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Terminy i miejsce konsultacji 
Wtorek, 15.00-16.30, gab. 3.28 
 
Biogram 
Wykształcenie 
Absolwent Filologii polskiej UG; praca magisterska pt. Trzy przygody filmu lalkowego pod kierunkiem 
prof. Tadeusza Szczepańskiego w roku 2004 (obroniona z wyróżnieniem). Rozprawa doktorska pt. 
Historia i język filmu animowanego 1895–1945 pod kierunkiem prof. Jerzego Szyłaka w roku 2007 
(obroniona z wyróżnieniem). Habilitacja w roku 2013 na podstawie monografii Polska szkoła 
animacji. Od 2014 – profesor UG. 
 
Doświadczenie 
Przez blisko dziesięć lat zajmował się edytorstwem, współpracując z kilkoma gdańskimi 
wydawnictwami. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z historii kina powszechnego i polskiego, podstaw 
wiedzy o filmie oraz teorii mediów na kierunkach Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Wiedza o 
teatrze, Filologia polska i Zarządzanie instytucjami artystycznymi. Od 2007 roku pełni funkcję 
opiekuna Koła Naukowego Filmoznawców. W latach 2012-2016 – z-ca dyrektora Instytutu Filologii 
Polskiej ds. kształcenia. 
 
Wyróżnienia 
Dwukrotnie nominowany do Nagrody im. Bolesława Michałka za filmową książkę roku: 2010 (za Małe 
wielkie kino) i 2011/2012 (za Polską szkołę animacji). 
 
Granty 
Trzykrotny beneficjent grantu dla młodych naukowców UG. Udział w międzynarodowym projekcie 
badawczym „Kalendarium życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” ze środków Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki (od 2015 roku). 
 
Zainteresowania naukowe 
Historia kina animowanego w Polsce i na świecie. Kino i kultura filmowa dwudziestolecia 
międzywojennego. Kino jako praktyka społeczna (movie-going). Historia i teoria komiksu. 
Sporadycznie – historia plakatu. 
 
Publikacje 
 
Książki autorskie 
Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2012; Polska szkoła animacji, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Małe wielkie kino. Film 
animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009. 
 
Prace redakcyjne 
Jak ktoś mógł na to pozwolić! Z mistrzami polskiej szkoły grafiki rozmawia Janusz Górski, redakcja i 
opracowanie Paweł Sitkiewicz, czysty warsztat, Gdańsk 2012; Dumała, słowo/obraz terytoria, wybór i 
opracowanie tekstów, wywiad, redakcja Paweł Sitkiewicz, Gdańsk 2012; redaktor naczelny rocznika 
filmoznawczego „Przezrocze”, wydawanego przez Akademickie Centrum Kultury „Alternator” (od 
2011 roku); koordynacja i redakcja tematu numeru, „EKRANy” 2015, nr 1: Animowane światy; 



współredakcja, z prof. Januszem Górskim z gdańskiej ASP, almanachu „Galeria Plakatu AMS”, 
będącego elementem dużej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. 
 
Publikacje naukowe w tomach zbiorowych 
Wybrane artykuły: Film animowany w epoce kina autorskiego i narodowych szkół animacji, [w:] 
Historia kina, t. 3: Kino epoki nowofalowej, pod red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej, R. Syski, Kraków 
2015; Filmy zaginione, filmy odnalezione. O pułapkach i wynaturzeniach historii kina, [w:] 
Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2013; Film animowany w cieniu Disneya, [w:] Historia kina, t. 2: Kino klasyczne, pod red. T. 
Lubelskiego, R. Syski i I. Sowińskiej, Universitas, Kraków 2011; Animacja i Kino Nowej Przygody, [w:] 
Kino Nowej Przygody, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Między tradycją i Nowym Hollywood. 
Ewolucja pełnometrażowej animacji dla dzieci, [w:] Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, 
pod red. G. Leszczyńskiego, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2011. 
 
Publikacje w czasopismach naukowych 
Wybrane artykuły: Uczony i czarnoksiężnik. Zmienne koleje losu mistrza Starewicza, „Images” 2015, 
vol. XVII; Twórczy chaos. Pełnometrażowy film animowany w XXI wieku, „EKRANy” 2015, nr 1; Co 
odnalazł Doktor Syntaks? Rowlandson, Töpffer i początki „literatury w rycinach”, „Zeszyty 
Komiksowe” 2014, nr 17; Przegrane rewolucje kina 3-D. Dlaczego film jest, jaki jest, „Kultura 
Popularna” 2014, tom 3, nr 37; „A w zacisznej loży ty i ja”. Kino a przemiany obyczajowe w 
przedwojennej Polsce, „Dialog” 2014, nr 3; Animacja-agitacja. Polski film rysunkowy w okresie 
socrealizmu, „EKRANy” 2013, nr 1; Boczne kina, „Dialog” 2012, nr 11; 3D or not 3D. Początki animacji 
trójwymiarowej, „EKRANy” 2012, nr 9; Fantasmagorie. Rozważania o filmowej wyobraźni Brunona 
Schulza, „Schulz/Forum” 2012, nr 1; Tylko dla dzieci. Krótka historia filmów o Bolku i Lolku, 
„Panoptikum” 2011, nr 10; W pułapce utopii. Walt Disney i socjalizm, „Panoptikum” 2010, nr 9. 
 
Recenzje i sprawozdania (book report, sprawozdania pokonferencyjne) 
- 
 
Tłumaczenia  
- 
 
Opracowania, artykuły, recenzje popularnonaukowe 
Artykuły i wywiady do almanachu „Galeria Plakatu AMS” (2004-2008); teksty w katalogach 

towarzyszących festiwalom; eseje na stronie repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej; recenzje 

w roczniku „Przezrocze” oraz na portalu Gildia.pl. 

 
Inne: panele dyskusyjne, koordynacja merytoryczna projektów przeglądów, festiwali, konferencji, 
etc.  
Warsztaty Kinomalarstwo, czyli o związkach filmu ze sztukami plastycznymi (Słupsk, 4 XII 2009); 

pomoc w organizacji sympozjum i forum dyskusyjnego na 27. Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Młodego Widza w Poznaniu; udział w panelu dyskusyjnym Animacje Interpretacje (Warszawa, 7 V 

2009); współpraca z tczewskim klubem filmowym „Dziewiętnasta siedem” (repertuar, prelekcje, 

dyskusje), gdańskim DKF-em „Marcello” (prelekcje) oraz uniwersyteckim DKF-em „Miłość Blondynki” 

(prelekcje, prowadzenie rozmów z gośćmi); udział w przygotowaniu cyklu filmowego Koniec 

niewinności – obrazy II wojny światowej w animacji, (Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej, Warszawa, 

20-25 V 2015). 

 
Konferencje i wykłady (tytuły, miejsce i termin wygłoszonych referatów i wykładów)  
 



Wybrane konferencje i wykłady: Kto się boi Shreka? – czy dominujące w kinach familijne filmy 

animowane są pożyteczne czy też szkodliwe dla dzieci, konferencja Jakie kino animowane dla dzieci?, 

26. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (19 XII 2008); Czy to był sen? Polski 

film animowany rozlicza II wojnę światową, konferencja Kino polskie wobec II wojny światowej, 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (18-20 V 2009); Stary duch w młodym ciele. Dlaczego 

polscy animatorzy patrzą w przeszłość?, konferencja  Polski dokument i animacja w XXI wieku, 

Uniwersytet Wrocławski (6-7 XII 2012); Drugi plan. Animatorki w cieniu mistrzów i na marginesie 

historii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Film animowany kobiet. Problematyka i historia”, 

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM oraz Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Animowanych „Animator”, Poznań (15-16 VII 2014); Dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi. 

Welles i Eisenstein, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Orson Welles: twórczość – recepcja – 

dziedzictwo”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (6-7 V 2015); wykład pt. 

Artysta w cieniu. Adam Kilian i film animowany. 9. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, Gdańsk (17 X 

2014); wykład pt. Oj! Nie mogę się zatrzymać! Zbigniew Rybczyński. Cykl „Za granicą sztuki”, Muzeum 

Emigracji w Gdyni (11 III 2015); wykład pt. Test na ojcostwo. Czy Rodolphe Töpffer wymyślił komiks?, 

Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu, Poznań (17 VI 2015); wykłady o polskim i światowym kinie 

w ramach Akademii Filmowej i Akademii Polskiego Filmu, Nowe Horyzonty (Wrocław 2013-2015) 

oraz Akademii Filmu Dokumentalnego (Gdańsk 2014-2015). 


