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W świecie Lodzermenszόw – polsko-
niemieckie warsztaty filmowe 
 

- Polsko-niemieckie spotkanie filmowe w Łodzi, lato  
2008 

- Szukamy 8 uczestnikόw z Niemiec i z Polski: ubieganie 
się o udział możliwe do 8 marca 2008 

 
 
Berlin/Łodź, 11. grudzień 2007. Temat stosunkόw polsko-
niemieckich na stałe zagościł w mediach. Swieżo upieczony 
premier rządu Donald Tusk zapowiedział aktywną rolę Polski w 
Unii Europejskiej. Ten liberalny polityk życzy sobie polepszenia 
stosunkόw z Niemcami i z Rosją. Niemcy i Polacy o wiele częściej 
podkreślają dzielące ich rόżnice, niż to, co ich łączy.   
Studencki projekt filmowy „W świecie Lodzermenszόw” jest 
przyczynkiem do lepszego porozumienia między Polakami i 
Niemcami. Powstał w kooperacji ze Szkołą Filmową w Łodzi, 
Wyższą Szkołą Dziennikarską w Warszawie, Uniwersytetem 
Łόdzkim i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydόw w Łodzi. 
Finansowany jest ze środkόw Fundacji Wspόłpracy Polsko-
Niemieckiej i Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.  
 
 
Start projektu „W świecie Lodzermenszόw“ 
 
Projekt adresowany jest do kreatywnych młodych ludzi między 20 i 
35 rokiem życia, ktόrzy fascynują się filmem. Kto chciałby wziąć 
udział w projekcie jako reżyser, operator lub montażysta, może 
ubiegać się o uczestnictwo do 1. marca 2008. Wszystkie ważne 
informacje zamieszczone są na stronie www.eva-
verein.de/lodzermensch.html. O ostatecznej kwalifikacji decyduje 
jury. Ważnym kryterium jest silna motywacja i wiedza 
specjalistyczna w danej dziedzinie: filmowej, historycznej, 
artystycznej lub dziennikarskiej.   
 
Idea projektu 
Samodzielna praca filmowa od koncepcji do montażu jest  
szczegόlną ofertą tego projektu. Młodym filmowcom towarzyszyć 
będzie profesjonalna ekipa składająca się z operatorόw, 
reżyserόw i scenarzystόw. Celem jest pięć filmόw 
krόtkometrażowych o łącznej długości 90 minut, ktόre 
zaprezentowane zostaną w kinach polskiej i niemieckiej 
publiczności. Wspόlnym wątkiem filmόw jest pytanie o 
„Europejczyka”, dawnego Lodzermensza jako możliwego 
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przykładu zintegrowanego Europejczyka i nastawienie 
dzisiejszych Łodzian do Europy.  
 
Kim jesteśmy? 
Europejskie Stowarzyszenie Zbliżenia Wschόd/Zachόd e.V. 
założone zostało w 2004 roku jako miejsce spotkań i kuźnia 
projektόw przez dziennikarzy, filmowcόw, filozofόw i artystόw z 
Polski i z Niemiec. Projekty Stowarzyszenia wspierają wymianę i 
porozumienie ludzi ze Wschodu i Zachodu Europy. Do tej pory 
przeprowadzone przez nas projekty to: podrόże informacyjne dla 
dziennikarzy do Polski i na Białoruś, publikacje książkowe o 
historii polsko-niemieckiej, warsztaty filmowe i historyczne.  
 
Kontakt: 
Jakob Weiß, kierownik projektu 
telefon i fax:  0049 030 971 51 08 
e-mail: jakob.weiss@eva-verein.de 
 
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo tutaj: 
 
 
DE 
www.eva-verein.de/lodzermensch.html 
 
PL 
http://www.eva-verein.de/PL/Lodzermensz.html  
 


