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DRUŻYNA - drugi w historii polskiego kina film o siatkówce. Premiera filmu  poprzedzi rozgrywane tej 



jesieni, po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Polski volleyland. 

Współcześni gladiatorzy, wylewający na treningach hektolitry potu, przez kilka miesięcy w roku oddaleni od 

najbliższych. A po drugiej stronie sponsorzy, działacze, komentatorzy, cheerleaderki, duet Kułaga-Magiera, 

hale pełne wiernych kibiców polskiej drużyny gotowych przejechać setki kilometrów za swoimi idolami. 

Wspólna radość po wygranych, smutek po porażkach. Każdy sezon to nowe cele, nowe perspektywy, kolejne 

mistrzostwa do zdobycia. Co przyniesie ten najbliższy? 

 

Za czym tęskni Michał Winiarski? Jak Michał Kubiak znosił porażki w dzieciństwie ? Co by zrobił na 

bezludnej wyspie Krzysztof Ignaczak? Jak Marcin Możdżonek spędza wolny czas ? Co po  zakończeniu 

kariery będzie robił Łukasz Żygadło? Czego w ludziach  szuka Bartosz Kurek?  

Jak z grupy takich indywidualności i niezwykłych charakterów stworzyć jedną DRUŻYNĘ?  

 

 
 

 

O pomyśle 

 

Wszystko zrodziło się  z wielkiej pasji i miłości do siatkówki pewnej kobiety. Anna Chudziak swoim 

siatkarskim bakcylem zaraziła koleżankę, Beatę Machała. Najpierw wspólnie oglądały transmisję meczów, 

dzieliły się wrażeniami, komentowały. Później zaczęły chodzić, a z czasem jeździć razem  na mecze 

polskich siatkarzy w kraju i za granicą. Fascynowała je nie tylko sama gra, ale i to, jakie emocje budzi w 

widzach. Wszystko, co dzieje się na boisku, poza nim, na trybunach. Zawodnicy, kibice i działacze. Cała 

sportowa machina, rozpędzona, sprawna, prąca do sukcesu. Trzeba było o tym opowiedzieć.  

Pomysł na film dojrzał podczas sezonu 2012, w którym Polacy wygrali Ligę Światową. W tym samym 

czasie Anna Chudziak i Beata Machała spotkały się  z Michałem Bielawskim, reżyserem, który w swoim 

dorobku miał już jeden film o sporcie – nagradzany na licznych festiwalach Mundial. Gra o wszystko.  

W grudniu 2012, w trakcie spotkania w Polskim Związku Piłki Siatkowej, w którym uczestniczyli ówcześni 

trenerzy polskiej reprezentacji – Andrea Anastasi i Andrea Guardini, kobiecy duet producencki przedstawił 

swój pomysł na film. To był punkt wyjścia do rozpoczęcia całej produkcji.  

 

Wszystko wydarzyło się we właściwym czasie – sezon 2013 obfitował w spotkania na szczycie w Polsce: 

mecze komercyjnej Ligi Światowej i rozgrywki w ramach Mistrzostw Europy.  



 
 

Krótka piłka 

 

Po zmianach w systemie gry siatkówka stała się jedną z najbardziej widowiskowych i dynamicznych 

drużynowych dyscyplin sportowych. Z tego właśnie powodu jest ona niebywale atrakcyjna dla kina. Mecze 

siatkówki posiadają zmienny, często zaskakujący przebieg, angażują ogromne emocje widowni i w naturalny 

sposób tworzą wielką, filmową dramaturgię. Od zawodników oczekuje się waleczności i wytrzymałości 

psychicznej, dzięki którym fascynujący spektakl  rozgrywa się od początku do ostatniego gwizdka. Polscy 

zawodnicy odnoszą coraz większe sukcesy w piłce siatkowej, dzięki czemu stali się ważnym uczestnikiem 

imprez światowych i stałym pretendentem do mistrzowskich tytułów. W ostatnim czasie to właśnie siatkarze 

dali kibicom to, na co od lat czekają polscy fani futbolu.  

Celem tego filmu jest opowiedzenie o wyjątkowych zawodnikach reprezentacji Polski – pokazanie ich 

nastawienia do gry, myślenia o zespole i walce na boisku. Jedynym jak dotąd filmem dokumentalnym o 

polskiej siatkówce  był Kat Witolda Rutkiewicza z 1977 roku, portret trenera mistrzów świata z 1974 roku i 

mistrzów olimpijskich z 1976  - Huberta Wagnera.  

 

Siatkówka to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w Polsce. Od lat gromadzi w halach i przed 

telewizorami miliony widzów (rekord oglądalności wszystkich dyscyplin  z Olimpiady w Londynie to mecz 

Polska Włochy - 6,2 mln widzów). Męska reprezentacja przywozi z dużych mistrzowskich imprez medale. 

W ciągu ostatnich kilku lat to srebrny medal MŚ w Japonii 2006, złoty medal ME w Turcji w 2009, brązowy 

medal LŚ 2011, brązowy medal ME 2011, 2gie miejsce w PŚ w Japonii 2011, złoty medal LŚ 2012.  

 

 

Sylwetka reżysera 

 

Michał Bielawski 

Absolwent MISH (Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim). Współpracownik 

Polskiego Radia, następnie TVP Kultura i Kino Polska. Przez kilka lat współpracował z festiwalem filmów 

dokumentalnych Planete Doc Film Festival. Autor reportaży, relacji z festiwali filmowych, cykli Rozmowy 

istotne i Zawód reżyser (wywiady z Jimem Jarmuschem, Emirem Kusturicą, Alanem Parkerem, Siergiejem 

Dworcewojem, Jorgenem Lethem, Jafarem Panahim i braćmi Quay). Współautor cyklu programów Jedna 

scena, rozmów z polskimi reżyserami prezentujących ich najsłynniejsze dzieła przez pryzmat wybranej 

sceny. Za cykl otrzymał nominację do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i nagrody Grand Press. 

Wspólnie z Łukaszem Borzęckim i Michałem Chacińskim, w 2009 roku założył firmę produkcyjną 

Unlimited Film Operations. W 2012 roku zadebiutował pełnometrażowym dokumentem Mundial. Gra o 



wszystko opowiadającym o piłkarskich mistrzostwach świata w Hiszpanii w 1982 roku, który niedawno 

wszedł na ekrany. 

 

 
 

Wywiad z Michałem Bielawskim dla wiadomosci24.pl przeprowadzony przez Katarzynę Szczypińską: 

 

Co Pana zainspirowało do realizacji tego dokumentu? Jaka ideę chce Pan dzięki niemu zrealizować? 
 Propozycję zrobienia tego filmu dostałem od Ani Chudziak i Beaty Machały z Gutek Film. Ania, 

która wie chyba wszystko o siatkówce od dawna marzyła żeby powstał film o polskiej siatkówce. Ja z kolei 

od dawna oglądałem mecze reprezentacji i widziałem  jakie emocje wyzwalają one u mojej żony, która 

pochodzi z Częstochowy, a więc miasta z wielkimi tradycjami, jeśli chodzi o siatkówkę. Zgodziliśmy się, że 

film o siatkarzach powinien pokazać piękno siatkówki i dużo z jej zaplecza, aby lepiej zobaczono w jaki 

sposób powstaje drużyna, która jest przecież składanką bardzo odmiennych osobowości i talentów. Ważne 

jest też samo dążenie. Sens wpisany w pracę wszystkich sportowców jest bardzo uniwersalny, bo każdy z nas 

stawia przed sobą jakieś cele, każdy do czegoś zmierza, każdemu z mniejszym lub większym powodzeniem 

udaje się te cele osiągnąć. W sporcie zawodowym fascynująca jest determinacja wielu zawodników, to ile 

muszą znieść i unieść podczas przygotowań a później również po wielkich imprezach sportowych.  

 

Wcześniej nakręcił Pan film o piłce nożnej. Czy schemat  DRUŻYNY będzie podobny?  
 Nie. To dwa, zupełnie różne filmy. Choć oba filmy opowiadają o sporcie, to inaczej napisała je sama 

rzeczywistość. Mundial. Gra o wszystko, który niebawem trafi do kin, to dokument na temat wydarzeń z 

przeszłości. Opisuje słynny występ polskich piłkarzy na Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Opowiada on 

nie tylko o sporcie, ale też o peerelu, stanie wojennym w Polsce, o więźniach politycznych, którzy mimo 

zaangażowania w Solidarność chcieli oglądać grę Polaków na mistrzostwach świata. Tkankę filmu tworzyły 

głównie archiwalia i wywiady.   

DRUŻYNA to film, do którego od początku można było realizować zdjęcia. Dlatego wiele czasu spędziłem z 

ekipą na zgrupowaniu reprezentacji w Spale, dlatego towarzyszyliśmy drużynie w większości spotkań w 

2013 roku. Drużyna Andrei Anastasiego przeżyła w ubiegłym roku sporo wstrząsów, nie zagrała najlepszego 

sezonu, parokrotnie zmieniał się jej skład, na kadrę spadały baty ze strony mediów, w końcu odwołano 

trenera i na jego miejsce dano kończącego karierę zawodniczą Stephane'a Antigę. To wszystko będzie miało 

wpływ na dramaturgię filmu. Dodam też, że obserwując reakcje dziennikarzy na rozwój wypadków w 

zespole Anastasiego zauważyłem wiele elementów wspólnych między tym jak oceniano grę reprezentacji 



Piechniczka 30 lat temu i zespołu Anastasiego w ubiegłym roku. Myślę, że cechuje nas pewne, mało 

konstruktywne niepohamowanie w budowaniu oczekiwań i w okazywaniu rozczarowania. Z dużą łatwością 

wyraża się u nas uwielbienie i z zaskakującą łatwością poddaje się idoli krytyce. Nie wiem właściwie czy to 

wyłącznie nasza, polska cecha czy ogólnoludzka. 

 

Jak się Panu współpracowało z trenerem Anastasim? 
 Bardzo dobrze, choć za pierwszym razem kiedy weszliśmy na trening przegonił nas z hali, bo 

myślał, że jesteśmy gapiami, a tego dnia trening był chyba zamknięty. Gdy sprawa się wyjaśniła nie było 

żadnych problemów. Andrea jest komunikatywny i spontaniczny, ma wielkie poczucie humoru, bardzo 

pomocne, zwłaszcza na początku znajomości. Jest też bardzo doświadczony medialnie, pracował bowiem 

jako komentator sportowy we włoskiej telewizji. Od początku określił granice, których mieliśmy się 

trzymać, każdą decyzję dotyczącą filmowania jego drużyny musieliśmy z nim konsultować. Obowiązywały 

nas też zasady bezpieczeństwa, których należało przestrzegać, żeby nie doszło do wypadku podczas treningu 

– bywało bowiem, że na hali, niedaleko boiska ustawiało się dwóch operatorów, asystent i dźwiękowiec. 

Pracowało nam się naprawdę dobrze, tym bardziej że Anastasi umie przenieść rozmowę o siatkówce na 

wymiar ogólny, związany z życiem każdego sportowca i chyba każdego widza. Mówiąc o siatkówce 

rozmawia się z nim często o zwykłym życiu. Tym większa szkoda, że 2013 nie był rokiem jego sukcesu i 

triumfu reprezentacji. Mimo to pozostaje on sobą i broni się jako jeden z ważniejszych bohaterów filmu. 

 

Czytałam, że powoli zdobywał Pan zaufanie zawodników. Jakimi metodami można sprawić, że zawodnicy 

„przyłapywani” przez kamerę zechcą się przed nią otworzyć, na ile też trzeba pamiętać, by nie przekroczyć 

granicy prywatności? 
 Jeśli chodzi o metodę to ja zdaję się po prostu na intuicję. Nie ma innej recepty niż przyzwyczajenie 

do swojej obecności. Powtarza to większość autorów dokumentów polegających na obserwacji. Im dłużej 

przebywa się w świecie bohaterów i pokazuje, że nie przyszło się zanieczyścić ich świat, tym większe są 

szanse na to, że nam w jakimś stopniu zaufają. Pojawiamy się przecież w cudzym domu, w zamkniętym 

świecie. Należy z jednej strony pilnować, żeby nie naruszyć niczyjej przestrzeni a z drugiej cały czas 

pracować nad zdobywaniem zaufania. To nie jest łatwe w przypadku sportu tak popularnego jak siatkówka. 

Siatkarze wiedzą przecież, czym jeść media, fotografów, dziennikarzy i kamerzystów wiedzą, że trzeba 

uważać na to co się mówi, blokują w sobie spontaniczność. Siłę do przeciwstawienia się mediom biorą z 

tego, że tworzą zespół. Zawsze mogą coś między sobą skomentować lub najzwyczajniej odwrócić się 

plecami. Pracując z takimi bohaterami powiem, że przechodzi się niezły trening umiejętności 

interpersonalnych. 

 

Krzysztof Ignaczak powiedział w jednym z wywiadów, że chciałby żeby film ten pokazał, że sport zawodowy 

to nie zabawa. Udało się ten zamiar zrealizować?  
 Za wcześnie jeszcze na to, aby odpowiedzieć na to pytanie, bo film wciąż powstaje. Jestem w trakcie 

dogrywania ostatnich zdjęć i szykuję się do montażu. Rozumiem jednak, co Igła miał na myśli i tutaj akurat 

mamy podobne podejście. Kiedy rozmawialiśmy o tym, co warto pokazać w filmie Igła podciągnął rękaw 

bluzy i pokazał przedramię, na którym miał gigantycznego siniaka. „A taki mam wylew, muszę uważać” - 

powiedział rozbawiony. Zależało mi na tym, aby widzowie zobaczyli jak wiele pracy siatkarze muszą włożyć 

w przygotowanie do gry. Najczęściej widzimy tylko występ drużyny. Tymczasem poprzedza go długa, 

wielotygodniowa praca, w trakcie której poszczególni gracze ćwiczą po kilka godzin dziennie i uczą się ze 

sobą komunikować. Zdarzają się też kontuzje lub sytuacja, w której siatkarzom goją się rany po kontuzjach z 

sezonu ligowego. 

 

 

JJeeśśllii  ssppoojjrrzzyymmyy  nnaa  ppoollsskkąą  ssiiaattkkóówwkkęę  pprrzzeezz  pprryyzzmmaatteemm  kkiibbiiccóóww,,  hhaall,,  oossiiąąggnniięęćć  ii  eemmooccjjii,,  cczzyy  PPaannaa  

zzddaanniieemm  zzaassłłuugguujjee  oonnaa  nnaa  mmiiaannoo  ssppoorrttuu  nnaarrooddoowweeggoo??  

  

  ZZaa  ssppoorrtt  nnaarrooddoowwyy  zzwwyykklliiśśmmyy  uuwwaażżaaćć  tteenn,,  ww  kkttóórryymm  ccoośś  oossiiąąggaammyy..  TToo  cchhyybbaa  nniiee  ttyyllkkoo  nnaasszzaa  cceecchhaa,,  

aallee  ooggóóllnnoolluuddzzkkaa..  ZZ  ssiiaattkkóówwkkąą  jjeesstt  jjeeddnnaakk  ppoodd  ttyymm  wwzzggllęęddeemm  cciieekkaawwiieejj..  SSiiaattkkóówwkkaa  ttaa  rreepprreezzeennttaaccyyjjnnaa  ii  ttaa  

lliiggoowwaa  mmaa  wwiieelluu  bbaarrddzzoo  aakkttyywwnnyycchh  kkiibbiiccóóww..  II  wwiieerrnnyycchh..  PPoollaakkoomm  wwyyrraaźźnniiee  nniiee  sszzłłoo  ww  uubbiieeggłłoorroocczznnyymm  

sseezzoonniiee  rreepprreezzeennttaaccyyjjnnyymm,,  aa  mmiimmoo  ttoo  nniiee  bbyyłłoo  wwiiddaaćć  ppuusstteekk  nnaa  ttrryybbuunnaacchh..  DDooppiinngg  rreepprreezzeennttaaccjjaa  ddoossttaawwaałłaa  

ffeennoommeennaallnnyy  ii  cczzuułłoo  ssiięę  jjaakkąąśś  wwiieellkkąą  mmoocc,,  kkttóórrąą  wwyyzzwwaallaa  ttaa  ddyyssccyypplliinnaa  ww  PPoollssccee..  TTaa  zzbbiioorroowwaa  eemmooccjjaa  jjeesstt  

nniieeppooddrraabbiiaallnnaa  aa  wwiiddoowwiisskkoo  ––  pprrzzeekkoonnaałłeemm  ssiięę  oo  ttyymm  ww  oossttaattnniimm  rrookkuu  --  nniieeppooddoobbnnee  ddoo  żżaaddnneeggoo  iinnnneeggoo  

wwiiddoowwiisskkaa  ssppoorrttoowweeggoo..    



MMiimmoo  ttoo,,  uuzznnaanniiee  ssiiaattkkóówwkkii  zzaa  ssppoorrtt  nnaarrooddoowwyy  nniiee  jjeesstt  ppoollsskkiieejj  ssiiaattkkóówwccee  cchhyybbaa  sszzcczzeeggóóllnniiee  

ppoottrrzzeebbnnee,,  bboo  śśwwiieettnniiee  ssoobbiiee  rraaddzzii  bbeezz  ppooddoobbnnyycchh  ookkrreeśślleeńń..  MMaammyy  nnaapprraawwddęę  zznnaakkoommiittyycchh  zzaawwooddnniikkóóww,,  

ddoosskkoonnaallee  rreeaalliizzoowwaannee  wwiiddoowwiisskkaa  tteelleewwiizzyyjjnnee,,  zznnaajjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  rrzzeecczzyy  kkoommeennttaattoorróóww  ii  ttoowwaarrzzyysszząąccyy  

wwsszzyyssttkkiieemmuu  pprrzzeemmyyssłł..  MMooiimm  zzddaanniieemm,,  oobbwwiieesszzaanniiee  ssiiaattkkaarrzzyy  pprrzzyymmiioottnniikkaammii  ii  ssąążżnniissttyymmii  ookkrreeśślleenniiaammii  

ttwwoorrzzyy  bbaallaasstt,,  pprrzzeezz  kkttóórryy  ppootteemm,,  nniieekkiieeddyy  ttrruuddnnoo  jjeesstt  cchhłłooppaakkoomm  ooddeerrwwaaćć  ssiięę  oodd  ppaarrkkiieettuu..    

PPaarraaddookkssaallnniiee,,  mmiimmoo  cciiąąggłłeejj  mmiizzeerriiii  nnaa  bbooiisskkuu,,  ttoo  ppiiłłkkaa  nnoożżnnaa  wwzzbbuuddzzaa  nnaajjwwiięęcceejj  eemmooccjjii  ii  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  uu  

PPoollaakkóóww..  MMiimmoo,,  żżee  nniiee  jjeejj  kkiibbiiccee,,  aallee  wwłłaaśśnniiee  kkiibbiiccee  ssiiaattkkóówwkkii,,  ppoopprrzzeezz  sswwoojjąą  kkuullttuurręę  ii  pprrzzyyjjaazznnee  

nnaassttaawwiieenniiee  ssąą  nnaasszzyymmii  pprraawwddzziiwwyymmii  aammbbaassaaddoorraammii  nnaa  mmeecczzaacchh  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh..    

  
  

CCzzyy  ppoo  ddeeccyydduujjąącceejj  kkllęęssccee,,  kkoońńcczząącceejj  nnaasszz  uuddzziiaałł  ww  MMiissttrrzzoossttwwaacchh  EEuurrooppyy  nnaassttęęppuujjee  ww  ffiillmmiiee  cchhwwiillaa  

rreefflleekkssjjii??   

 

  CChhooćć  nniiee  jjeesstteemm  bbaarrddzzoo  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyymm  wwiiddzzeemm,,  ttoo  nnaabbrraałłeemm  pprrzzeekkoonnaanniiaa,,  żżee  ww  ssiiaattkkóówwccee  cchhyybbaa  

nniiee  nnaalleeżżyy  mmóówwiićć  oo  „„ddeeccyydduujjąącceejj  kkllęęssccee””..  AAnnddrreeaa  AAnnaassttaassii  ppoowwiieeddzziiaałł  ww  jjeeddnnyymm  zz  wwyywwiiaaddóóww  ddoo  ffiillmmuu,,  żżee  

pprrzzeeggrraaćć  ii  bbyyćć  ppookkoonnaannyymm  ttoo  ddwwiiee  rróóżżnnee  sspprraawwyy..  JJeeśśllii  ww  ddrruużżyynniiee  nnaaddaall  zznnaajjdduujjee  ssiięę  eenneerrggiiaa  ddoo  pprraaccyy  ii  

ppoopprraawwyy  wwyynniikkóóww  nniiee  mmoożżnnaa  mmóówwiićć  oo  kkllęęssccee..  CChhyybbaa  wwsszzyyssccyy  wwiiddzzoowwiiee  mmeecczzuu  zz  BBuułłggaarriiąą  ppaammiięęttaajjąą  

eemmooccjjoonnaallnnąą  wwyyppoowwiieeddźź  BBaarrttkkaa  KKuurrkkaa,,  kkttóórreejj  zzaarraazz  ppoo  ssppoottkkaanniiuu  uuddzziieelliiłł  ddzziieennnniikkaarrzzoomm..  ZZaarraazzeemm  jjeeddnnaakk,,  

bbaarrddzzoo  sszzyybbkkoo  ppoo  tteejj  pprrzzeeggrraanneejj  zzaacczząąłł  ssiięę  sseezzoonn  lliiggoowwyy  aa  ssiiaattkkaarrzzee  nniiee  mmiieellii  zzaa  dduużżoo  cczzaassuu  nnaa  

rroozzppaammiięęttyywwaanniiee  tteeggoo,,  ccoo  ssiięę  ssttaałłoo..  TToo  ppookkaazzuujjee  jjaakk  dduużżeejj  ooddppoorrnnoośśccii  ppoottrrzzeebbaa  ddoo  uupprraawwiiaanniiaa  zzaawwooddoowweeggoo  

ssppoorrttuu..  WWrraaccaa  tteeżż  tteemmaatt  ppoowwttaarrzzaallnnoośśccii  ii  ccyykklliicczznnoośśccii  zzddaarrzzeeńń,,  ppoo  pprrzzeeggrraanneejj  wwrraaccaa  wwiiaarraa  żżee  zzeessppóółł  ssiięę  

ooddbbuudduujjee,,  cchhooćć  mmoożżnnaa  nnaa  ttoo  tteeżż  ppaattrrzzeećć  jjaakk  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  mmiittuu  SSyyzzyyffaa,,  wwiieecczznniiee  ppcchhaajjąącceeggoo  kkaammiieeńń  ppoo  

ssttrroommyymm  zzbboocczzuu.. 

 

CCzzyy  PPaannaa  zzddaanniieemm  ffiillmm  pprrzzeemmóówwii  nniiee  ttyyllkkoo  ddoo  kkiibbiiccóóww  ssiiaattkkóówwkkii  ii  sspprraawwii,,  żżee  tteenn  ssppoorrtt  ww  nnaasszzyymm  kkrraajjuu  

bbęęddzziiee  mmiiaałł  jjeesszzcczzee  wwiięęcceejj  ffaannóóww?? 

 

  

  DDuużżoo  wwyyssiiłłkkuu  mmoojjeeggoo  ii  eekkiippyy,,  kkttóórraa  ffiillmm  rreeaalliizzuujjee,,  wwłłoożżyylliiśśmmyy  ww  ttoo,,  bbyy  ffiillmm  bbyyłł  cczzyytteellnnyy  nniiee  ttyyllkkoo  

ddllaa  ffaannóóww,,  aallee  rróówwnniieeżż  ddllaa  wwiiddzzóóww,,  kkttóórrzzyy  ssiiaattkkóówwkkii  nniiggddyy  nniiee  oogglląąddaallii..  SSiiaattkkóówwkkaa  mmaa  wwiieellkkiiee  sszzaannssee  nnaa  ttoo,,  

żżeebbyy  zzwwiięękksszzyyćć  ppooppuullaarrnnoośśćć  ddzziięękkii  nnaaddcchhooddzząąccyymm  MMiissttrrzzoossttwwoomm  ŚŚwwiiaattaa,,  kkttóórryycchh  bbęęddzziieemmyy  ggoossppooddaarrzzaammii..  

MMyyśśllęę,,  żżee  nnaajjwwiięęcceejj  bbęęddzziiee  ttuu  zzaalleeżżaałłoo  oodd  tteeggoo  jjaakk  zzaaggrraajjąą  nnaassii..  DDllaatteeggoo  cchhcciiaałłbbyymm  żżeebbyy  ffiillmm  ppookkaazzaałł  ppeewwiieenn  

uułłaammeekk  pprraawwddyy  oo  ssiiaattkkóówwccee  ww  jjeejj  wwyymmiiaarrzzee  ssppoołłeecczznnyymm..  ZZ  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  mmóówwiimmyy  bboowwiieemm  oo  ffeennoommeenniiee  



ppooppuullaarrnnoośśccii  ssiiaattkkóówwkkii  ww  nnaasszzyymm  kkrraajjuu,,  aallee  zzaa  ttyymm  iiddąą  oocczzeekkiiwwaanniiaa,,  ppoommppoowwaanniiee  bbaalloonnaa,,  kkttóórryy  cczzaasseemm  

zzaabbiieerraa  tteeżż  ppoowwiieettrrzzee  ssaammyymm  ssppoorrttoowwccoomm..  ZZ  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  jjeesstt  ttoo  zzuuppeełłnniiee  nnoorrmmaallnnee,,  ddzziieejjee  ssiięę  ttaakk  zzaa  

kkaażżddyymm  rraazzeemm,,  ww  kkaażżddeejj  ddyyssccyypplliinniiee  ssppoorrttoowweejj..  IImm  wwiięęcceejj  ssuukkcceessóóww,,  ttyymm  wwiięęcceejj  cchhęęttnnyycchh  aabbyy  ssiięę  nniimmii  

ddzziieelliićć  ii  jjee  wwssppóóllnniiee  pprrzzeeżżyywwaaćć  aallbboo  ttyymm  wwiięękksszzee  rroozzcczzaarroowwaanniiee..  

  WWiieellee  nnaaddzziieeii  bbuuddzzii  ffaakktt,,  żżee  ffiillmm  jjuużż  nnaa  ttyymm  eettaappiiee  wwzzbbuuddzziiłł  ssppoorree  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee..  TToo  bbaarrddzzoo  

cciieesszzyy..  MMaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  ffaannii  ssiiaattkkóówwkkii  ddoocceenniiąą  zzddjjęęcciiaa  rroobbiioonnee  pprrzzeezz  ttrrzzeecchh  rróóżżnnyycchh,,  bbaarrddzzoo  

uuttaalleennttoowwaannyycchh  ooppeerraattoorróóww  ffiillmmoowwyycchh,,  kkttóórree  ppoowwssttaawwaałłyy  ww  ttrraakkcciiee  ttrreenniinnggóóww  ii  ww  cczzaassiiee  mmeecczzóóww,,  aa  ttaakkżżee  

rróóżżnnee  sscceennyy    zz  żżyycciiaa  zzeessppoołłuu,,  ww  kkttóórryycchh  nniiee  wwiiddzzii  ssiięę  ssiiaattkkaarrzzyy  zzbbyytt  cczzęęssttoo..  WW  ffiillmmiiee  ppookkaazzaannee  zzoossttaannąą  kkuulliissyy  

pprrzzyyggoottoowwaańń  ddrruużżyynnyy  ddoo  kkoolleejjnnyycchh  ttuurrnniieejjóóww,,  ii  ttoowwaarrzzyysszząąccaa  iimm,,  mmaałłoo  zznnaannaa  iinnżżyynniieerriiaa  ssppoorrttuu  zzaawwooddoowweeggoo..  

PPoojjaawwiiąą  ssiięę  ww  nniimm  tteeżż  bboohhaatteerroowwiiee  nniieezzwwiiąązzaannii  bbeezzppoośśrreeddnniioo  zz  rreepprreezzeennttaaccjjąą,,  aallee  ccaałłkkoowwiicciiee  ooddddaannii  

ssiiaattkkóówwccee  ––  kkiibbiiccee  ii  kkoommeennttaattoorrzzyy  ssppoorrttoowwii,,  bboo  oonnii  rróówwnniieeżż  kksszzttaałłttuujjąą  wwssppóółłcczzeessnnee  ssppoorrttoowwee  wwiiddoowwiisskkoo..  

 

 


