
Zdzisław Cozac – scenarzysta, reżyser i producent filmów popularnonaukowych. 

Upowszechnia w nich historię, archeologię i związane z nią nauki humanistyczne, techniczne  

i przyrodnicze. Od 2010 r. realizuje autorski projekt pt. „Tajemnice początków Polski” w 

koprodukcji z TVP Historia, w ramach którego tworzy fabularyzowane dokumenty 

popularnonaukowe, prezentujące najnowsze odkrycia i hipotezy dotyczące narodzin polskiej 

państwowości. W ramach projektu  zrealizował już filmy „Trzcinica –karpacka Troja” (2010), 

„Wyspa władców” (2012), „Miasto zatopionych bogów” (2014). 

Cechą filmów Zdzisława Cozaca jest kompetentna, dynamiczna i atrakcyjna forma 

przedstawiania badań naukowych. Cozac w swoich filmach wykorzystuję konwencję 

sprawdzoną w produkcjach takich stacji telewizyjnych jak BBC czy Discovery. Komputerowe 

rekonstrukcje grodów przeplatają scenki m.in. potyczek wojów, a dyskusja mediewistów i 

archeologów przypomina bardziej relację z detektywistycznego śledztwa niż akademickie 

podsumowanie stanu wiedzy. Jego filmy w nowoczesny sposób popularyzujące wiedzę o 

naszej historii trafiają do widzów w każdym wieku. 

W drugiej połowie X wieku zachód Europy usłyszał o silnym władcy puszczańskich terenów, 

uważanych wtedy za pogańską dzicz. Wtedy to Mieszko I, „Król Północy” – jak nazywali go 

kronikarze, na terenie dzisiejszej Wielkopolski wznosił nowe grody i podbijał nowe terytoria. 

Kiedy przyjął chrzest w 966 r. dołączył do grona liczących się władców. Gdy władzę po nim 

przejął jego syn Bolesław Chrobry, młode państwo jeszcze zyskało na znaczeniu. 

Jak to się stało, że w niespełna pół wieku nieznany wcześniej ród Piastów zdołał zbudować 

od podstaw organizm państwowy budzący respekt sąsiadów? Kim byli pomysłodawcy i 

twórcy państwa nazwanego w początku XI w. Polską? Czy Mieszko I i jego przodkowie 

pochodzili „stąd”, czy byli przybyszami z daleka oraz gdzie znajdowało się tytułowe gniazdo 

dynastii piastowskiej?  

Pasjonujące historyczne śledztwo w tej sprawie, czyli najnowszy film Zdzisława Cozaca pt. 

„Ukryte gniazdo dynastii” prezentuje badania mające na celu ustalenie prawdziwego 

miejsca narodzin dynastii Piastów. Czy faktycznie jest nim Gniezno? A może raczej 

nieistniejący już gród Kalisz – Zawodzie? Celem filmu nie jest jednak udowodnienie 

wyższości jednej stolicy nad drugą. Podejmowana przez najwybitniejszych polskich 

mediewistów i archeologów, m.in. profesorów Henryka Samsonowicza, Jacka 

Banaszkiewicza, Andrzeja Bukę czy Władysława Duczkę, próba odpowiedzi na pytanie, 

gdzie umiejscowić pierwszą stolicę Polski, jest pretekstem do poszukiwań korzeni dynastii 

piastowskiej. Od lat wszak ciągną się spory o to, jaka krew płynęła w żyłach Mieszka?... 


