Film „Śladami II wojny światowej — Dunkierka” przedstawia operację „Dynamo”, podczas
której z plaż Dunkierki ewakuowano ponad 300 000 okrążonych żołnierzy brytyjskich,
francuskich i belgijskich.
„Tajemnicza decyzja Hitlera pod Dunkierką” pokazuje kulisy wydarzeń, jakie doprowadziły do zahamowania niemieckiego natarcia na wybrzeżu kanału La Manche, dzięki czemu Brytyjczycy zdołali ewakuować swych żołnierzy z terytorium Francji.

Język

POLSKI (lektor)
ANGIELSKI

Dźwięk
D I G I T A L

Napisy

POLSKIE

Obraz

Czas

Format

KOLOR
PAL

114 min

4:3

Region

2

DVD-5

Płyta
bez licencji
do wypożyczania

Niniejsza płyta jest w formacie DVD-Video. Odtworzenie jej zawartości jest możliwe na stacjonarnym odtwarzaczu DVD lub komputerze
wyposażonym w napęd DVD i odpowiednią aplikację przeznaczoną do odczytu DVD-Video.
Płyta DVD wyłącznie do użytku domowego, bez praw do wypożyczania. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone.
Tłoczenie

W przypadku odtwarzania
na komputerach zalecamy
używanie najnowszego
oprogramowania.

FRANCJA
`
NAJWIEKSZE KAMPANIE II WOJNY SWIATOWEJ
`

Trzecia część ﬁlmu „Kolor wojny” opowiada o zmaganiach w powietrzu. Walki wspominane są przez weteranów II wojny światowej, pilotów i członków załóg samolotów
walczących pod niebem Europy i Azji. Ich opowieści ilustrowane są ﬁlmami nakręconymi
w czasie szkolenia lotników i podczas lotów bojowych.

KOLOR WOJNY

Serial ukazuje tragiczne wydarzenia największego konﬂiktu w dziejach świata
z niezwykłej perspektywy. Przyzwyczajeni jesteśmy do nieco uproszczonego obrazu II wojny światowej jako starcia dobra i zła, walki sprawiedliwości z okrucieństwem, zmagań, w których wybory moralne były jednoznaczne, a opowiedzenie
się po którejś ze stron – bardzo proste. Krótko mówiąc, wojnę tę postrzegamy
w tonacji czerni i bieli. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Odsłania ją ta
niezwykła kolekcja oryginalnych ﬁlmów z tamtych lat, zachowanych w narodowych
archiwach i przechowywanych przez osoby prywatne. Zdjęcia te pozwalają nam
zobaczyć codzienność wojny – przedstawiają strach rekrutów rzuconych do pierwszego ataku, nudę wypełniającą oczekiwanie na kolejny szturm nieprzyjaciela, życie codzienne z dala od walk… Uzupełnieniem ﬁlmów są listy i pamiętniki, meldunki
z pól bitewnych, piosenki nadawane wówczas przez radio…

1940

Przedstawiamy Państwu niezwykły serial „Kolor wojny”, pełen nieznanych wcześniej obrazów pokazujących II wojnę światową – prawdziwy spektakl barw i dźwięków.

