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Michał D. Adamski.
Joanna Sokołowska-Gwizdka:
Jest pan filmowcem-pasjonatem. Widać to w pana filmach, w bogactwie ich
treści, w chęci utrwalenia zjawisk ważnych i często niepowtarzalnych, w
rzetelnej dokumentacji historycznej. Skąd u pana ta wielka pasja, której jest
pan wierny już ponad 30 lat?
Michał D. Adamski:
Myślę, że przyczyn tej pasji należy się doszukać we wszystkim, co przeżyłem podczas

II wojny światowej i po wojnie. Muszę o tym szerzej opowiedzieć.
Moje dzieciństwo w Sieradzu i formalną edukację przerwała wojna w 1939 roku. W
wieku trzynastu lat, parę dni przed Wielkanocą 1942 roku, zostaliśmy wraz z całą
rodziną deportowani przez żołnierzy niemieckich z rodzinnego domu i wywiezieni do
niewolniczej pracy w Niemczech. Zmuszony byłem do ciężkiej pracy jako dorosły,
wśród obcych, zdany nieraz na kaprysy okrutnych niemieckich majstrów i wciąż
niedożywiony. Pracowałem najpierw u niemieckiego bauera, po sezonie letnim przy
karczowaniu lasu w górach Hartzu, a potem ostatecznie przeniesiony zostałem do
fabryki w Sangerhausen w Saksonii. Moją walkę o przetrwanie fizyczne umilałem
sobie snuciem fantastycznych marzeń, co będę robił po wyzwoleniu, gdy Niemcy
przegrają wojnę, a ja powrócę do domu w Sieradzu w wolnej Polsce.
12 czy 13 kwietnia 1945 roku przyszło wyzwolenie, do Sangerhausen wkroczyły
wojska amerykańskie. Ale radość nas – wyzwolonych z obozów niewolniczej pracy i
obozów koncentracyjnych, była niestety krótkotrwała. Ponieważ po latach przerwy
wznowiony został dostęp do komunikatów radiowych i polskich programów BBC,
zaszokowała nas podawana tam wiadomość: Polskę “wyzwoli” Sowieci. W kraju
trwają aresztowania AK-owców, bezsilnie protestuje prawowity Rząd Polski w
Londynie. Wkrótce ma być uznany przez naszych zachodnich sprzymierzeńców,
Anglię i Stany Zjednoczone – Ludowy Rząd Jedności Narodowej – kukiełkowy twór
Stalina. Przyjęliśmy to jak nową Sowiecką okupację Polski. Wobec tego większość z
nas – wyzwolonych z obozów i uwolnionych od niewolniczej pracy w Niemczech,
doświadczonych przez ostatnie 5 lat prześladowaniami pod okupacją totalitarnych
rządów hitlerowskich Niemiec, mając w perspektywie niemniej okrutną, okupację
stalinowskiej Rosji, zdecydowała się nie wracać do Ludowej Polski. Podobnie
zdecydowano we Włoszech lub Anglii, wielu żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych na
Zachodzie, teraz już niepotrzebnych sprzymierzeńcom i zdemobilizowanych.
Nazwani uchodźcami, osobami bez kraju, zgromadzeni w wielkich obozach D.P.
(czyli obozów dla dipisów od ang. displaced persons – osoby przemieszczone , przyp.
red.) , zostajemy w zachodnich Niemczech. Większość z nas wegetuje przez parę lat.
Niektórzy zmuszeni beznadziejnością życia i brakiem perspektyw wrócili do
“bierutowskiej Polski”. Jednak ja, wraz z szeregiem innych młodych osób, którzy
znaleźli się w podobnej sytuacji, wykorzystujemy ten czas, aby wrócić do szkoły. Na

terenie obozu D.P. Durzyn-Wildflecken w Bawarii w przyspieszonym tempie zrobiłem
kilka klas gimnazjum. Po roku wyjechałem do Esslingen, k. Sttudgartu, gdzie w
budynku miejscowej niemieckiej Politechniki od października 1945 roku zaczęła
działać Polska Wyższa Szkoła Techniczna, zorganizowana przez wyzwolonych z
niemieckich obozów polskich naukowców. Zostałem tam przyjęty na semestr
wstępny inżynierii cywilnej.
W szkole tej poza semestrem wstępnym, z przewidywanych do dyplomu sześciu
semestrów, ukończyłem zaledwie trzy dalsze semestry. Od wyzwolenia tak w
obozach D.P., jak w naszej szkolnej bursie na studiach przez jakieś dwa lata nieźle
utrzymywała nas UNRA. Po sierpniu 1947 organizację tę rozwiązano, opiekę nad
uchodźcami przejęło IRO, której głównym celem stało się rozładowanie problemu
D.P. w Zachodnich Niemczech
i najlepiej wysłanie wychodźców
wschodnioeuropejskich ponownie do ich własnych krajów pod panowanie
Sowietów. Zaczęto więc „przykręcać śrubę”. Ze względu na różne następujące potem
szykany – wyrzucenie nas z bursy czy akademika oraz ostro pogarszające się
warunki utrzymania, a przede wszystkim brak pieniędzy na jedzenie, zmuszony
byłem zrezygnować z czwartego semestru PWST w Esslingen i zacząłem się starać o
wyjazd jednym z pierwszych transportów na emigrację do Kanady.
Po wylądowaniu w roku 1948 r., jako 20 letni imigrant bez znajomości języka
angielskiego, który przyjechał na roczny kontrakt fabryczny w małej mieścinie w
Kanadzie, o powrocie na studia nie było mowy. Nawet gdy po trzech latach
przeniosłem się do większego Toronto, gdzie był duży campus uniwersytecki i parę
wyższych uczelni, też mi się nie udało powrócić na studia, ponieważ utrzymywałem
się z własnych zarobków. Poza tym był to okres nasilenia tzw. “zimnej wojny” i
zarówno wśród spotykanych rodzimych Kanadyjczyków, jak i w prasie, radiu oraz
miejscowej telewizji, zaczęły się pojawiać zarzuty, że Polska to kraj komunistyczny,
pomagający sowieckim szpiegom, etc. Po tym, co osobiście doświadczyłem w czasie
i po II wojnie światowej, po okropnej zdradzie naszego kraju w Teheranie i Jałcie
oraz oddaniu Polski przez Roselvelta i Churchila pod jarzmo Stalina, te komentarze
wydały mi się skrajną obelgą. Nie chciałem już być inżynierem, lecz pisarzem i
autorem książek, który by światowemu czytelnikowi przedstawił niesprawiedliwość
jaką wyrządzono Polsce.

Okazało się jednak, że nie umiem pisać ani po angielsku, ani po polsku. Po kilku
nieudanych próbach publikacji moich “stories” zdecydowałem się pójść na
kilkutygodniowy kurs filmowy na Uniwersytecie York. Film wydawał mi się bardziej
odpowiednim medium, za pomocą którego będę mógł przedstawić swoją wizję
świata. Po ukończeniu tego kursu swoim ręcznym 16 mm. Boleksem, ze znacznym
uszczerbkiem ciężko zarobionych funduszy, zrealizowałem mój pierwszy, ponad
godzinny film w języku angielskim: “The Spirit of Poland”. Okazał się jednak
„kinematograficznie” słabym i dalekim od “hitu” i nie tylko widzowie, ale po pewnym
czasie i ja nie chciałem go już oglądać.
Ale po pewnym czasie nabrał pan wprawy i teraz ma pan już na swoim koncie
duży dorobek, a pana filmy ogląda się z wielkim zainteresowaniem. Otrzymał
pan też wiele nagród (np. nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Animowanych ASIFA w Nowym Jorku w 1977 r. i grant z Ontario Arts
Council), jest pan członkiem Toronto Movie Club, Międzynarodowej
organizacji ASIFA i CO-OP filmowej itd.
Tak to prawda, choć o moim członkostwie w Toronto Movie Club, Międzynarodowej
Organizacji ASIFA i CO-OP mogę powiedzieć w czasie przeszłym, gdyż obecnie nie
płacę składek i oficjalnie członkiem już nie jestem. W roku 1975 otrzymałem jedyny
grant z Ontario Arts Council na zrobienie filmu, a w roku 1977 nagrodę na
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ASIFA w Nowym Yorku za Film
“Mery Christmas”. Potem jeszcze szereg mniej ważnych nagród za najlepsze filmy
roku z Toronto Movie Club, z Canadian International Film Festival w Ottawie i
Society of American Amateur Cinematographers, a ostatnio w roku 2004 nagrodę
od Canadian National Film Board za najlepszy amatorski krótki film “Toronto Parks
Rhapsody”. Niemniej jednak z biegiem lat wysyłanie filmów na festiwale, uważam za
marnowanie czasu.
Na czym polega praca niezależnego producenta filmów dokumentalnych?
Przede wszystkim na odnalezieniu odpowiedniej formuły czy tematu do filmu, który
nie tylko pozwoli twórcy przekazać jego obserwacje i uczucia, ale też uczyni zapis
na taśmie przemawiającym do przyszłych widzów i nabywców.

Michał D. Adamski.
Pana filmy dotyczą różnych obszarów tematycznych. Bardzo ważnym
obszarem jest Polska historia, poszukiwanie śladów polskości w Kanadzie (a
także w Wilnie na Litwie). Powstał też film o deportacji 1.5 miliona Polaków
z Polskich Kresów na Syberię w latach 1939-41, p.t. “Rescued from Death in
Siberia”. Odszukał pan naocznych świadków i zapisał na taśmie filmowej
bezcenny materiał. Proszę opowiedzieć o tym filmie, jego zamyśle i
zamierzeniu.
Film przedstawia osobiste przeżycia kilkunastu osób wywiezionych na Syberię i
właściwie skazanych tam na powolną zagładę. Jednak kaprys losu sprawił, że zostali
cudownie uratowani. Tym kaprysem był napad Niemców na Sowiecką Rosję w roku
1941 i w konsekwencji Pakt Sikorski – Majski. Co mnie skłoniło do realizacji tego
filmu? W Toronto osiedlilo się setki Polaków, cywili i byłych żołnierzy Polskiego
Drugiego Korpusu gen. Andersa we Włoszech, którzy przeszli przez Sowiecką
gehennę. Więc temat ten aż się prosił o podjęcie.

Proszę opowiedzieć o ludziach, do których pan dotarł podczas kręcenia
filmów o śladach polskości za Oceanem.
Jednym z najciekawszych osób jakich udało mi się sfilmować był Stanisław Krzysztof
Jasiński. Występuje on w moim filmie “Rescued from Death in Siberia” i w reportażu
o nim “Od Imigranta do Milionera”. Jako 17-letniemu młodzieńcowi udało się uciec z
Syberii. Niedługo po tym, z domu w okolicach Krosna, został wywieziony do pracy
niewolniczej w Niemczech. W roku 1947 wrócił do Polski, skończył studia
inżynieryjne, został kierownikiem zespołu, który projektował pierwsze polskie
koparki. Za swe przemysłowe dokonania został w Belwederze odznaczony przez
Władysława Gomułkę orderem Polski Ludowej. Ale potem sytuacja się odwróciła.
Zagrożony aresztem za wyrażenie pewnych krytycznych opinii o partyjnych
osobistościach, musiał uciec wraz z żoną na Zachód. Przyjechał bez grosza do
Kanady. Ciężką pracą przez dwadzieścia latach dorobił się dużej fabryki
produkującej specjalistyczne maszyny i został kilkakrotnym milionerem. Był też
wielkim filantropem, przekazał na cele dobroczynne parę milionów dolarów. Umarł
na raka w wieku 74 lat.
Drugi obszar pana filmowych działań, to filmy krajoznawcze pokazujące
piękno Kanady, Polski, Europy, rożne ciekawe obiekty historyczne i
architektoniczne, mozaikę kulturową, a także bogactwo przyrody. Te filmy
też mają bogate tło historyczne.
Historia zawsze mnie interesowała i filmując jakieś miasta czy kraje uważam za
konieczne, aby nawiązać do przeszłości, pokazać jak dany obszar się rozwijał pod
względem i gospodarczym i kulturowym, kto tam mieszkał i jak żył, w jakie historie
polityczne był uwikłany itd. Tak samo odnoszę się do przyrody i jej praw.
Czy któryś z tych filmów jest pana ulubionym?
Lubię filmy, które poza pięknym wizualnym materiałem i udanym technicznym
wykonaniem przemawiają jeszcze do widza swoją treścią. Z filmów w mojej
realizacji uważam za najbardziej udane: “Warsaw, Past and Present”, “For Your
Freedom and Ours”, “Rescued from Death in Siberia “ i “The Betrayal of Poland”.
Czy kręci Pan na raz kilka filmów na różne tematy, czy w danym momencie

zajmuje się Pan tylko jednym?
Wolę koncentrować się na jednym temacie. Niemniej jednak nie zawsze mi się to
udaje. Gdy nie mam wystarczającego materiału do filmu, nad którym w danym
momencie pracuję, a tymczasem uzyskam płatne zamówienie na łatwiejsze do
zrealizowania tak zwane “Events film”, np. sfilmowanie jakiejś uroczystości,
akademii, czy ważnego odczytu, odkładam nieraz pracę nad filmem, którego montaż
i opracowanie zajmuje mi często miesiące, na późniejszy czas i przechodzę do pracy
nad bardzo pilnym i z reguły łatwiejszym tematem.

Filmy na jaki temat chciałby pan jeszcze nakręcić?
Mam na warsztacie kilka zaczętych tematów. Film o Dolnym Śląsku, Polskie Zamki,
Polskie Pomorze. Również w planach film o Lwowie, skąd niedawno powróciłem z
wizyty. Mam także w zamyśle ogólny krajoznawczy film o Polsce. Zebrałem też sporo
materiału na film o Meksyku. Ale ze względu na zaawansowany już wiek i moje
zdrowie, nie wiem czy wszystkie te projekty doprowadzę do końca.
Do kogo są skierowane pana filmy i gdzie je pan pokazuje?
Filmy w języku polskim kieruję do polskiego widza „at large”. Czasami w urywkach
dostają się do telewizji. Okresowo pokazuję je także w salach SPK w Toronto, w
London – Ontario, w Welland i innych polskich skupiskach. Ale największy
oddźwięk wzbudzają moje filmy z narracją angielską wśród młodszego, drugiego i
trzeciego pokolenia pochodzenia polskiego, wychowanego już w USA, Angli,
Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii. Zamawiane na dyskach lub kasetach przez moją

website takie filmy jak: “The Betrayal of Poland”, “Rescued from Death in Siberia”,
“For Your Freedom and Ours”, w archiwalnym metrażu, prezentują fragmenty
oryginalnych wypadków i naświetlają zawiłości polskiej burzliwej historii z XX
wieku, mówiącemu już tylko po angielsku nowemu pokoleniu. Za te filmy na DVD
dostaję przez e-mail dziesiątki pochlebnych uwag od ludzi polskiego pochodzenia z
całego anglojęzycznego świata. A okazyjnie również z Południowej Afryki, Holandii,
Estoni i Izraela. Czasami z Polski przez Internet dostaję również prośbę o jeden z
moich filmów. Np. ks. proboszcz parafii z okolic Białegostoku napisał do mnie, że
odkrycie w Internecie i obejrzenie mojego filmu o Wilnie było dla niego i jego
parafian pochodzących z Wilna wielkim wydarzeniem. Przez parę lat bowiem szukał
w Polsce bezowocnie podobnego filmu i nie mógł znaleźć. Zwrócił się też do mnie
maturzysta z Konstancina pod Warszawą z prośbą o film na temat Polonii
Kanadyjskiej.
Filmy o polskich dziejach XX wieku prezentuję także gratisowo dla różnych uczelni,
uniwersytetów i bibliotek. Natomiast Miejska Biblioteka w Toronto już od lat
corocznie zakupuje ode mnie szereg moich dokumentalnych filmów dla swoich
dwudziestu filii. Podobnie wiekszosc moich filmow nabywa już regularnie Instytut i
Biblioteka Polska przy Uniwersytecie McGill w Montralu.
Wywiad był przeprowadzony w 2006 r. Michał D. Adamski zmarł w 2015 r.

____________
Filmy Michała D. Adamskiego w języku polskim:
Część 1.”Z Kamerą przez Kanadę”. Część 1, Atlantyckie i Centralne Prowincje.
Część 2, Zachodnie Prowincje. Film piękno i dzieje Kanady od Atlantyku po Pacyfik.
„Za Naszą i Waszą Wolność” – 50 lat walki o Wolną Polskę. Lata 1939 – 1989
przestawione w oryginalnym, archiwalnym metrażu.
„Napad Niemiecko – Sowiecki na Polskę” – wrzesień 1939.

„Józef Piłsudski i Druga Rzeczpospolita” – lata 1918 – 1939.
„Długi Marsz do Wolności” – dzieje AK i tragedia Powstania Warszawskiego.
„Strażnicy Polskiej Spuścizny” – film z kartek Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej.
„Na Ontaryjskich Kaszubach” – reportaż z malowniczych Ontaryjskich Kaszub i
organizacji Harcerstwa Polskiego w Kanadzie.
„Warszawa: Wczoraj i Dzisiaj”.
„Pomorze Gdańskie”

– dzieje i piękno Gdańska i Pomorza.

„Zachodnie Pomorze i Wielkopolska” – podróż z kamerą od Świnoujścia po Poznań.
„Wilno, w poszukiwaniu polskiej spuścizny”
„Praga, Wiedeń i Budapeszt” – wideoreportaż z tych pięknych miast centralnej
Europy poprzez wieki często połączonych z Polską wspólną historią.
„Archiwa Tajnej Policji w Polsce i Lustracja” – według Dr. Marka Chodakiewicza.
„Fundacja Władysława Reymonta” – kto i kim jest w tej zasłużonej Fundacji
Związku Polaków w Kanadzie.
„Wybaczyć nie Znaczy Zapomnieć” – krotki wideoreportaż z wizyty ks. Zdzisława
Peszkowskiego w Toronto, Kanada.
Filmy z komentarzem w języku angielskim:
„For Your Freedom and Ours” – dokumentalny zapis 50-letniej walki o Wolną Polskę
zakończonej paradą kombatantów w Wolnej Polsce w roku 1992.
„Rescued from the Death in Siberia” – dokumentalny film oparty na przeżyciach
szeregu osób deportowanych w latach 1939 – 1941 ze wschodnich kresów Polski na
Syberię.
„The Betrayal of Poland” – Polska najwierniejszy sojusznik zdradzony przez swych
zachodnich sprzymierzeńców w Teheranie i Jałcie.

„Katyń Remembered” – poświęcenie Pomnika Katyńskiego w roku 1980 w Toronto
i do obecnej chwili niestrudzone domaganie się Polonii świata o oficjalne ujawnienie
sprawców tej ohydnej zbrodni.
„Krakow and the Carpathian Fothhills” – wideoreportaż z historycznej stolicy Polski i
odkrywanie pięknych zakątków południowej Polski włącznie z Wieliczką
Zakopanym.

i

„Warsaw, Past and Present” – sceny z niepokonanej stolicy Poski jaka byla i obecnie
jest. Zniszczona wiecej jak Hiroszima i po upadku Powstania w roku 1944 rozkazem
Hitlera skazana na wymazanie z map Europy i po wojnie ofiarna praca narodu
ponownie odbydowana, obecnie znow zadziwia bogactwem historycznych zabytkow
ktore jak mityczny Feniks powstaly z popiołów.
“Cuba, In Search of the Sun”.
“The Taste of Italy “.

