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Produkcje zagraniczne kręcone w Polsce 

  

 Nie od dziś wiadomo, że najwięcej filmów o międzynarodowym charakterze 

powstaje w Stanach Zjednoczonych, a także europejskich stolicach, takich jak choćby: 

Londyn, Paryż czy Rzym, które wykorzystują swoją popularność także w aspekcie 

marketingu filmowego. Koronnym przykładem jest współpraca Woody'ego Allena 

z włodarzami miast, którzy płacą reżyserowi za to, aby nakręcił film właśnie w ich 

mieście. Dzięki takim układom powstały chociażby Vicky Cristina Barcelona (2008), 

O północy w Paryżu (2011) oraz Zakochani w Rzymie (2012). Czy taka forma kontraktu 

sprawdziłaby się i przyczyniła do wzrostu liczby znaczących produkcji filmowych 

w Polsce? Dlaczego, pomimo wysoko cenionej Polskiej Szkoły Filmowej, tak mało 

zagranicznych reżyserów decyduje się na zdjęcia w naszym kraju?  

 

 Jedną z odpowiedzi udziela wspomniany Woody Allen, który w wywiadzie 

przeprowadzonym przez Łukasza Jakóbiaka mówi o Polsce: „Kraj jest piękny, dobrze się 

tu bawiłem. Ale nie mam pomysłu związanego z Polską. Gdyby było inaczej, z pewnością nie 

wahałbym się nakręcić tam filmu” i dodaje: „Kiedy jesteś w obcym kraju, musisz poznać jego 

klimat, żeby stworzyć dobrą historię. Mogę kręcić film w Paryżu, bo byłem tam wielokrotnie 

i znam to miasto. Tak samo w przypadku Hiszpanii. W Polsce byłem dwukrotnie i nie znam jej 

dobrze”. Miejmy nadzieję, że mistrz „inteligentnej komedii” będzie miał więcej okazji, żeby 

zakochać się w naszym kraju i zaznać potrzebnego natchnienia, które przyczyni się 

do powstania nowego, warszawskiego Manhattanu.  

 Artystyczna wizja reżysera jest bez wątpienia istotna przy wyborze lokalizacji 

produkcji filmowej, lecz przede wszystkim, tak jak w każdej branży, liczą się pieniądze. 

Kwestia ekonomiczna pełni funkcję podstawową, na którą zwracają uwagę nie tylko twórcy, 

ale także struktury regionalne, których bardzo często zwyczajnie nie stać na przyjęcie, tak 

wielkiego przedsięwzięcia. Do tego dochodzi opór ze strony zarządców budynków (tych 

historycznych, jak i nowoczesnych), uniemożliwiających zrealizowanie danego projektu, 

ze względu na polską mentalność oraz brak świadomości artystycznej.  Małe dofinansowania 

państwa na tę część gospodarki, jaką jest przemysł filmowy, ograniczają modernizowanie, 

wykorzystywanie i adoptowanie lokalnych obiektów i plenerów. Także ulgi podatkowe nie 

sprzyjają naszemu krajowi w konkurencji z innymi państwami europejskimi, które dzięki 

korzystnym przepisom pieniężnym rozwijają rodzimą kinematografię, a tym samym 



zachęcają zagranicznych producentów do realizacji filmów, przyczyniając się do wzrostu 

narodowego PKB. Aby osiągnąć podobne profity, niewątpliwie potrzeba nam zmian 

w zakresie prawno-podatkowym, które umożliwią zagranicznym twórcom tworzenie 

opłacalnych filmowych produkcji.  

 Według Tomasza Dąbrowskiego – członka Film Commission Poland, Polska ma wiele 

do zaoferowania światowym filmowcom, zwłaszcza, jeśli chodzi o wspaniałe i różnorodne 

lokalizacje: malownicze góry, wybrzeże morskie, liczne jeziora i lasy – to wszystko 

w niewielkich odległościach od siebie, co znacznie wpływa na ergonomiczny aspekt pracy 

ekipy filmowej. Z przyrodniczych walorów naszego kraju, skorzystali twórcy filmów 

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005) oraz Książę Kaspian (2008). Część 

zdjęć powstało nad Dunajcem, w Górach Stołowych, Tatrach, Karkonoszach, w wąwozie 

wodospadu Kamieńczyk, a scenę na zamarzniętym jeziorze nakręcono nad jeziorem 

Siemianówka, na północ od Puszczy Białowieskiej.  

 Również historyczne budynki, klimatyczne ulice, pałace i fortyfikacje doczekały się 

„filmowych ról” w zagranicznych produkcjach. Ja,Olga Hepnarova (2016) to historia 

wyalienowanej i mizantropijnej dziewczyny, która na ulicach Pragi rozjeżdża ciężarówką 

kilka osób. Mimo że wydarzenie to miało miejsce w Czechach, film kręcony był w nieczynnej 

fabryce przy ulicy Śląskiej, na Wodnej i Niskiej, na placu kościelnym w Kłodzku, a także 

w Nowej Rudzie i Wrocławiu, gdzie sfilmowana została najbardziej widowiskowa scena 

wypadku na przystanku. W skrojonym pod Oscary filmie Stevena Spielberga Most szpiegów 

(2015) Wrocław „zagrał” centrum Berlina okresu zimnej wojny z początku lat 60. Zdjęcia 

powstawały w rejonie ulic Ptasiej, Kurkowej oraz Mierniczej. Plenery Łodzi, Krakowa, 

Warszawy oraz Łeby można wychwycić we francuskojęzycznej Marii Skłodowskiej-Curie 

(2016), gdzie tytułową bohaterkę gra Karolina Gruszka. Miasto Łódź, a dokładniej studio Se-

ma-for, poszczycić się może współpracą z brytyjską reżyserką Suzie Templeton, która 

w ciągu pięciu miesięcy stworzyła animację Piotruś i wilk (2006), zdobywając Oscara dla 

najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego w 2008 roku. Na potrzeby tego filmu 

zbudowano jedenastometrowy horyzont, dom Piotrusia, podwórko, zagrodę, miasto oraz 

ogromny las z ponad tysiącem drzew. Całą scenografię można zobaczyć w Łódzkim Centrum 

Filmowym. 

 Największym międzynarodowym sukcesem, wśród produkcji nakręconych w Polsce 

cieszyły się filmy o tematyce Holokaustu. Steven Spielberg w swojej oscarowej Liście 

Schindlera (1993) opowiedział historię przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas 

wojny uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów. Akcja filmu 



rozgrywa się w krakowskim getcie, Płaszowie, a także w Oświęcimiu. Ten wstrząsający obraz 

znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości 

religijne, moralne lub artystyczne. Wszystkie sceny obozowe kręcone były w specjalnie 

zbudowanej niedaleko Auschwitz wielkiej replice obozu, gdyż Spielberg nie dostał 

pozwolenia na realizację zdjęć od samego muzeum Auschwitz-Birkenau. Współpracy 

odmówił mu także Roman Polański, ze względu na nieprzepracowaną traumę związaną 

z tamtymi czasami, z którą rozliczył się niecałe dziesięć lat później w Pianiście (2002) – 

autentycznej historii o znakomitym polskim muzyku, który stara się przeżyć w okupowanej 

Warszawie. Pierwsza część zdjęć kręcona była w Niemczech, zaś druga w Warszawie. 

Zobaczyć można plenery ulic: Stalowej, Małej, Konopackiej, Ząbkowskiej, Instalatorów, 

Krakowskiego Przedmieścia, Koziej, Kobyłki, Rembertowa, a także budynki hotelu Saskiego 

i zakładów Norblina.  

 Ostatnie przywołane przykłady pozwalają wierzyć w to, że Polska ma potencjał 

lokalizacyjny, który odpowiednio wykorzystany staje się atutem, widocznym dla 

zagranicznych twórców filmowych. Pomoc finansowa ze strony państwa, korzystne ulgi 

podatkowe i wsparcie struktur regionalnych może przyczynić się do wzrostu popularności 

naszego kraju wśród światowych producentów i reżyserów. Koprodukcje i produkcje 

międzynarodowe przynoszą czysty zysk, uatrakcyjniają przemysł i otwierają możliwości 

zarobku dla setek lokalnych firm (nie tylko filmowych). Następuje wówczas wzrost 

zainteresowania branżą filmową, zwiększenie się przychodów z produkcji, a w konsekwencji 

rozkwit PKB. Polscy twórcy czerpiąc naukę od specjalistów zza granicy zwiększają swoje 

kompetencje i poszerzają horyzonty, propagując kunszt polskiej kinematografii i stwarzając 

warunki do dalszego tworzenia „wielkich i cennych dzieł filmowych”. 

 

 

 


