „Korespondent Bryan” prezentuje w wi kszo ci nieznane dot d nagrania i zdj cia
dokumentuj ce wydarzenia w obl onej Warszawie we wrze niu 1939 roku i jest
oparty na materiale archiwalnym niedost pnym w zbiorach publicznych w Polsce.

Tytu owy korespondent to autentyczna posta : Julien Bryan, ameryka ski
dziennikarz, którego cie ki losu przywiod y ostatnim poci giem do Warszawy na
doszcz tnie zburzony dworzec 4 wrze nia 1939 roku.

Materia  zarejestrowany przez Juliena Bryana stanowi unikalny dokument,
przepe niony historyczn  prawd , ogl dan  bez subiektywnego komentarza i ukazuje
patriotyczny heroizm spo ecze stwa warszawskiego z punktu widzenia jednostki,
uwik anej w rzeczywisto  wojenn .

Pokazuje jak niemiecka propaganda manipuluj c faktami stara a si  zmyli  opini
wiatow  i odwie  uwag  od zbrodni pope nianych na ludno ci cywilnej w Polsce.

W efekcie czego ani Europa ani Stany Zjednoczone nie by y wiadome ogromu tego
okrucie stwa. Filmy Bryana otworzy y oczy Ameryce.



PRAWDA HISTORYCZNA

To niepowtarzalne historyczne *ród$o
przedstawia skrupulatnie w wyj"tkowy
sposób i z zupe$nie innej perspektywy
obraz przedwojennej Warszawy i dramat
ludno&ci cywilnej stolicy Polski - miasta
w sercu cywilizowanej Europy - w obliczu
nieoczekiwanego obl%'enia i stanowi
wa'ny krok w szerzeniu obywatelskiej
&wiadomo&ci historycznej, w efekcie
wzrostu uczu# patriotycznych.



O KORESPONDENCIE

Julien Hequembourg Bryan to ameryka(ski dokumentalista i fotografik;
najbardziej znany z dokumentowania na ta&mie filmowej 'ycia w Polsce,
Zwi"zku Radzieckim i III Rzeszy pomi%dzy 1935 a 1939, autor pierwszych
kolorowych zdj%# (Warszawy) II Wojny +wiatowej.

Zaraz po wybuchu II wojny &wiatowej nakr%ci$ wiele filmów
dokumentuj"cych obron% Warszawy w 1939 oraz bombardowanie miasta
przez Luftwaffe. Jest uwa'any za jedynego zagranicznego dziennikarza
b%d"cego w tym czasie w Warszawie.

Przez Polskie Radio zaapelowa$ wówczas do ameryka(skiego prezydenta
Franklina Roosevelta o pomoc dla warszawskich cywili, którzy znale*li si%
na celu niemieckich bombowców.

21 wrze&nia 1939 wyjecha$ z p$on"cej Warszawy, zabieraj"c ze sob"
bogaty materia$ dokumentuj"cy 'ycie ludno&ci cywilnej i bestialstwo
'o$nierzy niemieckich.

Zdj%cia Warszawy jego autorstwa znalaz$y si% w grudniu 1939 roku na
ok$adkach i w ameryka(skich magazynach „Look” oraz „Life”.



PRASA AMERYKA,SKA

Zdj%cia Warszawy autorstwa Juliena Bryana, które zosta$y opublikowane
w 1939 roku w ameryka(skich magazynach „Look” oraz „Life” to pierwsze
kolorowe zdj%cia z II Wojny +wiatowej.



PRASA AMERYKA,SKA

Zdj%cia Warszawy autorstwa Juliena Bryana w 1939 roku, ilustruj"ce artyku$y jego
autorstwa by$y licznie publikowane w prasie ameryka(skiej.



PRASA AMERYKA,SKA

Zdj%cia Warszawy autorstwa Juliena Bryana w 1939 roku, ilustruj"ce artyku$y jego
autorstwa by$y licznie publikowane w prasie ameryka(skiej.
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JULIEN BRYAN O SOBIE 

„Dwadzie!cia lat temu zacz"#em robi$ filmy o ludziach na ca#ym !wiecie. Filmowa#em ich takich, jakich
spotyka#em, a nie jakich chcia#em spotka$. Gdziekolwiek si% znajdowa#em, do!$ szybko odkrywa#em, &e
je!li #amiesz si% chlebem z lud'mi i dzielisz ich troski i rado!ci, granice – te j%zykowe, polityczne i religijne
– szybko znikaj". Lubi#em ich, a oni lubili mnie. To wszystko co si% liczy#o.

Z(czasem odkry#em, &e ludzie na !wiecie maj" ze sob" wi%cej wspólnego, ni& tego, co ich dzieli.
Gdziekolwiek si% pojawia#em, upewnia#em si% w tym stwierdzeniu.

W wielu krajach obserwowa#em wielkie religie w praktyce – buddyjskich mnichów w czasie nabo&e)stw
w Mand&urii, szintoiskich kap#anów w ich !wi"tyniach w Japonii i ca#kiem niedawno, dzielnych i wytrwa#ych
chorwackich muzu#manów w czasie mod#ów w Jugos#awii pod rz"dami Tito. Zacz"#em &ywi$ g#%boki
szacunek dla wszystkich wielkich systemów religijnych na !wiecie. Zacz"#em te& wierzy$, i& pomimo
ró&nic mi%dzy nimi, wszyscy oni mog" czci$ swoich bogów rami% w rami%.

Sam za! wierz% w cz#owieka – i w jego prawo, by cieszy$ si% wolno!ci", któr" tak cenimy w Ameryce.
Wierz% w sprawiedliwo!$, wiedz% i podstawowe warto!ci ludzkie. Wierz% w prawo ka&dego cz#owieka do
pracy, jedzenia i schronienia. G#%boko wierz% równie&, &e pewnego dnia wszystko co si% teraz dzieje
stanie si% cz%!ci" historii.

Moja wiara tkwi w marzeniu, !e pomimo codziennych nag"ówków w gazetach wieszcz#cych koniec

ludzko$ci, jeste$my w stanie zbudowa% lepszy $wiat, $wiat pokoju i braterstwa. Tak, nawet za naszego

!ycia! To jest moja wiara i moje marzenie. Na swój w"asny sposób chcia"bym mie% udzia" w jego

spe"nieniu.“

Rok 1952
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PATRONAT HONOROWY

+.P.
Prezydent RP

Lech Kaczy(ski
obj"$ film

„Korespondent Bryan”
patronatem honorowym.



PATRONAT HONOROWY

Przewodnicz"cy
Parlamentu Europejskiego

Pan Jerzy Buzek
obj"$ film

„Korespondent Bryan”
patronatem honorowym.



PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Sto$ecznego Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

obj%$a film
„Korespondent Bryan”

patronatem honorowym.



PATRONAT HONOROWY

Marsza$ek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik

obj"$ film
„Korespondent Bryan”

patronatem honorowym.



PATRONAT HONOROWY

Ambasador USA w Polsce
Lee Feinstein

obj"$ film
„Korespondent Bryan”

patronatem honorowym.



REKOMENDACJA

Narodowe Centrum Kultury
oceni$o projekt wysoko

pod wzgl%dem merytorycznym
i udzieli$o mu poparcia

przed Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Nardowego.
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PREMIERA FILMU

Premiera filmu zosta$a zaplanowana na 1 wrze&nia 2010 roku
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.



TWÓRCY FILMU

Film „Korespondent Bryan” powsta :

 wed ug scenariusza i w re yserii Eugeniusza Starky
 w koprodukcji polsko-ameryka skiej
 z funduszy prywatnych
 na podstawie Umowy Koprodukcyjnej pomi dzy Elita Artistic

   Enterprise, FalColtd a Dzielnic  aci sk  Movie Sp. z o.o.
 przy udziale Fundacji Stevena Spielberga oraz Muzeum Holokaustu

   w Waszyngtonie
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RE.YSER FILMU

Eugeniusz Starky

• znakomity polski dokumentalista mieszkaj"cy w USA
• uko(czy$ francusk" Alliance Francaise i produkcj% filmow" z wyró'nieniem
   na nowojorskim City University
• przez wiele lat organizator polskich wydarze( kulturalnych w USA i Kanadzie
• wyprodukowa$ 20 dokumentów
• do najbardziej znanych nale'": trylogia „Z Archipelagu Gu$ag do Ameryki”
   o tragedii dwóch milionów Polaków wywiezionych na Syberi%, „Honor miasta”
   o Powstaniu Warszawskim, „Polonians! Polonians - pierwsi Polacy w Ameryce”,
   „Spu&cizna historyczna polskich .ydów”
• obecnie pracuje nad obrazem „Bohaterowie zapomnianej wojny”
   o ameryka(skiej eskadrze lotniczej im. T. Ko&ciuszki, walcz"cej o odzyskanie
   niepodleg$o&ci przez Polsk% oraz „Polacy-Amerykanie” - o Polakach zas$u'onych
   dla Ameryki
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PRODUCENT FILMU

Kazimierz Kajetan Kowalski

• absolwent SGPiS oraz Pa(swowej Wy'szej Szko$y Filmowej i Teatralnej w -odzi
• jako producent filmowy ma bardzo  bogate do&wiadczenie zawodowe
• od wielu lat jest producentem polskich filmów fabularnych i seriali TV, m.in.:
   „Czterdziestolatek 20 lat pó*niej”, „S$awa i Chwa$a”, „Tygrysy Europy”,
   „Sukces”, „Dziki” oraz kinowych filmów fabularnych, m.in. „Zawrócony”,
   „Magneto”, „Dziwny Sen Dzidziusia Górkiewicza”, „Pokuszenie”, „Pu$kownik
   Kwiatkowski”, „Musisz 'y!”, „Wagon 13”
• pracowa$ tak'e jako producent w koprodukcji z producentami zagranicznymi
   m.in. przy serialach:  „Frenchie”, „Kapitan Conrad”, „Tajna Misja”, „Czarownik”,
   „Nowe wyczyny Arsena Lupin”, „Molly”, „Dzieci Stamt"d” oraz ameryka(skich
   filmach kinowych: „Bia$y Kruk”, „The Foreigner”, „Out Of Reach”
• ostatnia produkcja: „Ja Wam poka'%” dla TVP SA
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DYSTRYBUCJA FILMU

Film  „Korespondent Bryan” zosta$ zrealizowany w okresie: maj -
grudzie( 2009 roku.

Obecnie trwaj" zaawansowane rozmowy z)potencjalnymi
dystrybutorami filmu oraz zagranicznymi stacjami telewizyjnymi:
BBC, NBS, WDR oraz FILM AUSTRALIA.

W fazie realizacji s", obok polskiej, cztery wersje j%zykowe filmu:
angielska, niemiecka, francuska i w$oska.

Zamierzeniem Producenta i promotorów filmu jest zainteresowanie
obrazem stacji telewizyjnych w Polsce celem umo'liwienia
zapoznania si% z)tre&ci" filmu jak najszerszej cz%&ci polskiego
spo$ecze(stwa.
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PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie umowy dotycz"ce praw autorskich (zarówno realizatorów,
jak i innych autorów, których utwory wykorzystano w filmie) zosta$y
podpisane i zrealizowane.

Prawa autorskie do filmu „Korespondent Bryan” posiada na wy$"czno&#
na terytorium ca$ego &wiata firma Dzielnica -aci(ska Movie Sp. z o.o.
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KONSULTANCI HISTORYCZNI

Konsultantami historycznymi filmu „"orespondent Bryan” s":

1. Andrzej Krzysztof Kunert, historyk, cz$onek Rady Ochrony Walki
i M%cze(stwa. Za$o'yciel Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939 –
1945.

2. Zygmunt Walkowski, fotograf, specjalista interpretacji zdj%#
Warszawy z)okresu okupacji i Powstania Warszawskiego. Jeden
z)autorów Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania
Warszawskiego. Uwa'any za najwybitniejszego znawc% ikonografii
Warszawy lat okupacji.

3. Sam Bryan, historyk ameryka(ski, re'yser filmów dokumentalnych,
syn Juliena Bryan’a.
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OBIEKTYWIZM KOMENTARZA

Dokument pokazuje wydarzenia w Warszawie we wrze&niu 1939 roku oczami
naocznego &wiadka - Amerykanina, w formie fabularnego reporta'u.

Widz ogl"da histori% z fabularn" narracj", z u'yciem autentycznych wypowiedzi oraz
autorskim komentarzem Juliena Bryana. W obrazie nie pojawiaj" si% 'adne inne
komentarze oraz interpretacje zdarze(.

Film oparty jest wy$"cznie na materiale archiwalnym, w wi%kszo&ci nigdy wcze&niej
nie pokazywanym.

Materia$y archiwalne, pozyskane g$ównie z archiwów ameryka(skich, w których
przele'a$y ponad 70 lat, zosta$y zeskanowane z czarnobia$ego negatywu 35 mm.
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„KORESPONDENT BRYAN”

Projekt filmowy zyska$ szerokie
poparcie &rodowisk kombatanckich
w Polsce i za granic", m.in.

• +wiatowego Zwi"zku .o$nierzy Armii
   Krajowej
• +rodowiska .o$nierzy Pu$ku „Baszta”
• Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
• Fundacji Filmowej Armii Krajowej
• Fundacji O&rodka KARTA
• Archiwum Akt Nowych



+RODOWISKA KOMBATANCKIE
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PE-NOMOCNICTWO

Agencja BKEV Marketing Experts
na podstawie umowy z producentem
filmu „Korespondent Bryan” - firm"
Dzielnica -aci(ska Movie Sp. z o.o.
obj%$a ten unikalny projekt obs$ug"
mediow", sponsoringow" i promocyjn".




