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Witajc ie !
Poznajcie Kazimierza Prószyńskiego (1875-1945), 
polskiego filmowca i wynalazcę, twórcę m.in. 
pierwszego aparatu do nagrywania filmu, przenośnej 
kamery, czy prototypu telewizji. Stworzył pierwszą 
kamerę przenośną, wierzył, że fotografia może być 
dla każdego, a film to wspaniała pomoc edukacyjna. 
Warto pamiętać kto się za tymi pomysłami kryje.
 
Wierzymy, że Kazimierz Prószyński, autor 
kilkudziesięciu wynalazków, może stać się inspiracją 
dla kolejnych pokoleń i nowych pomysłów. Może 
czytając o eksperymentach Prószyńskiego, przyjdzie 
ci do głowy jakieś niecodzienne rozwiązanie? 
A może już przyszło i tylko czeka aby je zrealizować?

Do dzie ła !
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Kazimierz Prószyński
Kto to taki i co właściwie zrobił? 

Czyli nie tak znowu długa opowieść o kimś, 
kto zrobił tak wiele.

Kazimierz Prószyński urodził się  w 1875 roku. Dokładnie 
4 kwietnia, a więc na wiosnę. Trudno powiedzieć jaka była wtedy 
pogoda, ale zapewne Cecylia i Konrad Prószyńscy, rodzice Kazia, 
powiedzieliby, że tego dnia zawitało do nich słońce. Urodził się 
w Warszawie, dzisiejszej stolicy Polski, ale kiedy Kazimierz przyszedł 
na świat, nie było to wcale takie proste – Polski nie było wtedy na 
mapie świata, a Warszawa należała do zaboru rosyjskiego, czyli 
terytorium zajętego przez Imperium Rosyjskie. Ma to wszystko takie 
znaczenie, że trudno zaistnieć jako wybitny Polak, kiedy Polski 
i Polaków oficjalnie nie ma. To też od początku miał trochę pod górkę.

Ale wróćmy do Prószyńskich. Dziadek 
Kazimierza, Stanisław Antoni Prószyński, 
prowadził w Mińsku zakład fotograficzny. 
Jego syn, a ojciec Kazimierza - Konrad, 
zawodowo zajmował się prasą, ale w 
wolnych chwilach robił zdjęcia i w 
domu Prószyńskich aparat fotograficzny 
zawsze był. Jako, że fotografie 

i obrazy towarzyszyły małemu Kaziowi od pierwszych dni życia, 
to niezwykle naturalne było skierowanie swoich zainteresowań 
właśnie w tym kierunku. Tak też zrobił. Wraz ze swoim 
przyjacielem Mietkiem (późniejszym poważnym kompozytorem 

Mieczysławem Karłowiczem), eksperymentując z lustrami i lampami, 
organizowali przedstawienia magiczne i seanse fotograficzne.

Kazimierz początkowo uczył się w domu, potem poszedł do szkoły w 
Warszawie. A właściwie do kilku szkół. A w celu zdania matury musiał 
nawet wyjechać do Rosji. Lubił muzykę i przez chwilę wydawało się, 
że pójdzie w kierunku artystycznym. Szybko okazało się jednak, że 
pilnemu uczniowi szczególnie odpowiadają przedmioty ścisłe i wciąż 
wykazuje się niezwykłą pomysłowością. Tak się poszczęściło, że tego 

dobrze zapowiadającego się 
młodzieńca udało się wysłać 
na studia na politechnice w 
Liège, co już daleko wykracza 
poza granice Warszawy, 
bo znajduje się aż w Belgii.

Po rocznym pobycie w kraju 
współcześnie słynącym z 

frytek, wrócił do domu, gdzie skonstruował swoją pierwszą maszynę 
– pleograf. Był to 1895 rok, a więc ile lat miał  Kazimierz? No 
właśnie, dwadzieścia. To nie tak znowu dużo jak na kogoś, kto 
stworzył pierwszy aparat żywych obrazów. Wielcy naukowcy 
pukali się w głowy, co taki młokos może zdziałać. A wymyślił 
maszynę, dzięki której można było nagrać ruchomy obraz, a potem 
go w dodatku odtworzyć. Dziś może to nie dziwi aż tak, każdy 
przecież może nagrać filmik na własnym telefonie i odtwarzać 
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go w nieskończoność. Ale to są czasy kiedy ludzie porozumiewają 
się  za pomocą telegramów, samochody jadące prędkością 30 km/h 
okrzyknięte zostają demonami prędkości, a obraz to przede wszystkim 
płótno zamalowane farbami, na którym absolutnie nic się nie rusza. 

Rok później bracia Lumiere opatentowali kinematograf – maszynę, 
która działa na tej samej zasadzie co pleograf. Pech chciał, że szybciej 
dotarli do odbiorców i do tej pory uznaje się  ich za pierwszych 
twórców obrazów filmowych. A o Kaziu i pleografie mało kto pamięta.

Kiedy skończył studia, powrócił do kraju (choć jak już ustaliliśmy 
tego kraju właściwie wtedy nie było) i tam zaczął pracować 
z ojcem w wydawnictwie Gazety Świątecznej. Obserwując ile 
czasu traci się na składaniu gazet wymyślił nową maszynę, tym 
razem taką, która papier składała sama, a jeszcze naklejała etykiety 
z adresami i przesyłała gotowe paczki. Nazwał ją ekspedytorem 

uniwersalnym. A korzystając z pleografu dokumentował życie 
Warszawy i jej mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku.
W latach 1901-1903 założył Towarzystwo Udziałowe Pleograf, którego 
głównym celem było promowanie filmu. Kazimierz bardzo wierzył w to, 
że film to przyszłość. I chyba się nie mylił. Trudno byłoby znaleźć kogoś, 
kto nigdy nie widział żadnego filmu. Bo dziś to medium jest właściwie 
wszędzie. Ruszające się obrazy otaczają nas z każdej strony. Te pierwsze 
filmy oczywiście były czarno-białe, bez dźwięku i bardzo krótkie. 
Ale samo to, że można było obejrzeć ruch, robiło ogromne wrażenie.

Wspomniane Towarzystwo sprzedawało aparaty wynalezione przez 
Kazimierza i filmy przez nie nakręcane, ale także organizowało 
publiczne pokazy filmowe. Wielkim poruszeniem był spektakl 
„Walkiria” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Publiczność zamarła 
gdy wśród tradycyjnej papierowej i drewnianej scenografii przebiegły 
prawdziwe konie. Przerażeni widzowie rzucili się do ucieczki przed 
rozpędzonymi rumakami biegnącymi wprost na nich. Oczywiście 
nie były to konie jako takie, ale film nakręcony przez Prószyńskiego, 
przedstawiający walkirie jadące na koniach. Udało się rozbudzonych 
widzów utrzymać na miejscu, ale ich ręce drżały do końca spektaklu.

Aparat działał i filmy nagrywał, ale Kazimierz na tym nie poprzestał. 
Cały czas udoskonalał swoje pomysły, pracując nad tym żeby 
obraz był jak najlepszej jakości, a widzów nie bolały głowy od 
nadmiaru wrażeń. Migotanie światła i drganie obrazów podczas 
projekcji bardzo męczyło wzrok widzów, tak, że łzy napływały do 
oczu, choć filmy wcale nie były smutne. Projekcje były zaledwie 
kilkuminutowe, a mimo to konieczne były przerwy. Dziś nasze mózgi 
są już nieco bardziej dostosowane do mocnych bodźców – ekranów, 
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kolorów, ruszających się elementów. To jednak wymagało czasu. 
Tak powstał biopleograf czy obturator, dzięki którym obraz się tak 
nie trząsł, a przeskakiwanie klatek było coraz mniej zauważalne. 
Przy kolejnych sprzętach miał nieco więcej szczęścia, niektóre 
z nich opatentował i udało się wprowadzić do masowej produkcji.

Już w 1907 roku próbował stworzyć film dźwiękowy synchronizując 
kinematograf odpowiedzialny za obraz z fonografem odpowiedzialnym 
za dźwięk. W 1913 roku zbudował kinofon, którym nagrywał 
swoją  przyszłą żonę grającą na fortepianie, śpiewającą i zapalającą 
zapałkę z głośnym trzaskiem. W kinie udźwiękowione filmy, 
m.in. „Śpiewa z jazzbandu”, pojawiły się dopiero 20 lat później.

W 1909 roku opatentował we Francji aeroskop, pierwszą ręczną 
kamerę automatyczną, umożliwiającą nagrywanie filmów bez 
statywu. Można było pójść z nim gdziekolwiek. Kazimierz więc 

pojechał z nim do Wielkiej Brytanii i za jego pomocą nagrał 
między innymi reportaż z koronacji króla Jerzego V. No i poszło. 
Wszyscy chcieli go kupować. W trakcie I wojny światowej 
aeroskop przyczynił się  do tworzenia kronik filmowych. Dzięki 
temu możemy dowiedzieć się jak wyglądały działania na froncie. 
Udało się nawet nagrać ujęcia z samolotu. Należy jednak pamiętać, 
że ta poręczna kamera nadal ważyła blisko 6 kilogramów, 
a wielkością bardziej przypominała walizkę niż telefon komórkowy. 

W 1913 roku aeroskop został nagrodzony złotym medalem na 
Międzynarodowej Wystawie Kinematograficznej w Londynie. 
To wielki zaszczyt. Przy tej okazji Kazimierz miał swoje 
przemówienie, w którym przedstawiał film jako skuteczną pomoc 
edukacji szkolnej. Czyżby znowu się  nie pomylił? Teraz, ponad 
100 lat później, często oglądamy filmy, żeby poznać nowy temat, 
coś lepiej zrozumieć, odwiedzić miejsca dla nas nieosiągalne. 
A ty jak myślisz, czy z filmu można się  czegoś nauczyć?
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Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, Kazimierz Prószyński wraz 
z rodziną wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Podróżnik niezwykły 
z tego Kazimierza. Jeździł po świecie, opowiadał o nowych pomysłach, 
prezentował wynalazki, pisał teksty do różnych gazet. Gdzie był, tam 
wymyślał i konstruował dalej. Na ziemi amerykańskiej powstało 
między innymi Oko, czyli mała i osobista kamera. Już niepotrzebne 
były dodatkowe sprzęty, statywy, silne ramię. Kazimierz chciał, 
aby nagrywanie filmów było proste i dostępne dla każdego. Ale 

skoro dostępne, to znaczy, że tanie. A jak tanie, to nieopłacalne 
dla inwestorów. I o te pieniądze wszystko się  rozchodziło.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość – wróciła na mapę 
świata. Prószyńscy mieli dokąd wrócić i z tej okazji skorzystali w 1921 
roku. Kazimierzowi zależało na tym, żeby sprzęt kinematograficzny 
produkowany był w Polsce. Chciał wspierać polski biznes 
i przyczynić się  do rozwoju gospodarczego kraju. Myślał jednak 
szybciej niż reszta świata. Projekt telefotu, który miał przesyłać obraz 
na odległość, wydawał się absurdalnym pomysłem. Parę lat później 
powstała telewizja, która jest właśnie tym o czym myślał Prószyński. 

Kazimierz intensywnie działał na rzecz wprowadzenia Oka na 
większą skalę. Chciał, żeby stało się pomocą szkolną. Świat jednak 
nie był na to gotowy i powstało jedynie 100 egzemplarzy, które 

w dodatku w większości zostały zniszczone przez samego Kazimierza. 
Na wszelki wypadek, żeby nikt nie skopiował jego pomysłu.

Nawet najlepsze pomysły jednak wymagają  wkładu finansowego. 
A znajdować inwestorów trzeba umieć. Głowa Kazimierza zbyt 
zajęta była wymyślaniem ulepszeń świata, żeby zajmować się  tak 
przyziemnymi sprawami. W związku z tym wiele tych pomysłów nie 
wyszło dalej niż poza jego pracownię. Oczywiście nie był jedynym 
wynalazcą, który w tym czasie pracował nad udoskonalaniem obrazu, 
łączeniem go z dźwiękiem, przesyłaniem na odległość. Często te 
wielkie umysły wzajemnie się inspirowały i podpowiadały sobie nowe 
rozwiązania. Dzięki temu z pewnością można przyznać, że nawet jeśli 
konkretne rozwiązania Kazimierza nie zostały wprowadzone dokładnie 
po jego myśli, to nadal miał ogromny wkład w rozwój kinematografii.

II wojna światowa zastała go w Warszawie gdzie pozostał wraz 
ze swoją żoną angielką i dwójką dzieci. Włączył się  w działalność 
konspiracyjną. Wykorzystał dojścia w prasie do publikowania 
informacji na temat okupacji. To nie podobało się  okupantom. 
W pierwszych dniach powstania warszawskiego został aresztowany 
i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Tam 
przestał być Kazimierzem Prószyńskim, a został numerem 129957. 
Zmarł w obozie nazistowskim Mauthausen-Gusen mając 70 lat, 
tuż przed jego wyzwoleniem przez Amerykanów 13 marca 1945 r. 

I tak skończyła się przygoda Kazimierza, ale jego pomysły towarzyszą 
nam do dziś. A może dzięki tej opowieści ożyje w nas na nowo?



– 6 –

Porcja zadań dla utrwalenia nowej wiedzy

1. Czy wynalazki są nam potrzebne?
Po co są wynalazki? Żeby coś ułatwić? Przyspieszyć? Zaoszczędzić czas pracy? Z pewnością! Ale też po to, żeby się rozwijać. W końcu już nie mieszkamy w 
jaskiniach, mamy domy, ubrania, gotujemy na kuchence, a w świetle lamp możemy czytać książki nocą. Ale każda z tych rzeczy została kiedyś wymyślona. Wyobraź 
sobie jak wyglądałoby twoje życie bez prądu, telefonu, internetu, samochodu. Czy byłoby to takie łatwe? A może spróbuj przez jeden dzień funkcjonować bez prądu. 
Tak na serio, to znaczy bez światła, czajnika na wodę, telefonu, ładowarki i wielu wielu innych rzeczy. Dasz radę? Czy to w ogóle jest możliwe? Sprawdź!

2. A ty, co wymyślisz?  

Przejrzyj raz jeszcze nazwy kilku wybranych maszyn, które wymyślił Prószyński. Zwróć uwagę na to do czego miały służyć. A ty co byś chciał/a ułatwić sobie w życiu 
codziennym? Napisz do czego służyłaby wymyślona przez ciebie maszyna. Warto też zrobić rysunek prezentujący jej działanie.

Każde nowe rozwiązanie wymaga odpowiedniej nazwy. Ekspedytor pomagał 
w ekspedycji gazet, autolektor czytał dla osób z niepełnosprawnością wzroku, oko to 
przenośny mały aparat, przez który można oglądać świat. Jak nazwiesz swój pomysł?
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3. Patent na wynalazek
Co znaczy „opatentować coś”? Jeśli nie wiesz, to zapytaj kogoś, albo sprawdź w słowniku. Dowiedz się co to znaczy, a także jak wygląda proces. Gdzie trzeba się 
zgłosić, ile to trwa. Kto wie, może kiedyś będziesz chciał/a coś opatentować? 
 
Odpowiedź: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Krzyżówka odwrotna
Z pewnością wiesz jak wyglądają krzyżówki – masz pytania, musisz wpisać odpowiedź. Tu sytuacja jest odwrotna. Przed tobą znajduje się krzyżówka już rozwiązana, 
ale brakuje do niej haseł. Twoim zadaniem jest wymyślenie pytań. Podpowiedzi znajdziesz w powyższym tekście. Wymyśl, zapisz a potem daj komuś do rozwiązania. 
Ciekawe czy uda mu się zrobić to poprawnie. Razem sprawdźcie jakie jest hasło końcowe.

1. kamera .........................................................................................
............................................................................................................
2. patent ............................................................................................
............................................................................................................
3. kinematograf ...............................................................................
............................................................................................................
4. kinofon .........................................................................................
............................................................................................................
5. ekspedytor ...................................................................................
............................................................................................................
6. oko ................................................................................................
............................................................................................................
7. telefot ............................................................................................
............................................................................................................
8. pleograf ........................................................................................
............................................................................................................
A na końcu wyjaśnij czym jest hasło końcowe..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5. Taśma filmowa
Pierwsze ujęcia filmowe pokazywały sprawy codzienne – dzieci bawiące się na podwórku, łyżwiarze na ślizgawce, robotnicy wychodzący z fabryki, jadący pociąg. 
Nie chodziło jednak o temat, a o formę. Tradycyjna taśma filmowa ma szerokość 35 mm. Kazimierz Prószyński zamienił ją na 12 cm, czyli aż 120 mm. To pozwoliło 
na robienie większej liczby zdjęć, dzięki czemu ruch na obrazie był bardziej płynny. Filmy nagrywane na taśmy składają się z wielu pojedynczych kadrów, które przy 
odpowiednim wyświetlaniu wprowadzają ruch. Poniżej masz rysunek takiej taśmy, narysuj na niej twój dzisiejszy poranek. Jak byś zatytułował/a taki film?
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6. Rebus filmowy

          

Odpowiedź: .........................................................

o = e ka + o
r = i

ó
k

7. Pokoloruj 
czarno-biały świat

Pierwsze fotografie i filmy były czarno-białe. 
Ale przecież to nie oznacza, że 100 lat temu na 
świecie nie było kolorów. Poniżej znajduje się kilka 
ilustracji wynalazków Prószyńskiego, nadaj im 
barwy. Zamień się w projektanta, który odpowiada 
za wygląd maszyny. To także bardzo ważna część 
procesu projektowania.
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8. Prószyński w wirtualnej 
rzeczywistości

W ciągu stu lat technologia filmowa tak bardzo się rozwinęła, 
że dzięki kamerze obejmującej 360 stopni i goglom VR, 
oglądając filmy możemy wybrać się w odległe podróże. 
Chcesz zanurkować w oceanie i przyjrzeć się rybom skrytym 
w rafie koralowej? Żaden problem. Polecieć w kosmos? Jasna 
sprawa. A wykonać podróż w czasie i zobaczyć prawdziwego 
dinozaura? Też jest to do zrobienia. Takie możliwości 
pozwalają nam na przeżywanie niezapomnianych przygód, 
ale i naukę. Kazimierz Prószyński byłby zadowolony z takiego 
kierunku. Jak myślisz, gdyby żył dziś, to w jaką podróż by się 
wybrał z okularami do wirtualnej rzeczywistości?

VR



 
 


