Kazimierz Prószyński (1875-1945) to polski
przedsiębiorca, filmowiec i wynalazca – twórca m.in.
pierwszego aparatu do nagrywania filmu, przenośnej
kamery, czy prototypu telewizji. Przybliżając przełomową
działalność Prószyńskiego, chcemy zwiększyć wiedzę
uczestników projektu na temat historii filmu i jego
początków, aby lepiej zrozumieć czym jest to medium, tak
współcześnie popularne i wszechobecne.

tematy zajęć z dziećmi. Warto też zapoznać się
z biografią wynalazcy opisaną z zeszycie ćwiczeń.
To oczywiście jedynie telegraficzny skrót tego
bogatego życiorysu. Ale kto wie, może okaże
się początkiem pięknej filmowej przygody?

SamPrószyńskizwracałuwagęnazaletystosowaniafilmu
jako pomocy szkolnej i dążył do jego spopularyzowania.
Jak 100 lat później wygląda edukacja na ten temat? Czy
został narzędziem edukacyjnym? Tu nie opowiadamy
historii kina hollywoodzkiego, ale o zastosowaniu
filmu do poznawania świata. Zaprezentowane
informacje pomogą zestawieniu pierwszych kroków
kinematografii ze współczesnymi możliwościami.

Zainteresowanych odsyłamy do lektury, na podstawie której powstały te materiały:
Władysław Jewsiewicki, Kazimierz Prószyński, Warszawa 1974
Książka dostępna jest na stronie www.kazimierzproszynski.com

Przedstawiamy Państwu materiały, które przybliżają
działalność Prószyńskiego, a także pomysłu na

Informacje na temat Prószyńskiego znaleźć można także m.in. w Muzeum
Kinematografii w Łodzi, czy Akademii Polskiego Filmu.
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JAK WSPÓŁCZEŚNIE MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z FILMU W EDUKACJI?
Rozwój

technologiczny

w

ostatnich

latach

nabrał

wszystkim na poziomie angażowania ucznia w proces

ogromnego rozpędu i odgrywa coraz większe znaczenie

pozyskiwania wiedzy i rozwoju umiejętności społeczno–

w codziennym życiu każdego z nas. Naturalnym jest zatem,

krytycznych oraz kompetencji pożądanych na rynku pracy.

aby uwzględnić go w procesach edukacyjnych. W dłuższej

Kontrolowane

i

perspektywie sposoby nauczania ulegną zmianom, przede

cyfrowych

proces

w

wyważone

włączanie

edukacyjny

jest

rozwiązań
niezbędnym

krokiem w kierunku adaptacji szkoły do wymogów
współczesnego
wpływających

VR

świata
na

i

trendów

każdą

technologicznych,

dziedzinę

naszego

życia.

Z pomocą przychodzi wirtualna rzeczywistość (filmy
360

stopni).

znacznie

Takie

doświadczenie

skuteczniej

przyswoić

pozwala
wiedzę,

dzieciom
szczególnie

abstrakcyjną. VR umożliwia odległe podróże (chociażby
w kosmos, czy na dno oceanu), ale i postawienie się
w

nowej

sytuacji

z

Zespołem

np.

przyjęcie

perspektywy

osoby

Aspergera.

Wejście

w

świat

wirtualny

wzmaga doznanie, pozwala zmienić punkt widzenia,
a dzięki temu po prostu lepiej zrozumieć otaczającą
nas rzeczywistość.
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Kazimierz Prószyński

Proces kreatora

Fakty, ciekawostki, inspiracje

Projekt pleografu wraz z dokładnymi rysunkami powstał w ciągu

Patriotyzm na co dzień

jednej nocy. Wykonywanie pierwszego modelu zajęło kilka miesięcy.

Kazimierz Prószyński swoją działalnością wielokrotnie pokazywał jak istotne

Udoskonalenie pomysłu – parę kolejnych lat. Kazimierz Prószyński,

jest dla niego wsparcie rozwoju Polski. Miał świadomość, że tworzenie narodu

odnosząc się do słów Edisona powtarzał, że wynalazek to tylko 1%

to nie tylko miejsce na mapie - to edukacja, postęp, wspólne budowanie.

natchnienia i 99% mozolnej pracy. Pomysł to dopiero początek. Sztuką jest

Ponad połowa jego życia przypada na okres zaborów, a ostatnie lata to

doprowadzenie go do realizacji. Sukcesem zdecydowanie się na zmiany

II wojna światowa (podczas której zaangażował się w działalność konspiracyjną,

i ulepszanie.

za co został wywieziony do obozu koncentracyjnego). Mimo braku Polski na
mapie świata zawsze podkreślał swoje polskie pochodzenie, a podczas licznych

Warto przy tej okazji zatrzymać się chwilę nad samym procesem

wykładów i prelekcji na świecie sławił dobre polskie imię. Na samym początku

wymyślania. Od pomysłu do produktu, co dzieje się w międzyczasie? Jak

XX wieku założył w Warszawie Towarzystwo Udziałowe Pleograf, którego

najlepiej opisać pomysł, rysunkami czy słowami? Jak dobrać materiały?

celem było wsparcie polskiej kinematografii – sprzedaż pleografów, ale i otwarte

Jakie znaczenie ma wygląd? Jak znaleźć nazwę dla powstałego produktu?

pokazy filmowe, szeroko zakrojona edukacja związaną z filmem, wsparcie dla
twórców. Za pomocą aerografu stworzył dokumentację Polski odradzającej się
po odzyskaniu niepodległości. Jego marzeniem, nie do końca spełnionym, była
produkcja Oka na polskim rynku, po to aby wesprzeć rodzimą gospodarkę
i rozwój. Chciał aby to Polska była głównym producentem nowoczesnych
rozwiązań technologicznych i aby Polacy zasłynęli jako wyedukowany
i

postępowy

towarzyszącej
patriotyzm

naród.
kolejnym

objawiał

się

To

tylko
krokom

budowaniem

kilka

przykładów

Prószyńskiego.
nowej,

lepszej

myśli
Jego

przyszłości.

Czy dbanie o poprawność języka, kupowanie biletów w komunikacji
miejskiej, albo opieka nad lokalną naturą też mogą być przejawem działania
patriotycznego? Jakie jeszcze formy może przyjąć patriotyzm na co dzień?
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Umysł ścisły czy humanista?

Tematy filmów

Nauki ścisłe i kreatywność nie wykluczają się. Sam Prószyński w dzieciństwie
zafascynowany był muzyką, przez chwilę nawet wydawało się, że to właśnie
będzie jego kierunek. Fotografia i film to nietypowe dziedziny, bo z jednej strony
bezpośrednio łączą się z technologią, a z drugiej przypisywane są środowiskom
kreatywnym. Zaliczane są także do dziedzin sztuki. Praca naukowca, wymaga
nie tylko wiedzy, ale też kreatywności, otwartości na nowe pomysły, a także
wnikliwej obserwacji i wrażliwości. Z drugiej strony, artyści też często
korzystają z osiągnięć naukowych jako inspiracja do twórczego działania.

Pierwsze ujęcia przedstawiały warszawskie życie uliczne: łyżwiarze ze
ślizgawki Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, rozbiegający się
roznosiciele gazet pod redakcją Kuriera Warszawskiego, spacerowicze
na Alejach Ujazdowskich czy ulicy Franciszkańskiej. Prószyński
stawiał także pierwsze kroki w filmach fabularnych. „Przygoda
dorożkarza” opowiadała o zamienieniu konia na osła w zaprzęgu
podczas drzemki dorożkarza. Ten film miał tytuł, scenariusz,
a w rolę dorożkarza i żartownisiów wcielili się profesjonalni aktorzy.
Co jest potrzebne do stworzenia filmu? Nawet wersja minimalna
wymaga kamery, scenariusza, odpowiedniego oświetlenia, bohaterów.
A
co
przy
współczesnych
produkcjach
pełnometrażowych?
Dobrym ćwiczeniem jest zwrócenie uwagi na listę nazwisk
przy napisach końcowych. Za co odpowiadają kolejne pozycje?
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Fakty, ciekawostki, inspiracje

Skąd biorą się pomysły?

Film, a nauka

Prószyński nie był oczywiście jedynym wynalazcą tego czasu. Pomysł
na zainteresowanie się kinematografią wziął się z doświadczeń „żywych
obrazów”, prezentowanych także w Warszawie już od ok. 1880 roku.
Prezentacje aparatów przywożonych z zagranicy (cynetoskopów, aparatów
chronofotograficznych) odbywały się w zakładach fotograficznych,
do których Prószyński regularnie zachodził. Podczas pobytów za
granicą Prószyński poznawał kolejne rozwiązania technologiczne:
szybkowidz Anschiitza, bioskop Maksa i Emila Skladanowskich, biophantascope FrieseGreena czy chronofotograf Mareya. Wszystkie
jednak miały pewne niedoskonałości, które Prószyński zauważał,
a następnie rozwiązywał je we własnych projektach. Pomysły
nie biorą się znikąd, wynikają z uważnej obserwacji otoczenia.

Kazimierzowi Prószyńskiemu zależało na udoskonaleniu i
popularyzacji kinematografii. Głównym celem jednak nie było
niesienie rozrywki, ale edukacja. Chciał, aby za pomocą pleografu
nagrywać operacje, czy rejestrować ruchy zwierząt i loty ptaków. Aparat
projekcyjny, według myśli wynalazcy, służyć miał głównie naukowcom
i edukatorom, a filmy jako materiał wizualny podczas odczytów.
Jak współcześnie wykorzystywany jest film do edukacji? Czy cel
Prószyńskiego został spełniony?

Władysław Jewsiewnicki przytacza słowa Prószyńskiego opublikowane
w tygodniku Kinoświat w 1929 roku: „Praktykę mechaniczną miałem
już niejakąś za sobą, gdyż od dziesiątego roku życia naj milszą
rozrywką dla mnie było obmyślanie i konstruowanie różnych maszyn.
Pewnego dnia, przechodząc Nowym Światem, zauważyłem na miejscu
budowanego dzisiaj gmachu państwowego (na rogu Al. Jerozolimskich),
na niedawno zburzonym domu narożnym, reklamę żywej fotografii
Anschutza z Berlina. Wejście kosżtowało 20 kopiejek. Pokazywano
w zupełnie ciemnej salce obraz na kliszy wielkości 9 X 12 cm silnie
naświetlony z tyłu za pomocą rurki Geisslera. Widziałem np. jeźdźca
konnego, biorącego przeszkodę. Jeden ruch powtarzał się tam i z
powrotem, a składały się nań 24 klisze, umieszczone na obwodzie koła
i przechodzące kolejno przed oświetloną ramką. (...) Pokaz ten nasunął
mi od razu myśl o poważniejszej fotografii żywej, o kinematografie”.

Fakty, ciekawostki, inspiracje
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Aparat dla każdego

Pleograf dziś

Jednym z głównych celów działalności Prószyńskiego było ożywianie ruchu

Choć pleograf jako urządzenie, współcześnie nie jest wykorzystywany, to

amatorskiego. W kolejnych udoskonaleniach własnych wynalazków dążył do

pamięć o nim nie zaginęła. Pleograf to tytuł kwartalnika Akademii Polskiego

stworzenia sprzętu prostego w obsłudze, poręcznego, dostępnego na każdą

Filmu, w którym regularnie pojawiają się teksty o polskim kinie. Dzięki

kieszeń. Nie zapominał jednak o odpowiedniej jakości. Dążył do likwidacji

temu myśl Prószyńskiego została zachowana - edukacja filmowa trwa.

migotania światła i drgań, uzyskania precyzji działania mechanizmu,
długotrwałej eksploatacji aparatu. Stworzenie sprzętu wysokiej klasy, a
jednocześnie prostego i taniego brzmi jednak nierealnie, a przede wszystkich
nieopłacalnie, co dla inwestorów stanowi wyznacznik. To jeden z powodów,
dla których większość rozwiązań Prószyńskiego nie ujrzało światła dziennego.
Jaki dzisiaj jest stosunek do fotografowania i filmowania? Czy są to media
dostępne? Jak z nich korzystamy? W jakim celu? W jakiej formie? Jakimi
urządzeniami?

Fakty, ciekawostki, inspiracje
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Wynalazki

ekspedytor uniwersalny, 1895

Kazimierz Prószyński ma
na swoim koncie kilkadziesiąt
wynalazków, niektóre
opatentowane i wprowadzone
do produkcji na dużą skalę, inne
pozostały na etapie pomysłów
i wstępnych rysunków.
Oto kilka ważniejszych
rozwiązań, jakie powstały
w głowie Kazimierza.

Maszyna służąca do składania arkuszy papieru na
cztery części, nakładania na nie opasek i naklejanie
adresów dostawy. Szybko okazało się, że uniwersalność
sprzętu napędzanego parowym silniczkiem polega
na tym, że można go użyć nie tylko do gazet, ale też
książek. Usprawniło to niezwykle prace wydawnictw.
A wszystko dlatego, że Kazimierz Prószyński przez
chwilę pomagał w pracy swojemu ojcu przy Gazecie
Świątecznej i szybko zauważył co można usprawnić.
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pleograf, 1895

biopleograf, 1899

Aparat kinematograficzny, który służył do robienia zdjęć

To ulepszenie pleografu, tu Prószyński zastosował dwie

i wyświetlania filmów. Urządzenie to robiło ok. 50

taśmy filmowe i dwa obiektywy, rzucające na przemian

fotografii na sekundę co powodowało płynność ruchu.

obrazy na ekran tak aby nie powstawały przerwy

W tym czasie inne istniejące urządzenia robiły 16, albo

w wyświetlaniu filmu. Dzięki temu ruch był płynny,

25 zdjęć na sekundę – ruch był spowolniony, a obraz

a migotanie, powodujące ból oczu i głowy, zmniejszyło się.

przeskakiwał. Podstawą pleografu było urządzenie do

Nie ustały jednak zupełnie, więc Prószyński przez kolejne

przesuwania taśmy filmowej w środku - aby przesuwała

11 lat badał właściwości oka ludzkiego i eksperymentował

się z odpowiednią prędkością i niezawodnością musiał

dopóki nie uzyskał idealnego obrazu. Biopleograf był

skonstruować każdy drobny element: chwytaki, korbki

aparatem stacjonarnym, przeznaczonym głównie do

itd. Sam pleograf nie działał jeszcze idealnie. Ale to

projekcji kinowych. Aby dobrze zrozumieć co dają dwa

ważny etap przy procesie tworzenia odpowiedniego

obiektywy można zrobić ćwiczenie naprzemiennego

aparatu. To na nim Prószyński sprawdzał co działa, a co

zamykania jednego oka. Jak zmienia się obraz? Co daje

trzeba jeszcze poprawić. Choć w tym czasie w różnych

nam patrzenie na świat obydwoma oczami na raz?

krajach powstawały podobne rozwiązania, to pleograf
z pewnością jest początkiem polskiej kinematografii.
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telefot, 1898

urządzenia reklamy świetlnej, 1903-1905

To czas nowych rozwiązań – wynalezienie radia,

Dziś miasto nigdy nie zasypia. Nawet głęboką nocą

przesyłanie prądu na odległość. Skoro można przekazywać

całe świeci – neony, podświetlone szyldy sklepów,

dźwięk, to czemu nie obraz? Prószyński rozpoczął

ledowe billboardy przyciągają wzrok z daleka. Dawniej

badania nad tym jak przesłać obraz na odległość.

w godzinach wieczornych, kiedy miasto pokrywał mrok,

Odpowiedź znalazł w selenie, pierwiastku odkrytym

w mieście robiło się zupełnie ciemno – jedynie

kilka dekad wcześniej. Stacja oddawcza, stacja odbiorcza,

gdzieniegdzie

drut, soczewka, zwierciadła - tak udało się stworzyć jasny

światło. Tu z nowym rozwiązaniem marketingowym

i stosunkowo czytelny obraz. Nie miał jednak

przyszedł Prószyński, który zaproponował wywieszanie

pieniędzy na opatentowanie, był za drogi w produkcji

na ulicach ekranów, a na nich wyświetlanie reklam

i właściwie nie zrozumiały - po co coś takiego

dzięki

tworzyć. A 120 lat później, każdy wie czym jest

projekcyjnym.

telewizja i każdy korzysta z „obrazów na odległość”.

Teatralnym, na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie.
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latarnie

specjalnie

gazowe

dawały

skonstruowanym

Zawisły

takie

m.in.

mgliste

latarniom
na

placu

obturator, 1909

aeroskop, 1910

Przesłona równomiernie przerywająca światło podczas

Pracę nad nim rozpoczął w 1907 roku, opatentował go
we Francji w 1909, a zaprezentował publicznie w 1910.
Tu miał więcej szczęścia niż przy pleografie. Nie tylko
zdążył opatentować we Francji, a później w Wielkiej
Brytanii, ale i znalazł inwestorów. Na czym polegała
przełomowość tego rozwiązania? To pierwsza ręczna
kamera automatyczna. Nie potrzeba było do niej statywu,
a wewnętrzny silniczek poruszany był powietrzem
sprężonym z pompki do roweru. Należy jednak pamiętać,
że ta niewielka i poręczna kamera ważyła blisko 6 kg, a do
środka załadować można było zaledwie ok. 137 metrów
taśmy filmowej co dawało ok. 10-15 minut filmowania.
Ale ważne było to, że obsługa kamery była prosta, a żeby
sobie z nią poradzić nie trzeba było być specjalistą. Aparat
ma być prosty i funkcjonalny. Świat obiegł m.in. reportaż
z koronacji króla Jerzego V (1911 r.) przygotowany
przez Prószyńskiego. Aeroskop wykorzystywany
był na dużą skalę do tworzenia krok filmowych na
frontach I wojny światowej, także do zdjęć lotniczych.

projekcji (co najmniej 40 razy na sekundę). Prószyński
podkreślał, że to nie wynalazek a odkrycie, które
umożliwiło realizację filmów o niemalże dziesięciokrotnej
długości taśmy filmowej – nawet do 3 000 m taśmy.
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Oko, 1912

kinofon, 1913

Popularny amatorski aparat filmowy służący
jednocześnie do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
Prószyński zamienił tu standardową taśmę filmową 35
mm na 12 cm. Nazywany „kinematografem amatorskim”.
Autorowi zależało na popularyzacji filmu i fotografii
i wykorzystywaniu ich w celach naukowych. Celem
Prószyńskiego było stworzenie sprzętu, który znajdzie
się w każdej szkole i na każdej uczelni. Zależało mu
na tym, aby był tani, co z kolei uniemożliwiło jego
produkcję. Powstało jedynie 100 egzemplarzy, które
Prószyński w większości osobiście zniszczył, aby uniknąć
plagiatu. Jeden z nielicznym egzemplarzy znajduje się
w zasobach Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Prószyński dążył do połączenia obrazu filmowego
z dźwiękiem. Do tej pory kino jest nieme. Projekcjom
często towarzyszy muzyka wykonywana na żywo
lub puszczana z gramofonów. Dialogi bohaterów
pojawiają się w formie plansz z napisami, ale nie mogą
być zbyt długie – w końcu widzowie przyszli oglądać
obrazy, a nie czytać. Tymczasem kino na świecie się
rozwija, filmy mają fabuły i są coraz dłuższe. W tym
samym czasie powstaje kilka udźwiękowionych filmów,
każdy inną technologią. Rozwiązanie Prószyńskiego
nie zostało przyjętę w kinematografii, za to bardzo
przyczyniło się do rozwoju sprzętu dźwiękowego.
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autolektor, 1943
Pod

koniec

życia

Prószyński

lampa totalna, 1943
pracował

lampa

na

o

minimalnym

przypadkowo

wynalazkiem umożliwiającym czytanie niewidomym.

powstała

zużyciu
w

trakcie

prądu.
II

Nie
wojny

światowej, kiedy dostęp do podstawowych takich
jak
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prąd

czy

woda,

mocno

był

ograniczony.

