


	  W	  1942	  roku	  w	  okupowanej	  Warszawie	  zrodziła	  się	  odważna	   i	   ryzykowna	   inicjatywa.	  Pod	  nosem	  
Niemców,	  w	  warunkach	  konspiracyjnych,	  zaprojektowano	  nowoczesny	  pistolet	  maszynowy	  Błyskawica	  i	  
rozpoczęto	   jego	   seryjną	   produkcję.	   Zaangażowanych	   było	   wiele	   osób,	   istniało	   wysokie	   ryzyko	  
zdemaskowania,	   piętrzyły	   się	   utrudnienia	  organizacyjne	   i	   logistyczne.	   Szalony	  pomysł	   udało	   się	   jednak	  
pomyślnie	   zrealizować.	  Wyprodukowano	  kilkaset	  egzemplarzy	   skutecznej	  broni,	   która	  przy	  poważnych	  
brakach	  w	  zaopatrzeniu	  wspomogła	  polskich	  żołnierzy,	  walczących	  w	  czasie	  powstania	  warszawskiego.	  

	   Historia	   Błyskawicy	   jest	   opowieścią	   o	   wzajemnym	   zaufaniu	   i	   współpracy	   w	   ekstremalnych	  
warunkach.	   Pomimo	   tragicznego	   zakończenia	   zrywu	   narodowego,	   jakim	   było	   powstanie	  warszawskie,	  
sam	  film	  napełnia	  optymizmem	  i	  jest	  świadectwem	  siły	  płynącej	  ze	  wspólnego	  działania.	  

	  Występujący	  w	  nim	  bezpośredni	  świadkowie	  w	  barwny	   i	  niekonwencjonalny	  sposób	  wspominają	  
wydarzenia	   sprzed	   siedemdziesięciu	   lat.	   Okazuje	   się,	   że	   nic	   nie	   jest	   tak	   proste	   i	   jednoznaczne,	   jak	  
mogłoby	  się	  wydawać.	  
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Film	  został	  zrealizowany	  przy	  wsparciu:	  
	  	  
Muzeum	  Powstania	  Warszawskiego,	  	  
Muzeum	  Wojska	  Polskiego,	  	  
Filmoteki	  Narodowej,	  	  
Grupy	  Historycznej	  “Zgrupowanie	  Radosław”,	  	  
Instytutu	  Badawczego	  Centralnego	  Laboratorium	  Kryminalistycznego	  Policji	  	  
	  	  
	  	  
	  produkcja	  polska	  2015,	  długość	  filmu	  –	  56	  min.	  	  

kolor,	  16:9,	  HD,	  dostępne	  nośniki:	  Blu	  ray,	  DVD,	  mp4	  	  



FILMOGRAFIA	  
	  	  
2015	  –	  „Błyskawica“	  –	  film	  dokumentalny,	  56	  min.	  	  
2012	  –	  „Rybacy“	  –	  film	  dokumentalny,	  79	  min.	  

	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  fesMwalach	  filmowych:	  
	  2014	  –	  InternaMonal	  Film	  FesMval	  "Voices	  from	  the	  Waters"	  in	  Bangalore	  (Indie)	  
	  2014	  –	  FesMval	  InternaMonal	  de	  Films	  „Pêcheurs	  du	  Monde“	  in	  Lorient	  (Francja)	  –	  specjalne	  wyróżnienie	  Jury	  Profesjonalnego	  	  
	  2013	  –	  „Cinema	  Verite“	  Iran	  InternaMonal	  Documentary	  Film	  FesMval	  in	  Tehran	  (Iran)	  
	  2013	  –	  Ecologico	  InternaMonal	  Film	  FesMval	  in	  Nardo	  (Włochy)	  
	  2012	  –	  FesMwalu	  Mediów	  „Człowiek	  w	  zagrożeniu“	  –	  Łódź	  	  

2011	  –	  „Beni	  &	  Art“	  –	  film	  dokumentalny,	  12	  min.,	  koprodukcja	  polsko-‐bułgarska,	  współreżyser	  
	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  fesMwalach	  filmowych:	  
	  2014	  –	  Viewster	  Online	  Film	  Fest	  
	  2011	  –	  Drugo	  Kino	  –	  NaMonal	  Film	  FesMval	  in	  Sofia	  (Bułgaria)	  	  

2008	  –	  „Dieses	  Gefühl…”	  –	  film	  eksperymentalny,	  5	  min.	  
	  udział	  w	  Strange	  Screen	  FesMval	  in	  Thessaloniki	  (Grecja)	  –	  2009	  	  



2005	  –	  “Nieskończoność”	  –	  film	  eksperymentalny,	  8	  min.	  
	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  festiwalach	  filmowych:	  	  
	  2005	  –	  Panorama	  Światowa	  na	  festiwalu	  Camerimage	  –	  Łódź	  	  
	  2006	  –	  Sopot	  Film	  Festival	  (Polska);	  International	  Short	  Film	  Festival	  in	  Chile;	  International	  Izmir	  Short	  Film	  Festival	  (Turcja)	  
	  2008	  –	  KODRAcinema	  Balkan	  and	  Black	  Sea	  Short	  Film	  Festival	  in	  Kalamaria	  (Grecja)	  

	  	  
2005	  -‐	  „Personal	  Best”	  –	  film	  fabularny	  krótkometrażowy,	  22	  min.	  

	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  festiwalach	  filmowych:	  
	  2005	  –	  Sofia	  Film	  Fest,	  Bulgarian	  Short	  Film	  Section	  (Bułgaria);	  Uppsala	  International	  Film	  Festival	  (Szwecja);	  	  
	  BalkanBlackBox	  Festival	  –	  Berlin	  (Niemcy)	  –	  trzecie	  miejsce	  w	  sekcji	  filmu	  studenckiego;	  	  
	  Panorama	  Światowa	  na	  festiwalu	  Camerimage	  –	  Łódź	  (Polska);	  Potenza	  Film	  Festival	  (Włochy)	  
	  2006	  –	  Clermont-‐Ferrand	  International	  Short	  Film	  Festival	  (Francja);	  Creteil	  Women	  Film	  Festival	  (Francja);	  	  
	  Short	  Film	  Festival	  in	  Bra	  (Włochy);	  International	  Short	  Film	  Festival	  in	  Chile;	  International	  Short	  Film	  Festival	  Leuven	  (Belgia);	  	  
	  Euroshorts	  2006	  –	  City	  of	  Short	  Films	  in	  Warsaw	  (Polska)	  	  
	  2007	  –	  IPIFF	  –	  International	  Film	  Festival	  in	  Mamaia-‐Constanta	  (Rumunia)	  

	  	  
2003	  -‐	  „I	  Like	  Your	  Smile“	  –	  film	  fabularny	  krótkometrażowy,	  5	  min.	  
	  

2003	  -‐	  „A	  Dream”	  –	  film	  dokumentalny,	  12	  min.	  
	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  festiwalach	  filmowych:	  	  

	  	   	  2003	  –	  ETIUDA	  	  student	  film	  festival	  –	  Kraków	  (Polska)	  
	  	   	  2004	  –	  goEast	  Festival	  w	  Wiesbaden	  (Niemcy)	  -‐	  drugie	  miejsce	  w	  sekcji	  dokumentu	  studenckiego;	  	  

	  Zlaten	  Vitijaz	  (Rosja);	  Lubuskie	  Lato	  Filmowe	  –	  Łagów	  (Polska);	  Zlatna	  Rakla	  –	  Płowdiw	  (Bułgaria);	  Mediaschool	  –	  Łódź	  (Polska)	  
	  	  
2002	  -‐	  „Brussels	  –	  Sofia	  –	  Brussels”	  –	  film	  fabularny	  krótkometrażowy,	  23	  min.	  

	  udział	  w	  następujących	  międzynarodowych	  festiwalach	  filmowych:	  
	  2002	  –	  Student	  Film	  Festival	  –	  Huy	  (Belgia),	  
	  2003	  –	  La	  Citadella	  del	  Corto	  –	  Trevignano	  (Włochy);	  Student	  Film	  Festival	  -‐	  Syberia	  (Rosja);	  	  
	  Clermont-‐Ferrand	  International	  Short	  Film	  Festival	  (Francja),	  wyświetlany	  następnie	  w	  Paryżu	  w	  kinie	  MK2;	  	  
	  International	  Film	  Festival	  Fayr	  (Iran);	  New	  York	  Student	  Film	  Festival	  –	  New	  York	  (USA);	  São	  Paulo	  Film	  Festival	  –	  São	  Paulo	  (Brazylia)	  
	  2004	  –	  Maremetraggio	  –	  Triest	  (Włochy)	  –	  specjalne	  wyróżnienie	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dystrybucja	  –	  Britshorts	  Ltd	  London;	  bułgarski	  kandydat	  do	  studenckiego	  Oscara	  
	  	  
2000	  -‐	  „Look	  out:	  Inspectors”	  –	  film	  dokumentalny,	  19	  min.	  
	  	  	  	   	  udział	  w	  Krakowskim	  Festiwalu	  Filmowym	  (Polska)	  –	  2001	  	   ©	  2015	  www.viktoriamarinov.com	  


